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نويسند، مطالعه كنيدد،   هايي كه اين عزيزان مي نامه اين وصيت»
پنجاه سال عبادت كرديد و خدا قبول كند، يك روز هم يکدي  

 «ها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفکر كنيد نامه از اين وصيت
 38ص 51جلد  -صحيفه نور -(ره)امام خميني



 

 

 
 

منشور رسمي و قانوني انقالب و كشور عبارت است از قانون 
همة چيزهايي كه براي ادارة امور ملت الزم است، ... اساسي ما

منشدور  . به شکل متين و مستحکمي در اين منشور وجود دارد
هدداي  نامدده نامددة امددام و وصدديت معنددوي انقددالب هددم وصدديت

ها را بخوانيد و ببينيد شدهدا كده در    نامه اين وصيت. ستشهدا
ميدان جنگ جان خود را فدا كردند، براي چده فددا كردندد و    

شددود از مجموعددة فددداكاريها و  مگددر مددي. دنبددال چدده بودنددد
اينها راه ! آرمانهاي يك ملت، كسي به اين آساني دست بشويد

 .يمهاي سعادت ماست كه بايد دنبال كن ماست؛ اينها مايه
 5385آذرماه -نماز جمعه تهران -بيانات مقام معظم رهبري



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هايي است كه كشورهاي مختلدف جهدان هنگدام     تاريخ و فرهنگ يکي ازمهمترين مؤلفه 

تعيين جايگاه خود در جامعه جهاني، به آن استناد كرده و به تناسد  تثييرذدراري در تمددن    
يست كه كشور ايران بده علدت برخدورداري از تداريخ     شکي ن. كنند بشري به آن مباهات مي

اسالمي در صف مدعيان اين عرصه قرار داشته و آداب، رسدوم   -كهن و فرهنگ غني ايراني
و فرهنگ اين مرز و بوم كه سينه به سينه و نسل به نسل در قرون مختلدف، بده نسدل هداي     

 .شدبا بعدي منتقل شده است، نشانه هويت و مايه مباهات اين ملت مي

هاي مختلف اجتماع، بده   امروزه نقش اسناد و مدارك در بازشناسي و تنوير انديشه بخش 
ويژه كساني كه توفيق لمس و درك فرهنگ و شرايط ويدژه دوران تثييرذدرار آن اجتمداع را    

افزوني برخوردار است كده   اين موضوع از چنان اهميت روز. اند، اهميت فراواني دارد نداشته
ز تالش و همت مراكز اسدنادي و آرشديوي صدرر ذدردآوري، محاف دت،      اي ا بخش عمده

 .شود هاي ذرانقدر فرهنگي مي نگهداري و مراقبت از اين ذنجينه

اهميت اين رويکرد در خصوص اسنادي كه از بار فرهنگي و هويتي منحصر بده فدرد و    
ند ضدمن ايفداي   توان بدون شك اين ذونه اسناد مي. نمايد اي برخوردارند، دو چندان مي ويژه

باشد، خود موج  و موجد  هاي مکتوب مي رساني كه خصيصه اصلي اين ارزش نقش اطالع
 .ساز معنوي باشند يك هويت مستقل فکري و فرهنگي و مبلّغ يك جريان انسان

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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ي حاف ده تداريخي و   مثابه ذردآوري، حفظ و دسترس پريري اسناد شهدا و ايثارذران به  
حفدظ و نگهدداري   . مي و دفاع مقدس يك رسالت تاريخي استميراث معنوي انقالب اسال

ذيري از اين ذنج ع يم بده بازشناسدي و درك    اين اسناد سب  خواهد شد تا آيندذان با بهره
 .صحيح از تاريخ دست يابند

پس از فرايند ذردآوري و مستند سازي اسناد و وصاياي شهدا و ايثارذران ، انتشار اسدناد     
بده بداور انديشدمندان و    . اولويت هداي نشدر شداهد بشدمار مدي رود      دست اول شهدا جزو

صاحبن ران فرهنگي و اسنادي، فراهم كردن زمينه براي انتشار اسناد فرهنگي، نياز ضدروري  
هاي علمي براي پردازش و نشر آيدار ايثدارذران    مجامع علمي و پژوهشي بوده و اتخاذ شيوه
هداي   توصديه . رسداند  ها مدد مي ب در ساير زمينهبه افزايش و توسعه كمي و كيفي انتشار كتا

بدراي پدرداختن بده    ( مدظلده العدالي  )و مقام مع م رهبري ( )مکرر و مؤكد حضرت امام
دهنده جايگداه ويدژه ايدن اسدناد بدوده و ضدرورت        ويژه وصاياي شهدا نشان اسناد و آيار، به

 .سازد انتشار آن را بر ما آشکارتر مي

( موددفتدر  )ايالم هاي شهداي استان  نامه وصيتاز  نامه توصي 140اين كتاب حاوي   
كارشناسانه همکاران محترم بنيداد شدهيد و امدور     هاي ها و بازنگري است كه حاصل بررسي

در اينجا شايسته است كه از آقاي . ايثارذران استان ايالم و اداره كل اسناد و انتشارات است 
يدات فارسدي دانشدگاه تهدران، ربديس بنيداد       دكتر مندوچهر اكبدري اسدتاد ذدروه زبدان وادب     

و پژوهشگر ادبيات وتاريخ دفاع مقددس و همکارانشدان كده زحمدت      نگاري ايران دانشنامه
 .اند، تشکر و قدرداني شود وقفه داشته تدوين اين مجموعه را بر عهده ذرفته و تالش بي

ن ذرانقددر  هداي كارشناسدان و صداحبن را    همچنين جا دارد كه از رهنمودها و مساعدت 
دكتر محسن ميرانصاري، حجج االسالم احمد مازني و سيد حسن موذني، دكتر اكبدر  : آقايان

زاده، دكتر كيانوش كياني هفت لنگ وتمامي كساني كه در به يمر رسداندن   اشرفي، امير رزاق
 .اين مجموعه ما را ياري رساندند صميمانه تقدير و تشکر نماييم

انديشدمندان عرصده تداريخ و فرهندگ جامعده را بدراي       دسدت صداحبن ران و    در پايان 
فشاريم، اميد اسدت ايدن تدالش فرهنگدي در شدناخت       همکاري، نقد و بررسي صميمانه مي
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ابعاد ناپيداي شهداي بزرذوار و دوران با ع مت انقدالب اسدالمي و دفداع مقددس مدددكار      
هداي واالمقام و جويان و آيندذان قرار ذرفته و موجبات خشنودي ش پژوهشگران و حقيقت

 .امام شهدا و رهبر مع م انقالب اسالمي و خانواده مع م شهدا و ايثارذران را فراهم سازد
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I یدباش خدا یاده ب همیشه. 
I کنید اجرا است داده شما به خدا که دستورهایی. 
I نکنید سرپیچی خدا دستورهاي از نخواسته خداي وقت هیچ. 
I بگذارید قبرم روي را ماما عکس. 
I پدر و مادر عزیزم بعد از شهادت پسرتان به جان امام و رزمندگان دعا کنید. 
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 توابع شهرستان دهلران
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364 چهارم بهمن :تاریخ شهادت
  زعفرانیه اهواز:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت
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 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)19 (     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران16

 1علی حسینیسید
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

  صدیقین]الـ [و شهداء]الـ[ رب 2بسم

  حسینی سیدعلی شهید برادر نامه وصیت
 امـت  امـام  به درود ]و [سالم اب و) اهللا  عج(مهدي حضرت زمان امام به درود ]و [سالم با 
ما ش بر درود ]و [سالم با و ایران اسالمی انقالب رزمنده برادران همه به درود ]و[سالم با و
 درود ]و [سالم با و جهان مسلمان مردم تمامی به درود ]و [سالم با و گرامی مادر و پدر اي
 . خویشان و اقوام تمامی به
 بـه  کـه  کنیـد  دعا رزمندگان و امام جان به پسرتان دتشها از بعد ،عزیزم مادر اي و پدر 

 پـسري  داراي کـه  کنیـد  شـکر  را خـدا  و نباشـید  ناراحـت  من براي و برسند یینها پیروزي
 دسـتورهایی  و یدباشـ  خدا یاده  ب همیشه .است شده شهید قرآن و اسالم راه در او و اید شده
 و کنیـد  قبـول  کـنم  مـی  شـما  بـه  من که یایه وصیت و کنید اجرا است داده شما به خدا که

 بـه  کنم می من که هایی وصیت .نکنید سرپیچی خدا دستورهاي از نخواسته خداي وقت هیچ
  :باشد می زیر شرح

 .کند حالل است داده من به که شیري خواهم می مادرم از -1 
 .کند حالل من به است کشیده من براي که رنجی خواهم می پدرم از -2 
  .بطلبید 3حاللیت مردم يعمو از من جاي به -3 
 .نپوشید من براي 4سیاه جامه -4 
 .باشد شهدا میان در دفنم -5 
  .بگذارید قبرم روي را امام عکس -6 

                                           
یا مهدي ادرکنی، السالم علیک یا اباعبداهللا، یا محمد         «:  در حاشیۀ راست و چپ اصل وصیت این عبارات آمده است           -1

 .»الزمان یا علی، یا صاحب
 .»بسمه«ر اصل وصیت  د-2
 .»صالح« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4



 17علی     سید حسینی، ¹استان ایالم 

 قیامـت  روز مـدیون ،  بخراشـانید  رو مـن  بـراي  ،مـادر  اگـر  .نخراشید روي من براي -7 
 .انینخراش ]ي[رو من براي که ام کرده وصیت شما به من که چون باشی می

 1.»إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ« یدیبگو افتاد یادته ب من اسم اگر -8 
 هـم  را آنهـا  ،شـدند  بزرگ کوچکم برادرهاي اگر من شدن شهید از بعد ،عزیزم مادر -9 
  .بفرست جبهه به

 »هبرکات و ]اهللا[حمۀر و علیکم سالمالو«
 3/9/1363 مورخه

 :دیبنویس برمق روي را شعرها این -10
 مهــــــدي روي عاشــــــق عاشــــــقم

 
ــسته  ــسته ام بـ ــر بـ ــوي بـ ــدي مـ  مهـ

ــبا اي  ــر از صــ ــوي ســ ــدي کــ  مهــ
 

ــر  ــشامم بـ ــان مـ ــوي رسـ ــدي بـ  مهـ
ــقم  ــق عاشـــــ ــربالی عاشـــــ  مکـــــ

 
ــقم  ــق عاشـــــ ــوایم عاشـــــ  نینـــــ

ــقم  ــق عاشـــــ ــهادتم عاشـــــ  شـــــ
 

ــعادتم عاشـــــــق عاشـــــــقم   ســـــ
 اسـت  شـامل  حـالم  بـر  خداونـدي  لطف 

 
ــت حــب  ــه از والی ــدر فقی  اســت دل ان

ــ  ــستنی وت ــهادت دان ــین در ش  اســت کم
 

 اســت همــین حــق رفتــی پــیش شــتابان 
  

 »دمحم یا ،2هبرکات و اهللا حمۀر و علیکم سالمالو ،اهللا یا«
30/9/1363 

                                           
آمـده  » علیـه «در اصـل وصـیت   . »سوي او رجوع خواهیم کـرد  ما از خدا هستیم و به«.  سورة بقره156 بخشی از آیه   -1

 .است
آمـده اسـت   نامـه   ضمناً در حاشیه صفحه اول و دوم وصیت. »و سالم علیکم و رحمه اهللا و برکات       « در اصل وصیت     -2

نوشـته  » عبـااهللا «را » اباعبـداهللا «و » علیک یا ابـا عبـداهللا   الزمان، یا محمد یا علی، یا مهدي ادرکنی، السالم         یا صاحب «
 .است
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 هاي کلیدي عبارت
I داشتن  نگه زنده و اسالم حریم از دفاع هدفش که باشیم مى] امام خمینی [ او هدف پیرو نیز ماها 

 .است» اهللا اال اله ال «پرچم
I 7(اکبـر   على و )7(قاسم همچون است عزیزانى راه ام  کرده انتخاب من که را راهى بدانید( 

 .کربال صحراى در )7(اصغر على و
I کنم قرآن و اسالم فداى را همه که باشم داشته جان صد داشتم دوست. 
I باشد مى الهى فریضه از جزیى آمدن جبهه به. 
I نکنند خوددارى ها جبهه به کمک از د،ندارن آمدن جبهه قوت که کسانى. 

 جفر :نام
    حسینی:خانوادگی نام 
  یادگار:پدر نام 

  فهیمه:نام مادر
 1348 بیستم اسفند :تاریخ تولد

 روســتاي گــوراب از توابــع :محــل تولــد
 شهرستان شیروان و چرداول

 یدوم راهنمای :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امـامزاده سـیدابراهیم       :مزار
 شهرستان دهلران



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)19 (     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران22

 فرج حسینی
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

 .ایران خونبار انقالب تا حسینى کربالى از، شهیدان خون حرمت پاسدار ،خدا نام به
 جهـان  کـه ) عـج (موعود مهدى بر سالم .جهان آزادگان و شهیدان 1دئقا حسین بر سالم 

 نجـات  و حـق  از دفـاع  براى که 2جماران پیر آن ،امت امام بر سالم. اوست انتظار در اسالم
 و نمـود  تحمل صبر و شجاعت و جانبازى و زحمت ها سال استعمار یوغ زیر از ایران ملت
 ال« پرچم داشتن  نگه زنده و اسالم حریم از دفاع هدفش که باشیم مى او هدف پیرو نیز ماها
 اسـت  عزیزانـى  راه ام  کـرده  انتخـاب  من هک را راهى بدانید مادرم، و پدر. ]است[ »اهللا اال اله

 ساالر خدمت کربال صحراى در )7(5اصغر  وعلى )7(4اکبر  على و )7(3قاسم همچون
 داشـته  جـان  صـد  داشتم دوست و) 3(زهرا فاطمه پاك  زاده آن ،)7(حسین یعنى خود
 چـون  نـشوید  ناراحت من خواهم براى   مى شما از. کنم قرآن و اسالم فداى را همه که باشم

 تمـام  از 6.اسـت  عظـیم  فوز یک عزیزمان شهادت  امام قول به د،گرد من نصیب شهادت گرا
 جبهه قوت که کسانى باشد،  مى الهى فریضه از جزیى آمدن جبهه به خواهم چون   مى برادران
دوا  « :فرماید  مى قرآن در که طورى نکنند، خوددارى ها  جبهه به کمک از ندارند آمدن اهـجو

 هِمالوبِأَمهِمأَنْفُس7.»و 
 »برکاته و اهللا حمۀر و علیکم والسالم«

 حسینى فرج وظیفه پاسدار

                                           
 .»قاعد« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
هاي ما شهادت را آرزو دارنـد و ملتـی کـه           فیض عظیمی است و جوان    شهادت براي ما    «:  اصل سخن امام این است     -6

 ). 265، ص12صحیفه امام، ج. (»شهادت را آرزو دارد پیروز است
در اصـل وصـیت بـه جـاي     . »و در راه خدا با مال و جانـشان کوشـش و فـداکاري کردنـد    «.  انفال72 بخشی از آیه     -7

 .آمده است» یجاهدون«، »جاهدوا«
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 هاي کلیدي عبارت
I شوم کشته ،نتوانستم اگر و بکشم و کنم مبارزه کفر با رفتم برگردم، که نرفتم . 
I بود خواهى سربلند) 3(زینب نزد در تو که بگویید مادرم به فقط. 
I فرزند شهادت از منافقین مبادا که باش بلند کشیده سر افق به که کوهى ندمان .باش استوار ،مادر 

 .کنند استفاده ءسو تو
I نکنید سازش آنان با و بجنگید اسالم دشمنان با خون قطره آخرین تا.  
I باشید خمینى امام فرمان به گوش همیشه . 
I  رفتمکسی خیال نکند مرا به زور به جنگ فرستادند، من با میل و ایمان خودم. 
I پذیر نیست به جنگ رفتم تا به دشمنان اسالم بفهمانم که اسالم با شما سازش. 
I نهائی تکامل انسان است شهادت حد. 

 محمدکریم :نام
    حسینی:خانوادگی نام 
  حسن:پدر نام 

  نصرت:نام مادر
 1337 نهم خرداد :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــومار از تواب ــهر س  ش
 شهرستان قصرشیرین

 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 چهارم آذر :تاریخ شهادت
 ان تنگ زادگاهش می:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 روستاي حاجی حاضـر از توابـع        :مزار
 شهرستان ایوان



 25 حسینی، محمدکریم     ¹استان ایالم 

 محمدکریم حسینی
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

»رْزی هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَح1»قُونَو 
 مبـارزه  کفر با رفتم برگردم، که نرفتم چون .نباشید من منتظر که کردم انتخاب را راه این من
 .نریزیـد  اشـک  مـن  براى هرگز که کنم  مى وصیت. شوم کشته ،نتوانستم اگر و بکشم و کنم
 شـهید  هـم  تو که چون،  بود خواهى سربلند) 3(زینب نزد در تو که بگویید مادرم به فقط
 بـدن  کـه  باشـید  فرزنـدانى  یـاد  بـه  ،افتیـد  مى خود فرزند یاد به که موقعى هر ،مادر .اى داده
هـاي    که توسط مزدوران چپ و راست در زیـر گلولـه  ندیدند مادرانشان هم را آنان پاره پاره

، که آنهـا از  5 و کومله4 و دمکرات3 و منافقین 2دژخیمان شرقی و غربی و داخلی امثال فدایی       
انـد و    اند و هیچ رحمی به آنها نکـرده         ران هستند، به دست آنها کشته شده       در ای  6ستون پنجم 

اي را زنده زنده زیر خاك کردند         اي از برادران ما را سر بریدند و عده          حتی در کردستان عده   
 . عراق تحویل دادند و پول و اسلحه گرفتند7اي را هم به حزب بعث و عده

 از منـافقین  مبـادا  کـه  بـاش  بلنـد  کـشیده  سـر  قاف به که کوهى مانند .باش استوار ،مادر 
 پـدر،  اى تو و شوى شرمنده) 3(زهرا فاطمه پیش که کنند استفاده ءسو تو فرزند شهادت

 خـداى  کـه  نکـن  کـارى  تو و 8کشد مى نعره غرد و    می که  باش زار  بیشه میان شیرى نناهمچ
 ایـد،  نشـسته  چـرا  کـه  نماید لاغفا را شما و شما پیش بیاید و شود خوشحال دشمن ناکرده
 کـه شـماها وارث اسـلحه از دسـت           کـنم   مى توصیه خود دینى برادران به. کشتند را پسرت

                                           
و در نـزد خـدا متـنعم    ) بـه حیـات ابـدي     (اند    اند، بلکه زنده    البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده      «. 169/ عمران   آل -1

 .»خواهند بود
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»شود می« در اصل وصیت -8
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 بجنگیـد  اسالم دشمنان با خون قطره آخرین تا 1]هرگز[کنم که     وصیت می . افتادة من هستید  
 . باشید خمینى امام فرمان به گوش همیشه و نکنید سازش آنان با و
خواهم که پدر و مـادر مـرا یـاري دهنـد و آنهـا را بـه صـبر و         و من از برادران خود می  

بردباري توصیه کنند و به آنها بگویید که اگر او نرود پس چه کسی برود؟ و به آنها بگوییـد                   
کسی خیـال نکنـد مـرا بـه زور بـه جنـگ              . تنها آرزوي او شهادت بود، شهادت در راه خدا        

ه دشمنان اسـالم بفهمـانم کـه اسـالم بـا شـما       فرستادند، من با میل و ایمان خودم رفتم، تا ب 
 .پذیر نیست سازش

به همان خدایی که همۀ ما را آفرید قسم که تا آخرین قطرة خون، سنگر را رها نکرده و                    
بـرادران رزمنـده اضـافه    ... تا سرنگونی دشمن از سنگر بیرون نیایم و بکـشم سـران کفـر را        

جـنگم   ت و روحیه قوي در برابر کفار می     جبهه با کمال صداق    2کنم که تا جنگ هست در       می
دارم، بـه    شست از کفار بعثـی دسـت برنمـی   3. [...]ام دهم که خسته شده و به خودم راه نمی    
تا آخرین قطره خـون کوتـاهی ننمـایم، از خـانواده            ] را[الهی در این راه       خدا، برادران حزب  

اشـند، زیـرا مـن در راه    خواهم که براي من هیچ گریه نکنند و هـیچ ناراحـت نب              محترمم می 
 .گوید این را خدا در قرآن می. شهادت حد نهائی تکامل انسان است. ام اسالم، شهید شده

 

 »هبرکات و اهللا  حمۀر و علیکم والسالم«
 4حسینى محمدکریم

                                           
 .در اصل وصیت تایپی اضافه باشد» هرگز«ه رسد واژ  به نظر می-1
 .»است در« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 : ذیل وصیت نقاشی کشیده شده و این دو آیه ذکر شده است-4
یبٍ «-الف  س الصبح بِقَرِ 81/ هود( »أَلَی.( 
نَ «-ب  صرْ ینَربنَا أَفْرِغْ علَینَا صبرًا وثَبت أَقْدامنَا وانْ کَافرِ  ).250/ بقره(» ا علَى الْقَومِ الْ
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 هاي کلیدي عبارت
I خداوند رضاي به باشید راضی.  
I نکنید دریغ تعالی خداي باري درگاه به قربانی دادن از.  
I کنید جهاد خدا راه در فرزندان و مال به. 
I باشید نداشته خدا دشمنان از ترسی گونه هیچ . 
I اماممـان  کـه  اسـت  راهی راه این و ایم گذاشته گام مقدس راه این و شهادت راه در ما که بدانید 

 .داده نشان ما به خمینی
I شهادت حد نهایی تکامل یک انسان است. 
I    قـرآن  فراگیـري  و اسالم سوي به ]را [برادرانم و خواهران که است نای من خواهشمادر عزیزم 

 .کنی هدایت
I باشید نداشته خدا دشمنان از ترسی گونه هیچ و باشید محکم و برجا پا. 

 اکبر: نام
  حمانی:خانوادگی نام 
  جعفر:پدر نام 

  سکینه:نام مادر
 1347 نهم مرداد :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــی از تواب ــهر هزاران  ش
 شهرستان آبدانان

 بیسواد :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367ونهم خرداد   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  شهداي شهرستان زادگاهش گلزار:مزار
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 اکبر حمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 شـهداي  تمـامی  بر درود و )3(طاهرین ائمه و )6(اکرم رسول بر سالم با ،خدا نام هب

 کبیـر  رهبـر  بـه  سالم و زمین روي کربالهاي تمام و ایران کربالي تا عراق کربالي زا اسالم
 مقابـل  در باشـید  تـسلیم  .خداوند رضاي به باشید راضی .خمینی امام ایران اسالمی انقالب

 خـدا  راه در فرزنـدان  و مال اب .نکنید دریغ تعالی خداي باري  درگاه به قربانی دادن از 1[...]
 و برجـا  پـا  و ندهیـد  2[...] خداونـد  آزمـایش  میـدان  در .نهراسید قدر و قضا از .کنید جهاد
 . باشید نداشته خدا دشمنان از ترسی گونه هیچ و باشید محکم

 شـهادت  راه در ما که بدانید طلبم،   از شما حاللیت می    مهربانم و عزیزم مادر و پدر باري 
 که داده نشان ما به خمینی اماممان که است راهی راه این و ایم گذاشته گام مقدس راه این و
  .است قرآن و خدا راه اصل در
 کوتـاه  عمر در که گستاخی همه این براي من شهادت از بعد که امیدوارم ،عزیز پدر اي 

 یـا  غـصه  من دادن دست از براي وقت هیچ .ببخشید مرا،  ام شده مرتکب شما مقابل در خود
 مـادر  اي تـو  بـر  سـالم  باز و است انسان کی تکامل نهایی حد شهادت که نخورید افسوس
 نکنـد  ،کـردي  مـی  نـوازش  و گذاردي می دامن در مرا تاریک هاي شب که کسی اي ،مهربانم
ـ  سـر  رهبر خمینی ،اکبر اهللا نداي و بگیر بلند را قامتت .کنی گریه من براي  وار زینـب  و دهب

 گونـه  هـیچ  اخـد  راه در هدیـه  کـه  نریـزي  اشـک  اي قطـره  هرگـز  مـرگم  در و کـن  زندگی
 خواستی می که خوبی فرزند برایت وقت هیچ که بگویم چگونه دانم نمی و ندارد وزاري گریه
 بتـوانم  و باشـم  خـوبی  فرزنـد  برایتـان  خـدا  پیش در دنیا آن در بتوانم که امیدوارم .ام نبوده

 کـه  اسـت  ایـن  مـن  خـواهش  شما از ،عزیزم مادر باري. بدهم را شما محبت و مهر جواب
 راه از کـه  نگـذاري  و کنـی  هدایت قرآن فراگیري و اسالم سوي به ]را [برادرانم و خواهران

  .کنند گیري کناره قرآن و خدا

                                           
 . خوانانیست-1
 . خوانا نیست-2



 31 حمانی، اکبر     ¹استان ایالم 

ـ دا خصوص هب اقوام تمامی به مرا سالم که کنم می خواهش شما از ضمن در  ، عزیـزم  یی
 را بنـده  کـه  بخواهیـد  او از و برسانید ،ام نداده انجام او براي کاري زندگی طول در که 1[...]
  .دایببخش

 خداحافظ
 2»سالمالو«

                                           
 . خوانا نیست-1
ه           «: عمران آمده است     سورة آل  169 در باالي صفحۀ سوم از اصل وصیت آیه          -2 ی سـبِیلِ اللـَّ لُـوا فـ ینَ قُت نَّ الَّذبس لَا تَحو

 هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوونَأَم زقُ  .»یرْ
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 هاي کلیدي عبارت
I خوانید مى که است نمازى فقط آید مى شما دست از که چیزى تنها. 
I بکند حقت در ظلم کسى گذاري نمی. 
I نکنید کوتاهى نماز از همیشه که امیدوارم. 
I باشید داشته آسمان تا زمین از را مادرمان احترام همیشه.  
I ]دهید انجام احسن طور هب خواست شما از کارى ترین بزرگ یا ترین کوچک]  اگرمادر. 
I کنید دلنوازى را مادرم همیشه. 

 مهرعلی: نام
  حمدي:خانوادگی نام 
  حمداهللا:پدر نام 

  نصرت:نام مادر
 1340 سال :تاریخ تولد
آباد از توابـع    روستاي بهرام  :محل تولـد  

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

 1366 یکم آبان :تاریخ شهادت
  شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد همان شهرستان  بخش صالح:مزار
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 1مهرعلی حمدي
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

 پاسـخ  حمـدى  امیـر  مبـرادر  بـه  را حمـدى  ا على برادر نامه وصیت .آفرید را ما که اهللا نام هب
 تنهـا  .نباشـید  ناراحـت  مـن  بـراى  افتـادم   جبهه نقطه هر به من اینکه از ،جان برادر. دهم  مى

 دعـا  تا چند نماز سر پشت و خوانید  مى که است نمازى فقط آید  مى شما دست از که چیزى
 و هستى منؤم و ساده برادر زیرا قسم خدا به را تو . ىیتو دارم من که امیدى تنها .کن برایم

  .دهید نجات مرا جان خداوند از توانید مى پاك قلبى با
 را خـودت  .کافى قدر به زارى و گریه ،نباشید ناراحت من براى شدم شهید هم اینکه از 

 اسـم  و اسـت  مـن  وصیت این. ىیچا با مسجد 2خوانى  فاتحه جز هب ،نبرید زیادى خرج توى
 بنویـسید  حمـدى ا على به گذارند  مى خانه در وبه نویسید  مى که اى  پارچه روى همان در مرا
 بارهـا  و فرستندب من هب اى فاتحه 3یک شاید هستم من که بشناسند و بدانند ارفق تمامى زیرا
 فـرد  هر از را خودت همیشه که نویسم مى نامه وصیت این در هم حاال و ام گفته شما به زیاد

اگـر   زد حـرف   بـه شـما    زور هـم  کـسى  هـر  و کن حساب تر کوچکبینید    می که مسلمانى
 و بکنـد  حقـت  در ظلـم  کـسى  گـذاري   نمـی  و یایـست   می مقابلش در نبود   4حرفش صحیح 

 . جماعت غیر چه و جماعت چه ،نکنید کوتاهى نماز از همیشه که امیدوارم
 روى بـر  را آن ،اسـت  کرده درست برایم عزیزى امیر برادر که ،عکس همین ،جان برادر 

 را ادرمانم احترام همیشه نوشتم  مى اول باید را کلمه اینتوجه فرمایید   . کنید می آویزان قبرم
ـ  خواسـت  شـما  از کارى ترین بزرگ یا ترین کوچک .باشید داشته آسمان تا زمین از  طـور  هب

ـ آرزو ،بـرادر  همچنین. کنید دلنوازى را مادرم همیشه و دهید می انجام احسن  دارم دل در ىی
 .بهتر چه داد قرار عزیزان شما پیش سالم سربازى این از مرا مادرم و شما خاطر هب خدا شاید

 حمدىا على نترباق

                                           
ضمناً شهید تأکید دارد کـه روي پارچـه   .  در حاشیه باال سمت چپ اصل وصیت، مطلبی نوشته شده که خوانا نیست      -1

 .امضاء کرده است» علی احمدي«نامه  خودش هم در پایان وصیت. نامش را علی احمدي بنویسند
 .»فاتحه خانی« در اصل وصیت -2
 .»یه« در اصل وصیت -3
 .»صحی«وصیت  در اصل -4
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 هاي کلیدي عبارت
I بیفتید اسالم صدر یاد به عزیزان. 
I دادیم دست از را عزیزانى چه ،ما امت و ما اسالم صدر در که کنید تدبیر و اندیشه خودتان با. 
I ؟چیست بهر آمدنمان و رویم مى کجا به و ایم آمده کجا از بفهمیم ما باید 
I بایـد  »حـسینى  ناصـر  مـن  هـل « نـداى  بـه  پس کیست ما آورنده بوجود و خالق بفهمیم ما اگر 

 .باشیم جوابگو
I باشیم کرده عمل قرآن و احادیث به که امیدوارم. 
I بگیرید بغل در را امام یاران و باشید هوش به شهیدپرور مردم اى. 
I اعالم جماعت و جمعه ائمه و امت امام از را خود پشتیبانى و باشید هوش به اهللا حزب امت اى 

 .نیدک
I است طبیب بدون کشور مانند روحانیت بدون اسالم. 
I تیپ تشکیل و جبهه به کردن روانه جهت را خود هاى جوان هم باز شد شهید شما از کسى اگر 

 .بفرستید دهلران در
I باشید نداشته هراس شهادت از هیچ. 
I نبرید یاد از را امت امام همیشه. 

 علی: نام
  حیاتی:خانوادگی نام 
  سهیم:پدر نام 

  راجبه:نام مادر
 1345 نهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دهلران:محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ن اعزامارگا
 1362 هشتم مرداد :تاریخ شهادت
  کله قندي مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده سیداکبر زادگاهش:مزار
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 علی حیاتی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
َضى         منَ  « ا       ٰالْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنْهم منْ قَ مـرُ و ظـ نَحبه ومنْهم منْ ینْتَ

لُوا تَبدیلًا د23 احزاب( 1»ب( 
 امـام  حـضرت  تقدیم سالم با و الفدا له ارواحنا اعظم اهللا بقیۀ حضرت تقدیم سالم و درودبا  

 شـکن  بـت  ،اکبر رهبر تقلید مرجع ،اسالمى جمهورى بنیانگذار و انقالب کبیر رهبر خمینى
 چراغ و چشم که شهدا هاى خانواده« به تقدیم سالم با و )اهللا  عج(مهدى حضرت نائب ،زمان
 . اسالمند مرزبانان که اسالم رزمندگان تقدیم سالم با و 2»ملتند این

 شما با صحبت چند خواهم می اول ،ومبش شریفتان وقت مزاحم اى لحظه چند خواهم  مى 
 تـدبیر  و اندیشه خودتان 3با اى لحظه و بیفتید اسالم صدر یاد به عزیزان: باشم داشته عزیزان

 پیمـان  پیغمبر با بعضى .دادیم دست از را عزیزانى چه ،ما امت و ما اسالم صدر در که کنید
بـه   اسـت  شـده  شهید اهللا رسول که شنیدند اینکه از بعد ،باشند اهللا رسول پشتیبان که بستند

 شـهادت  بـه  را) 7(علـى  کـه  خواستند مى و کردند مخالفت) 7(على لشکر با 4سرعت
 علیـه   که لشکر کشی کـرده بودنـد       بودند 7مارقین و 6قاسطین و 5ینثناک همان آنها و برسانند
 فهمیمب ما باید که است این صحبتم دوم. شدند روبرو 8انهحمفتض شکست با اینها که ،اسالم

                                           
برخی از مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که که با خدا بستند کامالً وفا کردند، پس برخـی       «:  ترجمه -1

و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خـود را تغییـر   ) تا به راه خدا شهید شدند(بر آن عهد ایستادگی کردند      
 .ناخواناست»  رجالمن المؤمنین«در اصل وصیت . »ندادند

 ).80، ص14صحیفه امام، ج. (از سخنان امام خمینی است» هاي شهدا، چشم و چراغ این ملتند خانواده« عبارت -2
 .»در« در اصل وصیت -3
 .»سریع السیر« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»مفتضهانه« در اصل وصیت -8
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 کنم مى نقل اهللا رسول از حدیثى ؟چیست بهر آمدنمان و رویم مى کجا به ]و[ ایم آمده کجا از
 خـودش  کس هر یعنى 1»ربه عرف فقد نفسه عرف من«: اهللا رسول قال. عزیزان شما خدمت

 آورنـده  بوجـود  و خالق بفهمیم ما اگر. را خودش خداى شناسد  مى بنابراین پس شناخت را
 را 3خـود  لحظـه  هـر  و باشـیم  جوابگو باید 2» حسینی ناصر من هل« نداى هب پس کیست ما

 . سازیم آماده اسالم زنده همیشه دین از یارى و کمک جهت
 4»امـرکم  نظم و اهللا اوصیکم بتقوى «: فرماید مى که) 7(على حضرت گفته طبق سوم و 

 احادیـث  این به که امیدوارم. کنم می سفارش کارهایتان در نظم و خدا 5ىاتقو به را شما من
 خـواهم  می .شوم نمى عزیزان وقت مزاحم ولى ،است زیاد صحبت. باشیم کرده عمل قرآن و

 آمـوزان  دانـش  اى و رهـروان  اى شـما  بـر  سـالم . باشـم  داشـته  جمعـه  ائمه با اى کلمه چند
 بـا  یـاران  اى و خـدا  عزیـزان  اى و ائمـه  آوران پیام اى شما بر سالم و) 7(على بن حسین
 مـردم  اى باشـم،  داشته صحبتى شما با که ندارم را این لیاقت این حقیر  البته امت، امام وفاى

 و اسـالم  امیـد  انـصار  ایـن  کـه  ،بگیریـد  بغـل  در را امام یاران و 6باشید هوش به شهیدپرور
 هـوش  بـه  اهللا حـزب  امـت  اى ،کنیـد  اعـالم  را خود پشتیبانى هستند، ایران اسالمى انقالب
 ایـن  بـدون  کـه . کنیـد  اعالم جماعت و جمعه ائمه و امت امام از را دخو پشتیبانى و 7باشید
. بـردیم  مـى  سر هب فساد منجالب در هنوز ما نبودند آقایان این اگر ندارد، معنى اسالم ،حضار
 دوسـت  را مملکتـى  هـاى  شخـصیت  دیگـر  و جمعـه  ائمه و عزیز امام بسیار حقیر این زیرا
 روحانیـت  بـدون  اسـالم « که سوگند واهللا به دادند مىاسال جان ما به اینکه خاطر هب،  دارم می

                                           
 .»عرف رب«در اصل وصیت ). 2، ج32، ص9بحاراالنوار، باب). (232غررالحکم، ص (ث علوي است  از احادی-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»آمادگی« در اصل وصیت -3
، فـیض   977، ص 47البالغـه، نامـه     نهـج . (اسـت ) 7(به حضرت امام حسین   ) 7( فرازي از وصیت حضرت علی     -4

 ).االسالم
 .»تقوي« در اصل وصیت -5
 .»به هوش بیائید«صیت  در اصل و-6
 .»به هوش بیائید« در اصل وصیت -7
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 1».است طبیب بدون کشور مانند
 مظلـوم  2دهلـران  صـحنه  در همیـشه  و مقاوم و پرور شهید مردم با صحبت خواهم می و 

 مـدت  ایـن  که کسانى اى ،انقالب امیدهاى اى ،شما بر صدآفرین شما بر آفرین. باشم داشته
 پـشتیبانان  اى ،شـما  بـر  خـدا  درود و رحمـت  و کنیـد  مى استقامت دارید که است سال سه

 از شـکیبایى  و صـبر  هم باز دارید که استقامتى و صبر همین با که امیدوارم اسالمى، انقالب
 زیر در اینکه وجود با ،مظلوم دهلرانِ اهللا حزب امت شما ،باشید مقاوم و کنید طلب خداوند

 شـما  از کسى اگر و کنید  مى تحمل زمستان سرماى در و تابستان گرماى در و داغ چادرهاى
 دهلـران  در تیـپ  تـشکیل  و جبهه به کردن روانه جهت را خود هاى جوان هم باز شد شهید

 هـاى  خانه سر بر زودتر هرچه که امیدوارم و باشید نداشته هراس شهادت از هیچ و بفرستید
 صبر .شهدا هاى خانواده اشم بر آفرین و نبرید یاد از را امت امام همیشه و برگردید خودتان

 مـن  کـه  کنیـد  حالل را ما و بکنید ما براى مغفرت طلب و کنید پیشه خداوند از استقامت و
 مـادرم  و پدر :باشم داشته خواهم مى ام خانواده با کلمه چند االن و نبودم بیش کار گنه اى بنده
. بکـنم  خدمت سالما به که بود این هدفم و خواستم مى ولى ،نکردم شما به خدمتى هیچ من

 مـن  ضرورت بنابر کنم خواهى حالل تو از چطور دانم نمى خواهرم و برادر و مادرم و پدرم
 ایـشان  از و دیـدم  را پـدرم  و بگیرم شما از حاللى و کنم زیارت نزدیک از را شما نتوانستم

 شـما  خالصـه  ،است قرار چه از جریان نداشت خبر پدرم که صورتى در ،کردم خداحافظى
 را من اینکه تا کردید تحمل بسیارى دشوارى و سختى من براى بودید کشیده زحمت ربسیا

 قـرآن  به را شما و امام به را شما و خدا به را شما و باشید داشته صبر هم حاال کردید بزرگ
 خداونـد  از مغفـرت  طلـب  حقیـر  بـراى  که خواهم می شما از و 3سپارم می ائمه به را شما و

  .بکنید
 دیگـر  و حیـاتى  احمـد  و رستمى 4[...] عزیزم خوانده مادر با اى کلمه چند خواهم مى و 

                                           
 ).394، ص13صحیفه امام، ج. ( عبارت از امام خمینی است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»میسپارم« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
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 اول از شـما  و کـشیدید  زحمـت  حقیـر  بـراى  بسیار شما عزیزم مادر. باشم داشته عموهایم
 بـراى  خداوند از من و 1کشیدید شما را زحمات همه گذاشتم مدرسه به پاى بنده که زمانى
 تـو  پـستان  از ]کـودکی  [که را شیرى و ببخش مرا رماد اى تو و. 2کنم می مغفرت طلب شما

 . کن حاللم خوردم
 توانتـان  در 3[...] اگـر  بودیـد  بزرگتـر  من از سالى اندك شما جان احمد ،من عزیز اى و 

 از و دارم شـما  از خـاطرات  خیلـى  و بـودیم  هم با بسیار شما و من کنید حالل را ما هست
 و عزیـزم  هاى عمه از و بکنید حقیر براى اهانگن از آمرزش طلب خدا از که خواهم مى شما
 ،5شـهر  دره ،4آبـدانان  اهللا حـزب  امـت  و بـرادران  دیگر و عزیز عموهاى و گرامیم هاى خاله

  ...6ماژین
 حیاتى على

                                           
 .»کشید« در اصل وصیت -1
 .افتاده است» کنم می« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .نامه افتاده است آید که ادامۀ وصیت از سیاق عبارت برمی. تعلیقات. ك. ر-6
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 هاي کلیدي عبارت
I دشتیگذا تنها را بیچارگان ما ،رسیدید مقصد به و گرفتید سبقت ما از که دوستانى اى. 
I کفـر  ظلم و  تسلیم که ندارد دلیلى ،ام  شسته دست خود چیز همه از،  ام  وارسته دنیا از من ،اخدای 

 . بفروشم طاغوت به را خدا و شوم
I کنم روشن را حق راه تا سوزم مى من. 
I عـالم  وبـرق  زرق فریـب  تـا  سـاز  گر  جلوه نظرم در همیشه را روزگار ناپایدارى و را دنیا پستى 

 .کندن دور تو یاد از مرا خاکى
I دهید ادمه را راهم و نگذارید زمین را ام اسلحه. 
I نگذارید تنها را عزیز رهبر. 
I باشید داشته را خدا ذکر فقط من جنازه تشییع در. 
I ام مانده تنها من و رفتند من دوستان همه که کشم مى خجالت. 
I است مرگ  انتخاببهترین ودن مر شیوه بهترین این اسالمراه  در. 

 مزبان: نام
  حیدرزاده:خانوادگی نام 
  چوپا:پدر نام 

  فتومه:نام مادر
 1349 دهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان مهران:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1367 نوزدهم فروردین :دتتاریخ شها

  قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد از      گلزار شهداي بخش صالح    :مـزار 
 توابع زادگاهش
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 1مزبان حیدرزاده
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 مظلومـان  اى و) 7(حـسین  امـام  یـاران  اى و الیـق  باختگان پاك اى و عاشق شهیدان اى

 کـه  کـسانی  اى ،شـناختید  را خود که برادرانی اى ،خدا محضر در حضوریافتگان اى تاریخ،
 جـسمتان  کوچـک  قفـس  از و گیـرد  جاى  کوچکتان جسم در توانست  نمى شما بزرگ روح
 سـبقت  ما از که دوستانى اىو   نمود پرواز اعلى ملکوت سوى به و گرفت اوج و آمد بیرون
 ،اسـت  سنگین بس شما فراق که 2یدشتگذا تنها را بیچارگان ما و رسیدید مقصد به و گرفتید

 . تاریخ همیشه شهیدان اى
 ظلـم  تسلیم که ندارد دلیلى ،ام  شسته دست خود چیز همه از،  ام  وارسته دنیا از من ،خدایا 
 همـه  و کـنم  روشـن  را حـق  راه تـا  سوزم  مى من. بفروشم طاغوت به را خدا و شوم کفر و

 و غـرور  بـالى  از مـرا  ،خدایا .دهم جوالن حیات معرکه در آزادانه که ام بریده را قیدوبندها
 ،خـدایا  .نمـایم  مـشاهده  را تـو  زیباى جمال و ببینم را حقایق تا ده نجات ... و خودخواهى

 عـالم  وبـرق  زرق فریب تا ساز گر جلوه نظرم در همیشه را روزگار ناپایدارى و را دنیا پستى
 در .دارنـد  حـق  مـن  گـردن  به اسالم مکتب و خاك و آب این .نکند دور تو یاد از مرا خاکى
 نگذاریـد  زمین را ام  اسلحه. برود بین از ها اجنبی دست به نگذارید و کنید کوشش آنها حفظ

  از همیـشه  و نگذاریـد  تنها را عزیز رهبر .داد دخواهی دارم میناناط که دهید مهااد را راهم و
 کنیـد  تکرار را اکبر اهللا و باشید داشته را خدا ذکر فقط من جنازه تشییع در و کنید تبعیت او
 دوسـتان  همه که کشم  مى خجالت و شود  مى دیردیگر   که. است شهادت من آرزوى 3قلباً و

 ]را [لطفـش  خداونـد  اگـر  گـویم  مـى  عزیـزم  پدر به ،پایان در و ام  مانده تنها من و رفتند من
 ناراحـت  وقـت  هـیچ  انـشاءاهللا  شما رساند، )شهادت( خودم آروزى به و کرد من حال شامل
 پدرم از و است مرگ  انتخاب بهترین ودن  مر شیوه بهترین این اسالمراه   در که چون نشوید

                                           
 .»نامه شهید مزبان حیدرزاده وصیت«:  در باالي وصیت تایپی آمده است-1
 .»گذاردید«در اصل وصیت  -2
 .»قلبم« در اصل وصیت تایپی -3
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 مـادرم  به و برود ختم مجلس به و دبپوش سفید پیراهن من شدن کشته از بعد که دارم تقاضا
 سـرافراز  و خوشحال همیشه. دینکن شیون و دیکن گریه آهسته ولى ،نکند گریه که گویم  نمى

 خبر هرگاه و کند قبول شما خانواده از را هدیه این که کنید دعا خداوند پیشگاه در و باشید
 همه« 1:»ا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ    إِنَّ«: دهید آرامش را خودتان جمله این با فقط ،دادند مرا مرگ

 و کننـد  حـالل  مرا دوستان همه که خواهم  مى،  پایان در .»روند  مى خدا سوى به و خدایند از
 .بروند ها جبهه سوى به و بگیرند دست به را اسلحه

 شما حقیر نامه وصیت
 2حیدرزاده مزبان

                                           
 . سوره بقره156 بخشی از آیه -1
 .»19/1/67تاریخ شهادت «: تایپی آمده است در انتهاي وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I است نشده آفریده بیهوده انسان.  
I برسیم الهى قرب به تا رویم مى پیش اهداف این در ما.  
I کنم مى دفاع اسالم  مقدس حریم از هستم زنده که ییآنجا تا من. 
I دانم مى هدف واالترین را اسالم راه در شهادت. 
I نیست شهادت از باالتر سعادتى هیچ. 
I دهید ادامه را راهم که خواهم مى شما از. 
I نگذارید هاتن را امام گاه هیچ. 
I باشد مى) اهللا عج(مهدى ظهور ساز زمینه و علمدار و پرچمدار امام. 

 ابراهیم: نام
  حیدري:خانوادگی نام 
  حیدر:پدر نام 

  فاطمه:نام مادر
 1335 دوم آبان :تاریخ تولد
  روستاي چاالب از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 بیسواد :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 هجدهم بهمن :تاریخ شهادت
 شهرستان زادگاهش گره شیر :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد همان شهرستان  گلزار شهداي بخش صالح:مزار



 53راهیم      حیدري، اب¹استان ایالم 

 

 1ابراهیم حیدري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
ـ نا و) اهللا  عج(زمان امام آقا به درود و سالم با  تمـام  بـر  سـالم  و خمینـى  امـام  بـرحقش  بی

 . تحمیلى جنگ شهداى خصوص هب ي اسالمشهدا
 نبـوده  امـرمهم    این پذیراى کس  هیچ که  ىیآنجا تا است بزرگ و ینسنگ بسیار دارد 2[...] 

 آگـاه  ،باشد مى آینده رهگشاى  که ،رسالت این به تا کند تالش و   سعى باید انسان پس .است
 الهـى  قـرب  بـه  تـا  رویم مى پیش اهداف این در ما و است نشده آفریده بیهوده انسان. شدبا

 راه در شـهادت  و کـنم   مـى  دفـاع  اسالم  مقدس حریم زا هستم زنده که ییآنجا تا من .برسیم
 . نیست شهادت از باالتر سعادتى هیچ و دانم مى هدف واالترین را اسالم

 کـه  کننـد  افتخار و نباشند ناراحت من مرگ از پس که خواهم  مى برادرانم از ،پایان در و 
 راهـم  کـه  خواهم  مى شما از و اند  دهکر هدیه بانقال این به  و دین،  اسالم راه در را فرزندي

 سـاز  زمینـه  و علمـدار  و پرچمـدار  امام که زیرا ،نگذارید تنها را امام گاه هیچ و دهید ادامه را
 .طلبم مى حاللیت خویشان و 3ماقوا تمام از پایان در. باشد مى) اهللا عج(مهدى ظهور

 

 »]و برکاته] اهللا[حمۀسالم علیکم و ر]الـ[و «
 حیدرى ابراهیم
12/11/61 

                                           
نامه پاسدار شهید ابـراهیم حیـدري احتمـاالً وصـیت شـهید از                قسمتی از وصیت  «:  در باالي اصل وصیت آمده است      -1

 .»سوي فرد دیگري دوباره نویسی و تلخیص شده است
 . چند کلمه خوانا نیست-2
 .»قومان« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I رسم می شهادت به راهی چنین] در[ که خوشحالم.  
I شوم اش آلوده که آنقدر نه ولی دارم دوست را زندگی من.  
I است الهی قرب آن از زیباتر و زیباست زندگی. 
I است انسان یک هدف ترین بزرگ الهی قرب] به[ رسیدن.  
I است ملت ناموس و دین حفظ بعد و او رضاي کسب اول خدا راه در جهاد از من هدف . 
I بکوشند خود حجاب] و[ دین حفظ در باید ما زنان. 

 سلمان: نام
  حیدري:خانوادگی نام 
  عبداهللا:پدر نام 

  فانوس:نام مادر
 1343 شهریور  دوم:تاریخ تولد
 بخـش ملکـشاهی از توابـع        :محل تولد 

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

 1362ونهم مرداد   بیست:تاریخ شهادت
  شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد     گلزار شهداي بخـش صـالح      :مزار
 همان شهرستان
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 1سلمان حیدري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 ولـی  ام شـده  آشـنا  آن با که هاست مدت و طبیعی است امري این و ام شده آماده مرگ براي
 زندگی من .مرس می شهادت به راهی چنین  درکه خوشحالم ،کنم می وصیت بار اولین براي

 الهـی  قـرب  آن از زیبـاتر  و زیباست زندگی ؛شوم اش آلوده که آنقدر نه ولی دارم دوست را
 .است

 بلکـه  نباشـید  گریـان  و ناراحـت  ،رسـیدم  شـهادت  بـه  کـه  هنگـامی  خواهم می شما از 
 هـدف  .اسـت  انسان یک هدف ترین بزرگ الهی قرب ]به [رسیدن که چرا ،باشید خوشحال

 پـس  اسـت،  ملـت  ناموس و دین حفظ بعد و او رضاي کسب اول خدا هرا در جهاد از من
 .بکوشند خود حجاب] و[ دین حفظ در باید ما زنان

 ...دیگران براي باشید الگویی خود که خواهم می شما از ،خواهرم و مادرم 

                                           
 .»نامه سلمان حیدري وصیت«:  است در باالي اصل وصیت آمده-1
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 هاي کلیدي عبارت
I بـه  را بـودن  اهللا حزب انونق و اسالم ،راهت در جهاد ،فقیه والیت که شکر را تو بارها ،خداوندا 

  .آموختی حقیر بنده این
I و امـام  بـه  عـشق  و گرانقـدرمان  شـهداي  و )7(عزیـز  حـسین  عشق که سپاس را تو ،معبودا 

 .دادي جا کوچک دل این در را اي خامنه
I برسم بودن انسان درجه به شاید تا کن کمک مرا ،]ا[خداوند. 
I بود شهدا تمامی راه ادامه واقعا راه نای که باشید داشته قبول ،مهربانم و عزیز همسر. 
I نمایم می دعوت مانند بسیجی زندگی و داشتن بسیجی اخالق به را همگی. 
I ندست هها بسیجی جامعه قشر رینت خوشبخت. 
I کنی درك توانی نمی نیایی خود تا که نهفته راريسا اسالم هاي جبهه در. 
I دکنن نمی که کارها چه امام هاي بچه ،حمله هاي شب ببین. 
I چـپش  گـوش  در را اقامـه  و راسـتش  گوش در اذان ،نمود نصیب خداوند فرزندي چنانچه اگر 

 .بخوانید

 صالح: نام
  حیدري:خانوادگی نام 
  علی:پدر نام 

 خیر  قدم:نام مادر
 1349ال  س:تاریخ تولد
  شهرستان مهران:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1369وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  کوت عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  جاویداالثر است:مزار
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 1صالح حیدري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 جهان معبود تنها نام به

 هرچنـد . کـشاندي  روشنایی راه به و آوردي بیرون گناه لجنزار از را حقیر عبد این که 2[...]
 کـرم ] بـا [ و عظمت با و کریمی و عظیم تو ولی ،کنم شکر را تو 3...][ زبان این با تواند نمی

 ،فقیـه  والیـت  کـه  شـکر  را تو بارها ،خداوندا. باشی می پذیرااز من    مرا شکرانه این خودت
 را تـو  ،معبـودا  .آمـوختی  حقیر بنده این به را بودن اهللا حزب قانون و اسالم ،راهت در جهاد
 در را اي خامنـه  و امـام  به عشق و گرانقدرمان دايشه و )7(عزیز حسین عشق که سپاس

 .دادي جا کوچک دل این
 قـسمت  پناهـان  بی پناه اي .برسم بودن انسان درجه به شاید تا کن کمک مرا ،]ا[خداوند 

 آقـا  بریـده  سـر  حـق  بـه  ،دهـم  می قسمت )3(زهرا بی بی شکسته پهلوي حق به ،دهم می
 کـه  4)3(اصغر علی خورده تیر و خشک ويگل حق به ،دهم می قسمت و )7(عبداهللا ابی
 .بگذر حقیر بنده این شمار بی و فراوان گناهان از تا بزرگواري و عظمت با
 از محبـت  و مهر با .ام داده آزار و اذیت را تو تقریبا سال 20 حدود آنکه اي ،عزیزم مادر 

 از 5از شـما   ،بـرادرانم  ،ابراهیم و عبدالحسن. شهدا تمامی خون به دهم می قسمت ،بگذر من
 خودتـان  بزرگـواري  بـا  اینجانـب  تقـصیر  از و کنیـد  حـالل  مـرا  که دارم تقاضا قلب صمیم

 .بگذرید
 کمـک  کارهـا  از بـسیاري  مـرادر  بارها و بارها] که[ گونه همان  نیز شما ،عزیزم خواهران 

 وگندسـ  خـدا ه  ب ،بگذرید من از نیز بار این ،اید گذشته من اشتباهات از بسیاري از و اید کرده

                                           
 .»5/11/69بهمن ماه مورخه [...] عصر روز «:  در باالي وصیت تایپی این عبارات آمده است-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»ازتون« در اصل وصیت -5
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 .کنم می التماستان دارم
 داشـته  قبـول  ؟کـنم  عـرض  1ناخـدمتت  چـه  نم]ا[تو نمی کن باور ،مهربانم و عزیز همسر 

 مـرا  ،عزیـزم  همـسر  .هـست  اهللا انشاء و ]ه[بود شهدا تمامی راه ادامه واقعا راه این که باشید
 سکـ  ههم و چیز همه که کسی دست هب را تو من ،عزیز همسر کنم می خواهش و کن حالل

 داشـته  بـاور  2 را این. کرد نخواهد فراموش را تو هرگز که مطمئنم ؛ام سپرده است او دست به
 .باش

 کـه  تا باشید لحاظ همه از خودتان مواظب لطفاً ،عزیزم خواهر زهرا ،خوبم خواهر 3[...] 
 و اسـت  تـر  بزرگ من  از که زینب. باشد سفید رویتان )3(زهرا فاطمه پیش قیامت فرداي
 .کنیـد  حاللـم  خـدا  بـه  را تـو  ،مخواهر چنان داداش زن ،نوریه. خواهد نمی ییاهنمار دیگر
 .داد خواهد را کارتان پاداش خداوند انشاءاهللا. کردم 5نااذیتت خیلی 4نماد می

 از و نگیـرد  سـخت  مـن  بـر  خداونـد  قبرم اول شب شاید تا کنید دعا برایم همگی لطفاً 
 دعـوت  ماننـد  بـسیجی  زنـدگی  و داشـتن  بسیجی قاخال به را همگی .دهد نجاتم قبر فشار
 بـاور  اصـالً  اندیگـر  ولـی  7،ندست ه ها بسیجی جامعه قشر 6رینت  خوشبخت که چرا نمایم می

 .ندارند
 40/11 ساعت صبح ،بهمن 6 شنبه

 گونـه  ایـن  بـه  دهـم  انجـام  نتوانـستم  تـاکنون  متاسـفانه  و 8ندهام گردنم بر که هایی حکم 
 : باشد می
  رمضان ماه روز یک جمع کفاره -1

                                           
 .»خدمتتون« در اصل وصیت -1
 .»اینو« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»دونم می«اصل وصیت  در -4
 .»اذیتتون« در اصل وصیت -5
 .»خوشبخترین« در اصل وصیت -6
 .»هست« در اصل وصیت -7
 .»مونده« در اصل وصیت -8
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  1[...] روزه ماه 1 -2
 خمس تقریبا تومان 850 -3

 .باشد بادآ صالح شهرستان در لطفاً دفنم محل
 اسـت  این نه مگر بنویسم صفحه این روي بر اي کلمه چند خواهد می دلم باز ،پایان در 

 بـه  عمـالً  مـرگ  نخواهـد  چـه  بخواهد چه البته .نماید قبول را مرگ کلمه باید آدمی هر که
 داده او بـه  را چیز همه آنکه راه در و معبودش راه در که بهتر چه پس. آمد خواهد سراغش

 .نماید تکه تکه و بخورند را بدنش آهن هاي تکه بگذارد کرم جاي هب .نماید فدا
 نتخـاب ا را رفتن راه کج و لجاجت طریق همیشه و نیست ارزشکرگ انسان سفانهأمت ولی 

 .نماید می
 محـروم  ایثـار  و نبـرد  میـادین  در رزم و جهـاد  نعمـت  از تـاکنون  کـه  ]ي[ـیها جوان به 

 درك توانی نمی نیایی خود تا که نهفته 2راريسا اسالم هاي جبهه در سوگند خدا به :اند مانده
 مـسخره  بـه  را مـرگ  اینجـا  در ،دارنـد  هـراس  آن از عالمیـان  همـه  که مرگی ببین بیا .کنی

 چند در که هنگامی ،زیباست چقدر خمپاره صداي ببین بیا .ندزن می لبخند مرگ به. اند گرفته
 کننـد  نمـی  که کارها چه امام هاي بچه حمله هاي شب ببین و بیا .نشیند می زمین بر ات قدمی

 را واقعـی  عـشق  و بیـا ،  ببین بیا .باش بسیجی هاي بچه همدیگر گرفتن درآغوش گر نظاره بیا
 سبیل فی جهاد]الـ[ امتی تحـ سیا «که )6(خدا بزرگ رسول فرمودند ]ت[ـراس چه ببین
 .»خداست راه در جهاد من امت سیاحت« 3»اهللا

 در را اقامـه  و راسـتش  گـوش  در اذان ،نمـود  نـصیب  خداوند فرزندي چنانچه اگر لطفاً 
 ]ش[گـوش  در را بودن بسیجی شهادت ،)7(نیحس چون کلماتی و بخوانید چپش گوش
 .بیاورید یادش ]را [ینحس شد بزرگ که هنگامی حتی کنید زمزمه

                                           
 . خوانانیست-1
 .»اصراري« در اصل وصیت -2
 .2830، ح2 میزان الحکمه، ج-3
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 هاي کلیدي عبارت
I فرما عطا فداکارى و ایثارگرى با توأم خالص ایمان ما ملت به ،]ا[پروردگار . 
I شد خواهید نابود که نمانید تر عقب او از و شوید مى گمراه که نروید جلوتر امام از.  
I کنید سدارىپا شهیدان خون از و باشید فقیه والیت و رهبر پشتیبان همیشه. 
I ام رسیده شهادت یعنى خود دیرینه آرزوى به من.  
I اى وسیله زندگى و است من مقصد شهادت . 
I رفت میخواه دنیا از و آمده دنیا به االاهللا الاله پرچم زیر در که بیاموزیم. 

 محمد: نام
  حیدري:خانوادگی نام 
  حسین:پدر نام 

  جازیه:نام مادر
 1341 سیزدهم مهر :تاریخ تولد
توابـع  جان از      روستاي جان  :محل تولد 

 شهرستان شیروان و چرداول
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1360یکم بهمن : تاریخ شهادت
  گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1محمد حیدري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 و ملکـوت  اوج در عاشقان خونین پرواز و معشوق و عاشق دیدار است اى  لحظه خوش چه

 . نوشیدن شهادت شیرین شهد
 ملـت  اى. فرمـا  عطـا  فـداکارى  و ایثارگرى با توأم خالص ایمان ما ملت به ،]ا[پروردگار 

 نـابود  کـه  نمانیـد  تـر   عقـب  او از و شـوید  مى گمراه که نروید جلوتر امام از ،ایران مسلمان
 شـهیدان  خـون  از و باشـید  فقیه الیتو و رهبر پشتیبان همیشه ،اهللا حزب امت .شد خواهید
 اینکـه  از ،مـادرم . باشید زده گویان  یاوه دهان بر محکمى مشت عمل این با تا کنید پاسدارى

 نریزید اشک من شهادت در .سپاسگزارم باشم اسالم خدمت در که کردى تربیت طورى مرا
 ،عزیـزم  مـادر . یـد ینما مـأیوس  پیش از بیش را اسالم دشمنان خود استقامت و صبر با بلکه
 مـن  روز آن زیـرا  ،باشد خندان ات  چهره بلکه نریز اشکى مزارم بر من شهادت از پس هرگز

. اى  وسیله زندگى و است من مقصد شهادت  و ام  رسیده شهادت یعنى خود دیرینه آرزوى به
 ،ممـادر . رفـت  میخـواه  دنیـا  از و آمده دنیا به االاهللا  الاله پرچم زیر در که بیاموزیم جهان به
بـا لـب تـشنه       کـه ) 7(اکبرحـسین  على براى بلکهکنی اما براي من نه        گریه می  که دانم  مى

 .چشم از جهان فرو بست، اشک بریزید

                                           
 .»نامه شهید محمد حیدري وصیت«:  در باالي اصل وصیت آمده است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I کنید جلوگیري جبهه به فرزندانتان رفتن از ،مبادا مادران اي. 
I برسانید عزیزم رهبر به مرا سالم. 
I کرد نخواهم ترك را سنگرم خونم قطره آخرین تا. 
I باشم همراه )7(حسین با کربالها تمام در و] ها[عاشورا تمام در که بندم می پیمان خداوند با. 
I  سازید او تسلیم را خود .دریابید را او عظمت کنید سعی و شوید دقیق بیشتر امامدر. 
I کنید حفظ همچنان را خود اخالص و صداقت. 

 یاسین: نام
  حیدري:خانوادگی نام 
  جهانبخش:پدر نام 

  سیما:نام مادر
 1340 یکم فروردین :تاریخ تولد

  روستاي زرنه از توابع شهرستان ایوان:لدمحل تو
 در نهضت سوادآموزي درس خواند :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 یاسین حیدري
 

 1الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 .شوم شهید تا جنگم می و روم می جبهه به قدر آن
 نبـرد  میـدان  در )7(حسین که بمیرید راحت رختخواب در که نکند ،جوانان اي ،آري 

 مبـادا  و شـد  شهید عبادت محراب در علی که بمیرید غفلت در مبادااي جوانان،   . دش شهید
 هـدف  بـا  و )7(ینحـس  راه در )7(حـسین  2اکبر علی که بمیرید تفاوتی بی حال در که

  .شد شهید
 خداونـد  برابـر  در فـردا  که 3کنید جلوگیري جبهه به فرزندانتان رفتن از ،مبادا مادران اي 

 .نمود را شهید 72 تحمل او که بدهید را )3(زینب جواب نمیتوانید
 نخواهم ترك را سنگرم خونم قطره آخرین تا بگویید و برسانید عزیزم رهبر به مرا سالم 

 )7(حـسین  بـا  کربالها تمام در و] ها[عاشورا تمام در که بندم می پیمان خداوند با و کرد
 اسـالمی  پـرچم  زیـر  در اسالم احکام همه که هنگامی تا نکنم خالی را سنگر و باشم همراه
 .یدآدر اجرا به) عج(زمان امام

 بیـشتر  مامـا در   و داده قرآن راه در را فرزندي چنین که برسانید مرا سالم مادرم به ،آري 
 و صـداقت  و سـازید  او تـسلیم  را خـود  و دریابیـد  را او عظمـت  کنید سعی و شوید دقیق

 .کنید حفظ همچنان را خود اخالص
 اعتقاد او والیت به و نیستند امام  سرخ خط پیرو که آنان ،گشت نصیبم شهادت فیض اگر 

 .کنید دعا را امام .نشوند حاضر من جنازه بر و نگریند من بر ندارند
 حیدري رادرب

29/12/64 

                                           
 .»نامه سرباز اسالم یاسین حیدري وصیت«: ي اصل وصیت آمده است در باال-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»گنید« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I است کم باز فرموده عنایت ما به را امام و اسالم نعمت که باشیم خدا ارزشکرگ روز شبانه اگر. 
I باشیم حذر بر و شناخته را دنیافریبی و درونی هاي وسوسه. 
I ماست ساز چاره تنها عمل در خلوص و نیت صدق.  
I گرفت آغوش در را شهادت تیبایس ،اباعبداهللا عاشقان اي. 
I کنیم عمل و درك را امام فرامین محتواي بایستی. 
I ماست سعادت نجات راه تنها اسالم که بدانید.  
I باشید خدا یاد هب همیشه. 
I باشید امام مقلد قلب ته از و پشتیبان. 
I بدهید شهدا و )7(اباعبداهللا یاد مجالس و دعاها به زیادي اهمیت. 
I بیابید زینبی و حسینی تربیت هوارهم. 
I   اهـل  مقلـد  و شـهادت  عاشق و ایمان با سربازان که دهید تربیت گونه همان نیز را خودفرزندان 

 . به بار آیندبیت

 رضا: نام
 زادي  حیدري:خانوادگی نام 
  صحبت:پدر نام 

  سلطان:نام مادر
 1346 سال :تاریخ تولد
 روستاي زنجیره علیا از توابـع    :محل تولـد  

 شهرستان شیروان و چرداول
 دانشجوي دوره کاردانی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 زادي رضا حیدري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 .گیرد می آرام ام سینه قفس در دلم کبوتر او یاد با که اريگخداوند نام هب
 حـسین  یـا  ،)7(حـسین  یـا ،  )3(فاطمـه  یا،  )7(، یا علی  )6(محمد یا ،اهللا یا 

 موســی بــن علــی یــا ،)7(موســی یــا، )7(جعفــر یــا ،)6(محمــد یــا ،)7(علــی
 اي تـو  و) اهللا  عـج (مهدي یا ،)7(حسین یا،  )7(علی یا ،)6(محمد یا ،)7(الرضا
 .شهیدان صادق پیروان اي شما و اهللا روح یا مان ولی

 و تقصیر سراپا و معصیت و گناه سراپا که لیحا در بنویسم را ام نامه وصیت چگونه خدایا 
 کـه  اسـت  ایـن  از ترسـم  ولـی  ،نیـستم  ناامیـد  تـو  بخـشش  و رحمت از اگرچه .ام نافرمانی
 1[...] یـا  .نـشوم  درگاهـت  پذیرفتـه  و نباشـد  خالص  رفتنم ترسم می ،بروم دنیا از نیامرزیده

 چقـدر  ،خـدایا  بود خواهم روز سیه که واي اي. نباشی راضی ما از که حالی در نمیرم ،خدایا
 هـایم   شـدي و در رگ      خون باید می  . دوست داشتنی و پرستیدنی هستی، هیهات که نفهمیدم       

 .گفت می رب یا رب یا هایم سلول و یافتی می جریان
 و رب دیـدار  بـراي  باشـد  آمـاده  انـسان  اسـت  بخش  لذت چقدر آه شفاعت، اباعبداهللا یا 

 . کن قبولم تو اخدای دستم، تهی که کنم چه ولی خالقش
د، الحـا  و کفر عصر ستم، و ظلم ، عصر 2 [...]عصر از ما دهنده نجات ،خدا روح بر سالم 

 . شا واقعی پیروان و اسالم مظلومیت عصر
 عنایـت  مـا  بـه  را امـام  و اسـالم  نعمـت  که باشیم خدا ارزشکرگ روز شبانه اگر ،عزیزانم 

 خطـر  .شـویم  نعمـت  ایـن  صـادق  و ینراسـت  سـربازان  که باشیم آگاه .است کم باز فرموده
 در خلـوص  و نیـت  صـدق  کـه  باشیم حذر بر و شناخته را دنیافریبی و درونی هاي وسوسه

 گونـه  ؛گرفت آغوش در را شهادت بایستی ،اباعبداهللا عاشقان اي .ماست ساز چاره تنها عمل

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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 .بزند تندتر قلب ضربان و شود سرخ شوقش و حرارت از باید
 در را خـود  تکلیـف  از قـدري  بلکه تا کنیم عمل و درك را امام ینفرام محتواي بایستی 

 .باشیم آورده جا هب شکرگزاري
 راه تنهـا  اسـالم  کـه  بدانیـد  :مفامیل و اهل و خواهران و برادران و مادر و پدر به وصیت 

 تـه  از و پشتیبان .کنید عمل را خدا فرامین و باشید خدا یاد هب همیشه .ماست سعادت نجات
 بدهیـد  شهدا و )7(اباعبداهللا یاد مجالس و دعاها به زیادي اهمیت و باشید امام دمقل قلب
 را آنها رسالت و بیابید زینبی و حسینی تربیت هوارهم .است آخرت توشه و سعادت راه که

 و ایمـان  بـا  سـربازان  کـه  دهید تربیت گونه همان نیز را خود فرزندان و بدانید خود رسالت
 بـه  اسالم براي ابوالفضل حضرت وارث صالح دارانی علم و بیت لاه مقلد و شهادت عاشق

 .آیند ربا
 جـز  نیست چیزي شده گم آن و ام کرده پیدا جبهه در را ما  زندگانی ةکرد گم من ،خدوندا 

  .تو راه در شهادت
 پـدر  اي ولـی  رود می پیش باد شانه به شانه شهادت کاروان و قافله ،عزیزم مادر و پدر اي 
 را ما  خرجـی  کـنم  مـی  تماشـا  کـه  را بارم کوله ،دارد خرجی و هزینه سفري هر ،ممادر اي و

  .مادرم و پدر شما رضایت جز نیست چیزي خرجی آن و ام کرده فراموش
 و دارم بخـشش  طلـب  ،نـد ردا مـن  گـردن  بر حق و اند رنجیده من از که کسانی همه از 

  هللانشاءا .بیامرزد بسیار گناهان با مرا خداوند امیدوارم
  بپذیر پاکیزه مرا خدایا

  1»اهللا حمۀر و علیکم سالمالو«
 زادي حیدري رضا

                                           
 .»و سالم علیکم رحمه اهللا« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I کنمهاي حق علیه باطل نمودم تا بتوانم دین خود را ادا  رو به جبهه. 
I راهم را ادامه دهند،اگر شهید شدم .  
I  پشتیبان امام و اسالم باشندتمام برادران. 
I پیرو والیت فقیه باشید تا پیروز شویم، از امامشما هم با پیروي . 
I خواهم که در نماز جمعه و جماعات شرکت کنند از برادران و خواهرانم می.  
I در دعاهایشان امام را از یاد نبرندخواهم  از برادران و خواهرانم می. 

 اهللا حسین: نام
  خاك بیمار:خانوادگی نام 
  علی:پدر نام 

  مختوم:نام مادر
 1334 بیستم فروردین :تاریخ تولد
 روستاي خوشادول از توابع  :محل تولـد  

 شهرستان مهران
 بیسواد :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362هشتم مرداد : تاریخ شهادت
  شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد همان شهرستان  بخش صالح:رمزا



 77حسین      بیمار، اهللا  خاك¹استان ایالم 

 

 1بیمار حسین خاك اهللا
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

ظیماومنْ یقَاتلْ فی سبِیلِ« رًا عأَج یهنُؤْت ف وفَس بغْل ی قْتَلْ أَوفَی 2» اللَّه 
  عطـا  او پاداش عظیمـی بـه  ، پس کشته شود یا پیروز گردد،و هرکس در راه خدا جهاد کند   «

  »خواهیم کرد
ـ و نا) اهللا عج(اي که به پروردگار جهانیان و امام عصر مهدي اینجانب با عشق و عالقه      ب ی

هاي حق علیه باطل نمودم تا بتوانم دیـن خـود را ادا     خمینی داشتم رو به جبهه    برحقش امام   
کرده و سهمی از این انقالب داشته و بتوانم با کفاران بعثـی بجـنگم و مـیهن اسـالمی را از                      

 بدین جهت پس از شنیدن تجاوز رژیم بعث عراق به جبهـه آمـدم و      .چنگال دشمن برهانیم  
 پیـام مـن بـه    .شیر و مهران بود  حمالت در دهلران و گره؛تاکنون در سه حمله شرکت کردم     

 راهم را ادامه دهند و پشتیبان امام و اسالم باشـند            ،تمام برادران این است که اگر شهید شدم       
 و 3»پشتیبان والیت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسـد « :که امام فرمود   طوري و همان 

ت فقیه باشید تا پیروز شویم و پیام دیگـرم بـه برادرانـی               پیرو والی  ،شما هم با پیروي از امام     
 سعی کنند که به خدمت اسالم و امـام     ،اند  به جبهه نیامده   ]و [است که تاکنون خدمت نکرده    

خـواهم کـه      از برادران و خواهرانم می     .بیایند و در جبهه هاي حق علیه باطل شرکت نمایند         
 از مـادرم    .ایـشان امـام را از یـاد نبرنـد         در نماز جمعه و جماعات شـرکت کننـد و در دعاه           

د کـه اجـر   شـ گاه براي من ناراحت نبا   جنازه من شرکت کند و هیچ      4عیخواهم که در تشی    می
 هرگز براي من گریه     ،هایم نگهداري کند   خواهم که از بچه    شما با خدا است و از همسرم می       

  . از شما طلب بخشش دارم، و زخم نکنیدشنکنید و صورت خود را خرا
 بیمار  خاكاهللا

                                           
 .»بیمار  خاك نامه شهید اهللا وصیت«:  در باالي اصل وصیت آمده است-1
 .ة نسا سور74 بخشی از آیه -2
انـد    چنین عبارتی از امام نقل نشده است اما شاید این سخن را امام در حمایـت و اطاعـت از والیـت فقیـه فرمـوده            -3

دهم که امر دولت اسالمی اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باشد آسیبی بر این مملکـت نخواهـد وارد                اطمینان می «
 ).58، ص10صحیفه امام، ج(» شد

 .»تشیع« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I تنها بماند) اهللا عج(ب مهديی نا)3( این فرزند زهرا،نگذارید امام عزیز . 
I همیشه پشت سر امام باشید. 
I آید نترسید هرگز از مشکالتی که در این راه پیش می.  
I حمایت کنید، که ثمره خون پاك هزاران شهید است،از انقالب اسالمی .  
I کنیدن جنگ را فراموش هاي جبهه.  
I جهاد در راه خدا از همه واجبات باالتر است.  
I ایمان را نخورید وقت گول افراد منافق و بی هیچ.  
I  شویدماز امام عزیز و روحانیت جدا. 
I اید  به او برگردانیده، که به شما سپرده بود،شکر کنید که امانت خداوند را خدا را. 
I داریدام را بر بعد از شهادت من اسلحه.  
I در سنگرم پر کنید]را [و جاي خالی من براي خدا با دشمنان بعثی جهاد کنید . 
I مند  بهره) 7( مرا با شهیدان عزیزت محشور فرما و در آن دنیا از شفاعت امام حسین              ،خداوندا

 .گردان

 غالمرضا: نام
  خالدي:خانوادگی نام 
  محمدبیگ:پدر نام 

  نشمیه:نام مادر
 1349 سوم خرداد :تاریخ تولد
 روستاي پشت زنجیره از توابع   :محل تولـد  

 شهرستان شیروان و چرداول
 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366  بهمنودوم بیست: تاریخ شهادت
  قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

علیـا     گلزار شهداي روستاي زنجیـره     :مزار
 شهرستان زادگاهش
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 غالمرضا خالدي
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

  1» أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ]یلِ اللَّهقُتلُوا فی سبِ[ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ «
انـد و در نـزد خـدا         بلکـه آنـان زنـده      پنداریدماند مرده    که در راه خدا کشته شده      هرگز آنان «

 .»خورند روزي می
سالم و درود خداوند بر امام عزیزمان و امید همه مستضعفان که ما را از بندگی دشمنان                  

سـالم و درود     و   و استعمار و استکبار رهانید و به عظمت و قدرت و استقالل رسـانید             خدا  
کـه بـراي رضـاي خـدا از ایـن انقـالب پـشتیبانی                فراوان بر همه مسئولین و تمامی کسانی      

وصیت من به همه ملـت شـهیدپرور ایـن          . نمایند کنند و در راه پیشرفت آن فداکاري می        می
همیـشه  . تنها بمانـد  ) اهللا  عج(ب مهدي ی نا )3(ین فرزند زهرا   ا ، نگذارید امام عزیز    که است

پشت سر امام باشید و گوش به فرمـان حـسین زمـان بـوده و در ایـن راه بـا جـان و مـال                           
 .فداکاري کنید

هرگز از مشکالتی که در این راه پیش می آید نترسید و براي رضاي خدا صبر کنید و از                
هـاي جنـگ را       جبهـه  . حمایت کنید  ،ان شهید است   که ثمره خون پاك هزار     ،انقالب اسالمی 

 به جبهه بروید کـه جهـاد در راه خـدا از همـه               ،کنید و هروقت نیاز به نیرو دارند      نفراموش  
هـاي   ایمان را نخوریـد و بـه وسوسـه          و بی  2وقت گول افراد منافق    هیچ .واجبات باالتر است  

 .شویدمآنان گوش ندهید و از امام عزیز و روحانیت جدا 
 و لبـاس    داما وصیت من به پدر و مادرم این است که در شهادت من ناراحـت نـشوی                و   

 بر سر و سینه نزنید تا دشـمنان  .و اگر بپوشید مدیون هستید و من راضی نیستم      سیاه نپوشید 
شکر کنید کـه     و در شهادت من خوشحال باشید و خدا را         اسالم و انقالب خوشحال نشوند    

 .اید  به او برگردانیده،سپرده بود که به شما ،امانت خداوند را

                                           
 .، بخش داخل قالب در اصل وصیت مخدوش است169عمران،   آل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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کنم که در شهادت من نـاراحتی نکنیـد و بـراي             به خواهران و برادران عزیزم وصیت می       
مـه   نیز در راه خـدا بـا ه        )7(خدا تحمل کنید زیرا که سرور شهیدان حضرت امام حسین         

با دشمنان  ام را بردارید و براي خدا        بعد از شهادت من اسلحه    . فرزندانش به شهادت رسیدند   
  .و جاي خالی من در سنگرم پر کنید  جهاد کنید1بعثی

 از پدر و مادر و برادران و خواهران و تمامی کسانی که بـر گـردن مـن حقـی                     ،در پایان  
 .دارند تقاضا دارم که مرا حالل کنید و برایم دعا نمایید

ن عطا کرد تـا در  کنم به خاطر اینکه این توفیق را به م       اري می زاز خداوند مهربان سپاسگ    
 با دشمنان خـدا و      )اهللا  عج(هاي حق علیه باطل حاضر شوم و به عنوان سرباز امام زمان            جبهه

 . اسالم و انقالب بجنگم و در این راه شربت شهادت بنوشم
 گناهانم را ببخش و مـرا بـا شـهیدان عزیـزت محـشور فرمـا و در آن دنیـا از                       ،خداوندا 

  .العالمین مین یا ربآ .ردانمند گ بهره) 7(شفاعت امام حسین
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار 
 

 2» و برکاتهاهللا ۀحمسالم علیکم و رالو«

 يمرضا خالدغال
10/11/66 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»و سالم علیکم و رحمه اله و برکاته« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه از امام اطاعت کنید. 
I با روحانیت مبارز همیارى کنید و آنها را پشتیبانى کنید . 
I  هاي در بند و خفته زنده، یعنی چراغ راه انسانشهید یعنی. 
I به جهاد سازندگى بروید و آنها را تنها نگذارید. 
I جنگ را فراموش نکنید.  یارى کنید همیشهارتش را.  
I را نیز فراموش نکنید،جهاد با نفس، جهاد اکبر .  
I د[ـ خدا را فراموش کنیآید فوراً دست مى هایى که به مبادا در پیروزي.[ 
I شود  جنگ اسالم و کفر است و شهادت در این راه نصیب خوبان مى،نگاین ج. 
I اى از یاد خدا غافل شوى خاطر فرزندت که در راه خدا فدا شده لحظه مبادا به. 
I همیشه و در همه حال به یاد خدا باشید. 
I همیشه امام خمینى را دعا کنید و از خدا بخواهید عمرش را طوالنى کند. 
I   اى شـود     مواج خون شهدا بپیوندد و چـاره       اى شد و به این دریاى       هم قطره ما   شاید خون ناقابل

 .براى نجات مسلمین

 علی: نام
  خانزادي:ادگیخانو نام 
  سمین:پدر نام 

  فرصت:نام مادر
 1338 هفتم مرداد :تاریخ تولد
 روستاي نصار هلشی از توابع      :محل تولد 

 شهرستان ایوان
 دیپلم :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363پنجم آبان : تاریخ شهادت
  روستاي امیرآباد مهران:محل شهادت
  ضربه مغري:نحوة شهادت

حاضـر شهرسـتان       حـاجی   روستاي :مزار
 زادگاهش



 87 خانزادي، علی     ¹استان ایالم 

 

 علی خانزادي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 المستضعفین بسم رب            الشهدا بسم رب

 

[آمنُوا و[الَّذینَ «  1»فُسهِم فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنْ]ا[ وجاهدو]ا[هاجرُوَ
 و خمینـى ) 7(و حـسین )7( علـى ،)6( محمـد ، ابـراهیم ،2به نـام خـداى هابیـل   

 :دهم ام، اما چند تذکر دیگر می نامه نوشته وصیت
گویـد بـدون       همیـشه از امـام اطاعـت کنیـد و هـر چـه مـى                ،برادران و خواهران عزیزم    

حانیـت مبـارز همیـارى    بـا رو . گیرد  الهام مى)اهللا عج(وچرا اطاعت کنید که از امام زمان     چون
سپاه پاسداران را یارى و کمـک کنیـد و بـه جهـاد سـازندگى                . کنید و آنها را پشتیبانى کنید     
 زیرا همه براى یک هدف و یـک         ،باشیدها را پشتیبان       و کمیته  3بروید و آنها را تنها نگذارید     

فراموش نکنیـد  جنگ را .  یارى کنید و آنها را یارویاور باشید       همیشه ارتش را . ندجنگ  راه مى 
آیـد    دست مى  هایى که به    مبادا در پیروزي   .4 را نیز فراموش نکنید    ،جهاد با نفس  ،  و جهاد اکبر  

 فرزنـدان خـود را بـه    ،پدران و مـادران عزیـز      . و به خود ببالید    ]د[ـ خدا را فراموش کنی    فوراً
نگ اسالم   این جنگ ج   . جنگ را فراموش نکنند    ]د[ـ و از آنها بخواهی    ]د[ـها هدایت کنی    جبهه

  شود زیرا  و شهادت در این راه نصیب خوبان مى5و کفر است
 در مــسلخ عــشق جــز نکــو را نکــشند    

 
ــفتان زشـــت   ــه صـ ــشند روبـ ــو را نکـ  6خـ
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پدر و مادر عزیزم، همیشه امام را دعا کنید و بعد از نمازهایتان براي پیروزي اسـالم کـه                    
یرمرد رنگـین شـده و آبیـاري        شاهر  مظ ابن اکبر جوان و حبیب     با خون جوانان عزیز مثل علی     

گردیده دعا کنید و از خدا بخواهید که اسالم پیروز شود، زیرا فقط خون من نیـست، خـون                  
. دست مـا رسـیده اسـت    طور به  هزاران هزار جوان، پیر، کودك، زن و مرد ریخته شده تا این           

 کرده است تفاوت باشد به خون این همه شهید و مجروح خیانت          اگر کسی خداي ناکرده بی    
هـا   ها و مشقت شود ولی پدر و مادر مهربانم که با چه رنج و روز قیامت از او بازخواست می   

سوي او برگردم نه تنهـا مـن بلکـه            اید، اما من از خدایم و باز باید به          مرا به این حد رسانیده    
 اگـر . پس امیدوارم وصیت مرا بدون چون و چرا اجرا کنید که این خواست من اسـت              . همه

گذرد، چه یک سـال باشـد         زیرا این دنیا می   . خواهید خوشبخت شوم    مرا دوست دارید و می    
شاید یادتان باشد وقتی خانه بودم همیشه به شماها گفتم که این دنیـا             . عمر ما چه هزار سال    

حال کسانی که براي دنیـاي دیگـر خـود یعنـی قیامـت ذخیـره                  زودگذر است ولی خوشا به    
پـس از شـماها     . هدا و صالحین هستند که قابل پذیرش خـدا هـستند          فقط ش ] آن[اند و     کرده
خواهم دیگر برادرانم که چهار نفر دیگر هستند آنها را طوري تربیت کنید که عین خودم                  می

هایم استفاده کنند و از آنهـا مواظبـت کننـد کـه فرزنـدان آنهـا هـم                     بگذارید از کتاب  . باشند
خواهم برایم گریـه نکنیـد فقـط بـه یـاد              ن از شماها می   پس بنابرای . استفاده کنند، اگر ماندند   

 .بارم شیون نکنید، مادر در مرگ خون  گریه کنید،) 7(اکبر و علی) 7(حسین
امیدوارم مرا ببخشید که شوهر خوبی برایت نبـودم     . ه هم با همسر مهربانم دارم     مچند کل  

مـسر عزیـزم کـسانی      ولـی ه  .  ماه بیشتر نبود که با هم عروسی کرده بـودیم          سهو این مدت    
دانم شما دو تـا       می. اند   و شهید شده   1اند  شان به جبهه رفته     هستند که همان هفتۀ اول عروسی     

قـامتی    اید ولی براي خداست و با صبر و راسـت           برادرت هم شهید شده و خیلی رنج کشیده       
. یـد ام امیدوارم خدا به تو بیشتر صبر دهد و بتوانی فـراق مـرا هـم تحمـل کن                  که در تو دیده   

ها مسئول و بـار       ها و کریم    دانی که ما در برابر اسالم و خون شهدا و خون مهدي             خودت می 
دارد که بـه      ها را وامی    کند و آن    ها بر دوش هر مسلمان و آگاه سنگینی می          سنگین رسالت آن  

                                           
 .»رفته است« در اصل وصیت -1
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هـا مخلـوط کـنم تـا      جبهه روند و من هم بدین وسیله مجبور شدم که خونم را با خـون آن             
 ببخشد و با خون ناقابل من اسالم این درخت خونین بیـشتر آبیـاري شـود و                  شاید خدا مرا  

خـواهم   پایمال خداي ناکرده نشود پس بنابراین از تـو مـی  ) 7(خون شهدا و خون حسین    
رسالت شهدا را بر    ) 3(همچو کوه استوار و پابرجا باشید و استقامت کنید و همچو زینب           

هـا   ا به دنیا برسانی و بگویی کـه ایـن خـون       دوش کشید و پیام خون برادرانت و شوهرت ر        
هـا هـدایت      براي چه ریخته شده و جوانان دیگر را از خواب غفلت بیدار کنید و بـه جبهـه                 

 .امیدوارم بتوانم شفاعتت کنم. امیدوارم بیشتر از چهل روز بیشتر برایم سیاه نپوشید. کنید
 : مسخنى با مادر

کـه     ام، اى   کننـده   ان کـودکى رهبـرم، اى تربیـت        اى عزیز، اى در زم     ، اى مهربان  ،اى مادر  
، فـدا در  اما اى مادر عزیز باید فدا شد.  قامتم را ببینى   در برابرت  داشتى بزرگم کنى و     دوست

ند و حـق احتیـاج بـه خـون          ا  برابر حق تا بر جا بماند، زیرا حق و باطل همیشه در برابر هم             
هـا   بهترین یـاران را داد و همـین خـون         باید در راه آن خون بهترین کسان، خون          ؛دادن دارد 

 1»آورد نـه شمـشیر   پیروزى را خون مى  «باعث ماندن حق است و به قول رهبرم امام خمینى           
 ساله بود   18 )3( زینب اکبرِ  على دانى   تو خود مى   ، مادر .چه زیبا گفته امام که جانم فدایش      
 تـو را  ، مـادر .نکـرد  براى او غیـر از صـبر اختیـار    )3(که در راه اسالم شهید شد و زینب     

کنم به اینکه در موقع مصیبت خـود را محکـم و بـا اسـتقامت جلـوه دهـى تـا                        سفارش مى 
 .کنم به اینکه تقـوى خـدا را فرامـوش نکنـى             دشمنان اسالم شاد نشوند و تو را سفارش مى        

 اى از یاد خدا غافل شـوى کـه انـشاءاهللا    خاطر فرزندت که در راه خدا فدا شده لحظه   مبادا به 
شوى و در ضمن امیدوارم همیشه برادران و خـواهرانم را توصـیه و سـفارش کنـى بـه                   نمى

کـنم کـه مبـادا خـدا را           مادر، باز سفارش می    .اینکه مبادا خداى ناکرده خدا را فراموش کنند       
 بـن   همیشه و در همه حال بـه یـاد خـدا باشـید و بـه یـاد شـهادت حـسین                     . فراموش کنی 

و ) 3( به یاد اسیرى زینـب .باشید) 7(ن بن علیهاي حسی    و فرزندان و بچه    )7(علی
 همیـشه امـام     . فقط براى آنها اشـک بریزیـد       ]و [باشید و به یاد آنها     ):(اهل بیت حسین  

                                           
 ).90، ص16صحیفه امام، ج. (»آورد آورد، پیروزي را خون می پیروزي را شمشیر نمی« عبارت امام این است -1
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ــام  نــشاءاهللا وخمینــى را دعــا کنیــد و از خــدا بخواهیــد عمــرش را طــوالنى کنــد   ــا قی ت
 امـوش نکـن امـا      به خود بنـاز ولـى یـاد خـدا را فر             حال ، مادر .حفظش کند ) اهللا  عج(مهدى

 دعـا   ، دعا کـن   .اى  اى ناقابل در راه اسالم و مسلمین فدا کرده          شکرگزار باش که تو هم هدیه     
مـواج   اى شـد و بـه ایـن دریـاى     ما هم قطره  شاید خون ناقابل.کن که خداوند از تو بپذیرد   
را گویم و شـما        بازهم مى  . انشاءاهللا ،اى شود براى نجات مسلمین      خون شهدا بپیوندد و چاره    

 مواظب فقیران باشید و به آنها       ،درآمد باشید  هاى کم   کنم به اینکه مواظب خانواده      سفارش مى 
رسیدگى و سرکشى کنید و از بیماران مخصوصا از مجروحین جنگى عیادت کنید و آنهـا را                

 زیـرا دعـاى   ،و پیروزى اسالم دعا کنند  براى امام یدیبه صبر و شکیبایى سفارش کنید و بگو      
 .شود جاب مىآنها مست

هستند کـه دو   بینى که مادران دیگرى   مى ، مادر . امیدوارم برایم ناراحت نباشید    ،مادر جان  
مـردم را سـفارش کـن    ،  مادر جان.اند دهکر را تقدیم خدا و راه انبیا     1و یا سه و یا پنج فرزند      

 .ندکن دریغ ن  هایشان هم   بفرستند و در راه خدا از جان و مال          به اینکه فرزندانشان را به جبهه     
 ؛در نقـش بلکـه در مفهـومش         ى نه ی زیبا ،خیلى زیباست   دانى شهید و شهادت      مى ،مادر جان 

 2،»شهادت یعنى تزریق خون در پیکر خفته اجتماع       «شهادت یعنى به ملکوت اعالء پیوستن،       
  .وابستگى به تمام لذائذ زندگى شهادت یعنى گسستن زنجیرهاى اسارت و وابستگى،

 شـهید یعنـى شـاهد و    ،هاى دربند و خفتـه    شهید یعنى چراغ راه انسان     ،ندهشهید یعنى ز   
  .دهنده  شهید یعنى شمع سوزان و شهید یعنى شهادت،حاضر

 ،حال پدر و مـادر و بـرادر و خـواهر شـهید     به حال شهید و خوش  به خوش،  پس اى مادر   
باشید و قـرآن را       گویم خدا را در نظر داشته        در ضمن باز مى    .زیرا شهید همیشه شاهد است    

 از خـدا    .هـا اسـت     عمل به قرآن یک داروى شـفابخش بـراى انـسان           ، عمل، فراموش نکنید 
  . صادق باشید و دنبال او باشید.یدیوار سخن بگو وار بمیرید و على بخواهید که بتوانید على

                                           
 .» فرزند تقدیم5 فرزند و 3دو فرزند و « در اصل وصیت -1
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 : سخنى با پدرم
ـ   ، اى دوسـتدارم   ،اى زحمـتکش  سـالم    ، اى انیس مـن    ، سالم اى پدر   .سالم  اى کـه    ،در اى پ
ها کـه بـرایم      چه زحمت . حد و این سن رساندى      مرا به این   ها برایم زحمت کشیدى تا     سال

 لباس نمـانیم     بی تا من و دیگر فرزندانت بى شام و       ،  ها که برایم نکشیدى     چه رنج  ،نکشیدى
 ، امـا بـا صـبرت      ،در چه شـدائد زنـدگى قـرار نگرفتـى          ها که تحمل نکردى و     و چه سختی  

 تـو بـه نظـر مـن یـک           .هاى روزگار سـاختى     کردى و با شدائد و گرفتاري      استقامتت تحمل 
 دوش کشیدى و شب را      ر ب ]را [ها و شدائد زندگى     زیرا مثال کوه تحمل رنج     ،مجاهد هستى 

کـردى تـا پـول     ها هـم کـار مـى    به یاد دارم شب  حتى.به روز و روز را به شب وصل کردى  
 امـا  ،دسـت بیـاورى   ته از جمله غذایم بود بهم درمدت هفا را که خرجی  ریال من50اى    هفته

م؟ من براى تـو     ا  هولى من براى تو چه کرد      ،خبران نرفتى  زیر بار ظلم ستمکاران و از خدا بی       
دانم آرزو داشتى در برابر ایـن همـه رنجـى کـه بـرده                  مى . مرا ببخش  ،ام؟ پدر   چه انجام داده  

خواسـتى کـه      مـى  را   چنین روزى  ،بودى و این همه بار سنگین را که بر دوش کشیده بودى           
ـ   سـنگین   امـا پـدر جـان مـسئولیتى        .کنم کارتو بنشینی و من      کمک کنم و      را هم تو   من و ر  ت
 آن داشت که دست از      رشمارى که داشتم مرا ب     هاى بی  تر و تحمل گرفتاري     موریتى واجب أم

 بـیش   ،دمادر و بـرادران و خـواهرانم و همـسرم باشـی            و    که باز هم تو    -ما  تو و همه زندگی   
م بستگى به اهللا بود و دوست داشـتم         ا  چنانى نداشتم زندگی   آن زیرا من زندگى     ، بکشم -نبود

 گفتـار شـیرینت و رفتـار        ، اى رهنمـا و اى مـرادم       ، پس اى پدر   .وار زندگى کنم    همیشه على 
اکنـون    ات مرا بـر آن داشـت کـه چنـان باشـم و تـو هـم                همیشگى هاي  سنگینت و مهربانى  

ها یعنى اسـالم و انقـالب        ال زیرا که فرزندت را در راه بهترین آرمان        خوشح،خوشحال باش 
 .اى داده

 :سخنى با همسرم
[آمنُوا و[الَّذینَ «  1» فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم]ا[ وجاهدو]ا[هاجرُوَ
 . کـه لحظـه آخـر نزدیـک اسـت          خـداحافظ .  خـداحافظ  ام،  اى همسر و یـار همیـشگى       
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قـرب کـه روز وفـاى بـه           پیوستن نزدیک است که روز      اعال خداحافظ که لحظه به ملکوت    
خـواهم کـه مـرا      از تو مى  .  باوفا ، اي  سالم بر تو اى مهربان، اى زن نمونه        .عهد نزدیک است  

ام   آن همه مشکالت و بدون من با خـانواده          با . زیرا من شوهر خوبى براى تو نبودم       د،یببخش
 زیـرا   ، آمرزیـده هـستى     حتماً  تو دهم و تو را بشارت باد به اینکه         ه مى ساختى ولى به تو مژد    

 . بنـابراین خـدا هـم از تـو راضـى اسـت             پـس  ،]هم[من از تو راضى هستم و پدر و مادرم          
 زیرا از روز نخست کـه بـا تـو    نبودمجز ناراحتى براي تو امیدوارم مرا حالل کنى گرچه که     

 بنابراین مرا ببخش و از تو تقاضـاى عفـو   . تو دور همیشه در جبهه بودم و از   ،ازدواج نمودم 
کـنم ولـى    هایت را فراموش نمـى  ها و خوبی  هرگز مهربانی، اى همسر خوب و باوفایم .دارم

 دو برادر   ،اى  ها هستى زیرا سه شهید داده      حال تو که بهترین بهترین     به  خوشا ،حال تو  به خوش
  .و شوهرت را

بخـش     شهیدان روشـنایى   ،1ندا  یدان شمع محفل بشریت    زیرا شه  ید،امیدوارم ناراحت نباش   
و بـه بیـداران حرکـت و بـه           اسـت کـه بـه خفتگـان بیـدارى           ایـن خـون شـهید      ،اند  جهان

 ،هـا   احجـاف ،مارهاثهـا، اسـت   کـشی    حق ،ها عدالتی   قیام در برابر تمام بى     ،کنندگان قیام   حرکت
پـس   .]دهـد  مـی  [و راسـت ها و خالصه قیام در برابر تمامى کفر و چپ          یی زورگو ،تزویرها

 از خدا بخواه که امام را براى پیشبرد اهداف          .بنابراین خوشحال باش و همیشه یارویاور امام      
 که هدفى جز به ثمر رسیدن خون شهیدان نیست و آن هم جز تحقق اسـالم در          ،این انقالب 
  .دارد کند و تا قیام مهدى او را نگه  حفظ مى،دنیا نیست

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مـــا زنـــده بـــه آنـــیم کـــه آرام نگیـــریم 
 

ــت     ــدم ماس ــا ع ــودگی م ــه آس ــوجیم ک  2م
 

                                           
شـود چیـزي گفـت، شـهدا شـمع محفـل           دت کـه نمـی    از شها «:  سخن شهید برگفته از این سخن امام خمینی است         -1

 ).498، ص19صحیفه امام، ج. (»دوستانند
 . شعر از کلیم کاشانی-2
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 1»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
ک ربنَا لَا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هدیتَ« ک أَنْت الْوهابرحمۀًنَا وهب لَنَا منْ لَدنْ  2» إِنَّ

 ي تـا شـهداى کربالهـا   )7( و از حسین)7( تا حسین3 از هابیل،درود بر شهیدان تاریخ   
 اى ،درود بـر مـردم افغانـستان   . بخـش در سراسـر دنیـا     هـاي آزادي    درود بـر نهـضت     .ایران

  . بشور که پیروز هستى بر علیه ظلم، اى کشور اسالم،افغانستان
 تاریخ که در راهـت هـزاران        ۀ اى یاور مظلومان همیش    ، اى مکتب خون و پیام     ،اى اسالم  

جاویـد و    کودك با دادن خون عزیزشان تو را آبیارى کردند تا تو همچنـان               ، زن ،مرد،  جوان
 این جاذبه تو از چیست؟ چه هست که هر فرد مسلمانى در راهت حاضـر                .همیشگی باشید 

دادگان کـه درراهـت      دهندگان و خون    است جان فدا کند؟ من به قطره قطره خون تمام خون          
ام و    کنم که از تو پاسدارى کنم تا زنده         مى  قسم یاد  ،مظلومانه اما سعادتمندانه جان فدا کردند     

 زیرا یک قطره خون شهید کـه        ،خونم از تو پاسدارى کند    دهم که پس از شهادتم        گواهى مى 
قطره بـه هـزاران قطـره مبـدل گـشته و در رگ و       قطره و صد ریزد خود به صد بر زمین مى 
دهـد   باش مى آید و همه را بیدار      مى  دنیا به خروش و به حرکت      ۀ راکد و خفت   ۀپوست جامع 
گـویم    دا حامى شماست و من مى     که خ   و برجنایتکاران تاریخ بشورید     برخیزید !که برخیزید 

ملـل دنیـا را در        که مـردم   4 اى شیطان بزرگ و مرگت باد اى شوروى        ،مرگت باد اى آمریکا   
 مستـضعفان بـر   5 غلبـه روز انـشاءاهللا  .یـد کن مـی چپـاول  اید و آنهـا را   چنگال تیز خود گرفته   

 فرجه  )هللا  عج(امام زمان    حضرت ،مستکبران جهان خواهد رسید و آن دادگر و مصلح جهانى         
 اى ، پـس اى مـردم جهـان       .کـرد  پـر از عـدل و داد خواهـد            را  خواهد رسید و دنیا    شریف،

                                           
انـد بـه حیـات ابـدي و در نـزد خـدا متـنعم           اند، بلکه زنـده     البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده      «. 169/ عمران   آل -1

 .»خواهند بود
ا به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودي و به مـا از لطـف خـویش         هاي ما ر    بارالها، دل «.  8/ عمران   آل -2

 .»اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشندة بی غرض و منت
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»قلبه« در اصل وصیت -5
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 کـه وعـده خـدا       1 بیدار شوید و بر علیه جنایتکاران بـشورید        ]و[ برخیزید   ،مستضعفان گیتى 
هـل  «داى  ص بانگ برآرید و خروش آورید و به         .حق است و انشاءاهللا پیروزى نزدیک است      

 کـه از حلقـوم مـردى از تبـار او و از             ،)7( امام حـسین   امام شهیدمان  2»من ناصر ینصرنى  
یـد و  ی پاسخ گو،خیزد  برمىشکن  بتامام خمینى  ،نایبشکن یعنى حضرت      قبیله ابراهیم بت  

 ، و تـو اى رهبـر      . درآوریـد  3هاى دنیا به اهتزاز     ترین قله  پرچم اسالم را انشاءاهللا برفراز بزرگ     
 اى که در مکتب اسالم درس توحید فراگرفتـه و اى کـه              ،ان اى ابراهیم زم   ،اى قامت استوار  

 بـه آن  ، به روح مقدست سوگند،ذره وجودت براى خدا و ملت و اسالم درحرکت است    ذره
 ، که اسالم عزیـز باشـد  ، دست از تو و دین تو     ،کنى  ها با گریه و آه تالوت مى       قرآنى که شب  
یرا خون ما شهیدان است که در بستر        ز .کنم  تو حمایت مى    با خونم هم از    ]و [نخواهم کشید 

آید و همه خفتگان تاریخ را بیدار و همه بیداران     مى  و حرکت   زمین و زمان به جوش     ةزد یخ
رنگ یعنى شهادت     هجرتى خون  ،سوى هجرتى عظیم   کنندگان را به   را حرکت و همه حرکت    

م پلیـدان و    ها سیل شده و تمـام ظالمـان و دژخیمـان زمـین را و تمـا                 خواند و این خون     مى
 گویم مى و به تو  دهم  من تو را مى ،پس اى خون   .و محو خواهد کرد    آدمکشان ظالم را نابود   

      وى و همه را بر علیه هر چه ظلم و ستم اسـت بـشورانید              که در کالبد این دنیاى خوابیده ر. 
 بـه شـما توصـیه    ،شـنوید  خوانیـد و یـا مـى    را مى نامه که این وصیت  اى کسانی،عزیزان من 

و ر کـه راهـ    ،کنم دست از قرآن و اسالم جاویدان برندارید و همیشه حامى امـام خمینـى                مى
 و تـرك نکنیـد امـر بـه        . باشید و از او و خون شهیدان پاسـدارى کنیـد           ،قرآن و اسالم است   

معروف و نهى از منکر را که بدترین شما بر شما غالب خواهد شد و آن وقت است که هـر               
 ، تو اى پدر و مادر عزیـزم بـرایم شـیون و زارى نکنیـد            . شد چه دعا کنید مستجاب نخواهد    

کـه   هایم جارى شده و مرا مسئول کرد  پیر و کودك معصوم در رگ  ،زیرا خون هزاران جوان   
 ایـن کـشتى   ،م و به خون من احتیاج داشت تا ایـن کـشتى نجـات   کنحرکت کنم و هجرت   

بود برادران دیگـرم را بـه       نجات مستضعفین به خوبى به ساحل نجات برسد و اگر هم الزم             
                                           

 .»بشورانید« در اصل وصیت -1
 . »هل من ناصرنی«در اصل وصیت . تعلیقات. ك. ر-2
 .»احتزاز«ر اصل وصیت  د-3
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 علیـه    حـق  جبهه بفرستید و خون ناچیزشان را هدیه کنند و در راه این انقالب کـه انقـالب                
 ، بارالهـا  .ان تاریخ را رسـوا کننـد      زرو  باطل است بدهند تا این درخت تنومند نخشکد و سیاه         

شهید بمیـران   مرا   ، خداوندا .به پدر و مادرم صبرى عطا کن که بتوانند دورى مرا تحمل کنند            
 ،باشـد   مـى ) اهللا  عج(ساز انقالب مهدى     که زمینه  ،تا شاید خون ناچیز من به تداوم این انقالب        

 -اصـغر، محمـدجواد      صـفدر، علـی    - به شما بـرادران کـوچکم      ، در پایان  .کمکى کرده باشم  
مواظـب باشـید کـسى بـه         کنم که وقتى بزرگ شدید همیشه ازاسالم دفاع کنید و           توصیه مى 
 و با خون خود پاسدار حرمـت        1ها آسیبى وارد نکند    بخش انسان   این تنها نجات   ،زاسالم عزی 

 همـه  .بخواننـد  هـم بدهیـد   دوستانتانهایم استفاده کنید و به   خون شهیدان باشید و از کتاب     
ام بخوانید و به آنها عمل کنید کـه خیـر و صـالح شـما آن اسـت و                      هایى که نوشته   یاداشت

 پاسـدار  ینـد  زیـرا آنها ،یدگان به خوبى مواظبـت و عیـادت کنیـد        همیشه از بینوایان و ستمد    
  .اسالم

در پایان همیشه برایم استغفار کنید و قرآن بخوانید و مدتى هـم بـرایم نمـاز بخوانیـد و                
  .دوماه هم برایم روزه بگیرید

 على خانزادى
21/12/1360 

                                           
 .»نکنند« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I ایت از اسالم و قرآن بزرگ کرديفهمیدم مرا براي حم. 
I                 موعد آن رسیده اجازه دهی به جبهه بروم و انتقام خـون ایـن همـه شـهید را از بعثیـان عراقـی

 .بگیرم
I    گفتی باید از اسالم حمایت کرد و همان گفتارهـاي نیکویـت بـود، مـرا                  مادرم مگر خودت نمی

 . تقویت کرد
I از اسالم دفاع کنندخواهم اگر شهید شدم از برادرانم و خواهرانم می . 
I امام را تنها نگذارند. 

 مسعود: نام
  خانلري:خانوادگی نام 
  ابراهیم:پدر نام 

  قشنگ:نام مادر
 1351 سال :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي هاشم  :محل تولد 

 شهر شهرستان دره
 پنجم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366نوزدهم اردیبهشت : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 مسعود خانلري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
از وقتی که شیرخواره بودم تو را   . مادرم، اي هستی روح و روانم، مرا که یادي از پدر نیست           

دانـم صـحبت پـدر در فرزنـد چـه اثـري         محبت پدر را ندیدم و نمی     . دیدم و تو را شناختم    
البتـه  . کرد، آغوش گرم تو بود مادر چون هر چه را دیدم از تو دیدم    شاد می آنکه مرا   . داشت

و جـاي   . روزیـم مهـر و محبـت تـو بـود            داراي هفت برادر و دو خواهر بودم اما امید شبانه         
. فهمم که این همه زحمت شما براي چه بود         ام می   قدردانی از شما است حال که بزرگ شده       

 و قرآن بزرگ کردي حال موعد آن رسیده اجازه دهی بـه        فهمیدم مرا براي حمایت از اسالم     
مادر البته این شـهامت را  .  عراقی بگیرم1جبهه بروم و انتقام خون این همه شهید را از بعثیان    

هـا و     من در کتـاب   . گویم که بیشتر راضی باش      بینم و قلباً راضی هستی و باز می         در شما می  
ام و آن عزیزان که در برابـر چـشم     را شنیده)7(ها جریان قیام حضرت امام حسین   داستان

امـام امـت واجـب کفـایی دانـسته          «اند و از طرفی       پدر و مادرانشان در راه اسالم شهید شده       
مـادرم  .  با این همه سفارشات باز رضایتت را خواسـتارم         ،ها به جبهه بروند      که جوان  2»است

مـادرم  . ام خواهد آمد جنازهآیم و اگر شهید شدم     اگر دشمن را شکست دادم زنده پیشت می       
گفتی باید از اسالم حمایت کرد و همان گفتارهاي نیکویت بود مرا تقویت               مگر خودت نمی  

 . کرد
خواهم اگر شهید شدم از اسالم دفاع و به فرمایـشات امـام               و از برادرانم و خواهرانم می      

 . امت گوش فرا داده و امام را تنها نگذارند
 3»)7(هللا الحسینوالسالم علی ابا عبدا«

 مسعود خانلري

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
، 24تبیـان جنـگ و صـلح در اندیـشه امـام، ج     (» ها نیاز به نیرو دارند رفتن به جبهه واجب است         تا موقعی که جبهه    «-2

 ).166ص
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 ] اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  به نام خداوند بخشنده مهربان

ـ و نا ) عـج (با سالم و درود بی پایان به منجی عالم بشریت امـام زمـان مهـدي موعـود                    ب ی
درود عظمی امام خمینی و بـا سـالم و   لاهللا ا برحقش و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران آیت  

فراوان به روان پاك شهداي گلگون کفن صدر اسالم که در دفاع از آب و خـاك و نـوامیس          
فدا کردند بنده هم اکنون تذکراتی چند الزم است بـه مـادر بـرادران و     و اسالم جان خود را    
ها خواهشمندم اگر بنده سعادت نـصیبم شـد و شـهید شـدم               دارم از این   خواهران عرضه می  
 نکنید و لباس سیاه نپوشند اگر چنانچه ناراحت شدند گریه و زاري آنهـا               براي گریه و زاري   

 است و افتخار کنند که چنین فرزندي به این          )7( و امام حسن   )7(به خاطر امام حسین   
سن و سال رسانیده و تقدیم به خداوند کردند چون وظیفه ما مسلمانان است با این کـافران                  

ها را به هالکت برسانیم هرچه زودتر کشور همسایه و         خبر بجنگیم و آن    کور دل و از خدا بی     
 1.هاي خدا نشناس رها و آزاد سازیم مسلمان عراق را از چنگ وحشی

                                           
نامه به علت وابستگی شدید خانواده در داخل کتابهاي درسی شـهید   یتاصل وص«: نامه نوشته شده است  ذیل وصیت  -1

 .»باشد می
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 هاي کلیدي عبارت
I بر امام خمینى که به ما درس پاسدارى داده استسالم . 
I  دعا کنیدعزیزمان رافقط امام  . 
I راه شهیدان را ادامه دهید.  
I شرکت کنید،شکن  این نماز دشمن،معهدر نمازهاى ج  . 
I اند اگر شهید شدم ناراحت نباشید، چون شهیدان زنده. 
I تا آخرین قطره خونم از اسالم عزیز و وطنم ایران دفاع خواهم کرد. 

 علیداد: نام
  خانی:خانوادگی نام 
  الماس:پدر نام 

  گوهر:نام مادر
 1341 سوم فروردین :تاریخ تولد
  روستاي دومیران از توابع شهرستان ایوان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
 ج بسی:کننده ارگان اعزام

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

 گلزار شهداي روستاي حاجی حاضر شهرسـتان       :مزار
 زادگاهش



 113 خانی، علیداد     ¹استان ایالم 

 

 1علیداد خانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»اتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزی هِمبر نْدع اءی2»لْ أَح 

 بـر امـام   آموخت و سـالم که به ما درس شهادت ) 7(درود بر سرور شهیدان امام حسین     
 .  داده است از اسالمخمینى که به ما درس پاسدارى

. کـن م بـرایم گریـه      ]مـادرم [.  دعا کنید کـه مـن شـهید شـوم           و برادر و خواهرانم،    مادر 
راه شهیدان را   .  دعا کنید  عزیزمان را  من شیون و زارى نکنید و فقط امام           در مرگ  ،مانخواهر

 شـیرت را    ،مـادرم .  شـرکت کنیـد    ،شـکن    این نماز دشـمن    ،ادامه دهید و در نمازهاى جمعه     
هر چند که میـان شـماها    اند حاللم کن و اگر شهید شدم ناراحت نباشید، چون شهیدان زنده  

 و تـا    ممن خودم با رضاى خـودم ایـن راه را دنبـال کـرد              ،مان خواهر  برادر و  مادر و . نیستند
 .  دفاع خواهم کرد،آخرین قطره خونم از اسالم عزیز و وطنم ایران

 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدى خمینى را نگه

                                           
نامه پاسدار شهید علیداد خانی عضو بسیج سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی         وصیت«نامه آمده است       در باالي وصیت   -1

 .» به درجه شهادت نائل آمد3استان ایالم ایوان که در عملیات والفجر 
انـد بـه حیـات ابـدي و در نـزد خـدا متـنعم           اند، بلکه زنـده     البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده      «. 169/ عمران   آل -2

 . »خواهند بود
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 هاي کلیدي عبارت
I ین انقالب پرشکوه باید شهید بشوند]ا[هاي عزیز در راه اسالم و در  جوان.  
I  برایم ناراحت نباشید،شهید شدماگر من . 
I براي من لباس سیاه بر تن نپوشید، اگر من شهید شدم،مادر عزیزم . 
I شوید زیرا در راه خدا کشته می. بگذارید کشته و شهید بشوید. 
I از رهبر کبیرمان امام امت و رهبر مستضعفان اطاعت کنید. 
I ارید، صبور و شکیبا باشیدنگذارید دشمن وارد کشور ما شود و تا آنجایی که توانایی د. 
I اي امام بزرگوار تو مرا ببخش که نتوانستم کاري براي تو بکنم. 
I رود بدانید کسی که در راه خدا کشته شود به بهشت می. 

 حسین: نام
  خدادادي:خانوادگی نام 
  نورمحمد:پدر نام 

  دلبر:نام مادر
  1345 یکم خرداد :تاریخ تولد

 روســتاي میــشخاص از :محــل تولــد
 ن ایالمتوابع شهرستا

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

 1365یازدهم دي : تاریخ شهادت
  حاج عمران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــع   بخــش صــالح:مــزار ــاد از تواب آب
 شهرستان مهران
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 حسین خدادادي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
کنم چـون کـه شـب و           مادر مهربانم، من از شما خداحافظی می       25/9/65 :نامه تاریخ وصیت 

 خیلی خطر اسـت و  م هستیم و چون جای2 عراقی و منافقین1 بعثی محاصره نیروهاي  روز در 
 براي من ، اما مادر عزیزم اگر من رفتم برنگشتم       ، صد دارد من دیگر برنگردم     ]در[امکان صد   

یـن انقـالب پرشـکوه بایـد     ]ا[هاي عزیز در راه اسالم و در        ناراحت نباشید چون تمام جوان    
ـ ]ـی[ سر مزارم بیا به برایم ناراحت نباشید و، اگر من شهید شدم   ، مادر عزیزم  .شهید بشوند  د ی

 شماها از خـون     3ید پسرم شیرم حاللت باشد خون     ]یـ[ و بگو  ]د[ـسوره حمد را برایم بخوانی    
 سـیاه بـر     4 براي من لباس   ، اگر من شهید شدم    ، مادر عزیزم  . عزیزتر نیست  )7(امام حسین 

شما را به خدا     همه] ي[ بار .مانند سرپرست می  اتوان بی  ن یرها و شما پ     و اما بچه   6 نپوشید 5تن
  .سپارم می

  نامه برادر حسین خداداي وصیت
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »الحمدهللا رب العالمین وصلی اهللا علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین«
»أَم بِیلِ اللَّهی سقْتَلُ فنْ یملَا تَقُولُوا لواتو« 
 )154سوره بقره آیه  (.»شوند مرده نگویید به کسانی که در راه خدا کشته می«

                                           
 .»بعثی« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»خونه« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»طن« در اصل وصیت -5
 .»نپوید« در اصل وصیت -6
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 درود  ]و[اهللا ایران و مسلمانان جهـان و بـا سـالم              با سالم و درود بیکران به مردم حزب        
... هاي شهدا و اسـرا و  فراوان به رهبر کبیرمان امام خمینی و همچنین سالم گرمی به خانواده      

 بـه  ،کنـد  وزد و فـرد را شـاد مـی       که از محبت و عشق و توال، سحرگاهان می         و سالمی گرم  
 .رزمندگان کفرستیزان کشور و میهن عزیزمان انقالب اسالمی ایران

 اي  ،سـازان کـشور     اهللا همیـشه در کـشور و اي دینـداران کـشور، اي آینـده                امت حـزب   
اما بدانید کـه وصـیت مـن    . کنم اي به شما وصیت می   چند نکته  1»دانشجویان پیرو خط امام   «

هر چند که ارزش ندارد و مطلبی را توضیح ندادم، اما ناچارم که باید براي همیـشه وصـیتی              
اگر شب خوابیدي حتماً وصیتی به کسی یا نوشته         «: از من بر جاي بماند چنانچه پیامبر گفته       

لبهاي آکنـده  خواهم که با ق  حال از شماها تمام مردم و مسئولین سرتاسر کشور می       2.»بنویس
از عشق و محبت و صدیق و معصوم از هرگونـه گنـاه و اشـتباه در برابـر دشـمنان و حتـی            

و غیره تا آخـرین     ...  کشور عزیزمان و یا کشورهاي مسلمان مثل فلسطین و لبنان و           3منافقین
زیرا در راه خـدا     . بگذارید کشته و شهید بشوید    . قطرة خون خود در برابرشان مقاومت کنید      

کسانی که در راه خدا کشته شـوند        «چنانچه خداوند در قرآن هم گفته است        . شوید  یکشته م 
 یعنی کسی که پا در عرصه میدان نهد و علیه جهـل  4»خورند  در نزد پروردگارشان روزي می    

و نادانی و کارهایی که ضد اسالم هستند مبارزه کند، حال از رهبر کبیرمان امام امت و رهبر                  
از هر کسی یعنی مجتهدي که بعد از امام جانشین باشـد کـه فقـط                . مستضعفان اطاعت کنید  

سـوي خداپرسـتی و       کار و عبادت او در راه خدا و اسالم ناب محمدي باشد و مـردم را بـه                 
معاد دعوت کند فقیه، عالم، آگاه، شجاع، مدیر و مدبر و متدین مثل امـام خمینـی باشـد، از                    

کنم و شـما   باز هم وصیت می .  به کار برید   هاي او در زندگی     سخنانش اطاعت کنید و حرف    
دهم کـه نگذاریـد دشـمن وارد کـشور مـا شـود و تـا              را به خداي متعال سوگند و قسم می       

سـازانی    سازان مثل آن آینده     اما شما اي آینده   . آنجایی که توانایی دارید، صبور و شکیبا باشید       
ی از کـشور راندنـد و آزادي و   که علیه رژیم شاه تظاهرات کردند و او را بیرون کردند، یعنـ           

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .) باب فضل الوصیته1بحاراالنوار، باب (» انّه الینبغی ان یبیت اال وصیته تحت رأسه« حدیث نبوي است  ترجمه-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 . سورة بقره است169 ترجمه فرازي از آیه -4
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ساز اسـت     یعنی نوبت شما آقایان آینده    . وجود آوردند، باشید    عشق را در میهن اسالمی را به      
امـت  . که علیه دشمنان به مبارزه بپردازیـد و نگذاریـد دشـمن جنایتکـار وارد کـشور شـود          

ـ                1اهللا  حزب اموس  از همکاري و همیاري براي سرنوشـت ماهـا و حفـظ امنیـت و دفـاع از ن
 . که وصیت من مورد پسند شما باشدوارمامید. خصوص خود شماها سپاسگزارم اسالم و به

یعنـی بـراي اسـالم      . اما اي امام بزرگوار تو مرا ببخش که نتوانستم کاري براي تو بکـنم              
. بنابراین تصمیم گرفتم که به جبهه روم و در راه اسالم و قرآن شهید شوم              . کاري انجام دهم  

واقعاً تو خیلی براي مملکت مـا       .  که نتوانستم و وقت نکردم که به دیدار تو بیایم          اما متأسفم 
 . تو حکیمی، تو رحیمی، تو عزیزي، تو قلب منی اي امام. خوبی

 خداحافظ اي امام بزرگوار
وقت ناراحت نباشید و براي من گریه نکنی و لبـاس             اما پدر و مادر عزیزم براي من هیچ        

اما اي پـدرم از     . رود  انید کسی که در راه خدا کشته شود به بهشت می          بد. سیاه بر تن نپوشی   
اینکه کاري براي شما انجام ندادم متأسفم و مرا بـبخش و امـا تـو مـادر مهربـانم شـیرت را           

] یکـه [مادر مـن ایـن وصـیت را در حالــ          . حاللم کن و مرا ببخش از این بیشتر وقت ندارم         
 . ه استیکی از همسنگرهایم نوشت] ام در [2زخمی

 »والسالم«
 خداحافظ

 سـاعت در    24در حالی که سخت مجـروح شـده و          ] را[این وصیت از شهید خدادادي       
نوشته شده و این را به مسئولین   ) بچه ایالم ( توسط اینجانب حسین سهرابی      3میان برف بوده  

 .کنم کشور تقدیم می
  ظهر11 ساعت 9/10/65مورخه 

 عمران  ارومیه منطقه حاج64لشکر 

                                           
 .»اله« در اصل وصیت -1
 .»در حال زخمی« در اصل وصیت -2
 سـاعت در میـان بـرف    24ر حال مجروح سخت کـه       این وصیت از شهید خدادادي د     « در اصل وصیت چنین است       -3

 .»بوده
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 هاي کلیدي عبارت
I این تصمیم را گرفتم که به جبهه بروم و تصمیمم با موفقیت روبرو شد . 
I و اسالم این تصمیم را گرفته بودم) 7(مادر خوبم من در راه امام حسین . 
I اگر من شهید شدم هیچ وقت براي من ناراحت نشوید. 
I شهید همیشه زنده است. 

 محمدحسین: نام
  خدادادي:خانوادگی نام 
  علی محمد:پدر نام 

  حمیده:نام مادر
 1351وچهارم خرداد   بیست:اریخ تولدت

ــد ــع :محــل تول ــران از تواب  روســتاي می
 شهرستان ایالم

 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367سوم اردیبهشت : تاریخ شهادت
  مهران- قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد از توابـع        گلزار شهداي صالح   :مزار
 نشهرستان مهرا



 123 خدادادي، محمدحسین     ¹استان ایالم 

 

 محمدحسین خدادادي
 

 من الرحیمبسم اهللا الرح
 26/1/67نامه از طرف محمدحسین خدادادي  وصیت

 سالگی این تصمیم را گرفتم که به جبهه بـروم           16من در سن    . پدر و مادر مهربانم سالم     
و ) 7(مادر خوبم من در راه امام حسین. و تصمیمم با موفقیت روبرو شد و به جبهه رفتم      

.  هیچ وقت براي مـن ناراحـت نـشوید         اگر من شهید شدم   . اسالم این تصمیم را گرفته بودم     
پدر مهربانم اگر پیکر من همراه کسی آمـد، حتمـاً دسـت آن کـس را ببوسـید و بـرادران و                     
خواهران چه کوچک و چه بزرگ هیچ وقت براي مـن ناراحـت نباشـید و نـاراحتی ایجـاد                    

 شـما  توسط نورالدین قربانی براي  ] را[نامه  ] وصیت[این  . نکنید که شهید همیشه زنده است     
  1.ام فرستاده

 خداحافظ
 محمدحسین خدادادي

                                           
 .براي خانواده فرستاده است) نورالدین قربانی(نامه را توسط یکی از دوستانش   شهید وصیت-1
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 هاي کلیدي عبارت
I گردد  بر شهرت جهانی آن افزوده می،گذرد هر روز که از حیات انقالب اسالمی می. 
I وردهاي خدایی محافظت کنیمابر ماست که هر لحظه مواظب باشیم و از این دست.  
I اسداري کنیموظیفه داریم که از خون آن همه شهیدان اسالم پ. 
I آموزد که تا ظلم هست بر روي زمین مبارزه باید باشد حرکت مکتبی این درس را به ما می.  
I باید به جهاد مقدس ادامه دهیم،پوشد تا طلوع فجر جامه توحید می . 
I پیوندم من هم مانند دیگر جوانان با آگاهی کامل به جنداهللا می.  
I گردند و طالب نور هستند  دنبال روشنایی میباشد که شهادتم شمعی باشد براي کسانی که. 
I حال زمان آن رسیده است که امام را تنها نگذارید. 
I پس تو هم گناهان ما را بیامرز،خدایا ما دینت را یاري کردیم . 
I                          الهی آرزو دارم که خون مرا به دریاي پاك خـون شـهدا بریـزي و مـرا مـورد لطـف و عنایـت

 .خویش قرار دهی

 محمدرضا :نام
  خدایاري:خانوادگی نام 
  داربلوط:پدر نام 

  بدریه:نام مادر
 1341 نهم مرداد :تاریخ تولد
 روستاي وزیرآبـاد از توابـع     :محل تولد 

 شهر شهرستان دره
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363وهشتم مهر   بیست:تاریخ شهادت
  میمک:محل شهادت

  اصابت ترکش:ة شهادتنحو
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا خدایاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»وصرْصانٌ منْیب ما کَأَنَّهفص هبِیلی سلُونَ فقَاتینَ یالَّذ بحی 1»إِنَّ اللَّه 
دست و پایدارنـد بـسیار    منانی را که در صف جهاد با کافران مانند سد آهنین هم       ؤخدا آن م  «

 .»دارد دوست می
ر راهی قدم برداشـته و پاسـداري از مکتبـی مـی        ت بر جوانان عزیزي که د     مفخر و عظ  « 

 )امام خمینی( 2.»ناپذیر و سر تا پیروزي است کنند که شکست
 رهبـر  ،مـام امـت  او نایـب برحـق او       ) عج(پایان خداوند بر امام زمان     با سالم و درود بی     

چنین مردانه از مال و جان       بزرگ شیعیان جهان و سالم بر شهداي راه حق و حقیقت که این            
 درود مـا کـه از دل   ]و [ خداوند انشاءاهللا روح همه آنها را شاد کنـد و سـالم  .3دود گذشتن خ

 بنـده  .اهللا باد که بـه حـق پـشتوانه انقـالب هـستید       است بر شما امت حزب  4خاستهسنگر بر 
جهـاد در راه خـدا     . اهللا بنویسم  گونه براي شما امت حزب     نامه را این   وظیفه داشتم که وصیت   

 ،گـذرد   هر روز که از حیات انقالب اسالمی می        . از ارکان این مکتب است     و براي خدا یکی   
هـاي   بینیم که رزمندگان اسالم در جبهه       و اکنون که می    گردد بر شهرت جهانی آن افزوده می     

 نتیجه و ثمره خون هزاران شـهید  ،کنند  و فلسفه جهاد را درك می     5جنگند حق علیه باطل می   
 بنابراین بر ماست که هر لحظه مواظب باشـیم          .اند گ شده است که پیشگامان این نهضت بزر     

 مـا هـم وظیفـه داریـم کـه از خـون آن همـه                 .وردهاي خدایی محافظت کنیم   او از این دست   
هـاي خـود تمـام       ایـن دالوري   شهیدان اسالم پاسداري کنیم و ما توانستیم ثابت کنیم که بـا           

تبـی ایـن درس را بـه مـا           چـرا کـه حرکـت مک       ،المللی را شکست دهـیم     هاي بین  ابرقدرت

                                           
 .4/  صف-1
 .395، ص15 صحیفه امام، ج-2
 .»گذشتن« در اصل وصیت -3
 .»برخیزیده« در اصل وصیت -4
 .»جکند می« وصیت ل در اص-5
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 توحیـد   1آموزد که تا ظلم هست بر روي زمین مبارزه باید باشد و تا طلـوع فجـر جامـه                   می
ـ  بایـد بـه جهـاد مقـدس ادامـه دهـیم و از                ،پوشد می  تـا بـا طـول عمـر رهبـر           2شینیمنـ ا ن پ

کـه    هنگامی3 تابرسد) عج( قیام ما به انقالب جهانی مهدي  ،شکن  خمینی بت  ن،ما نأالش عظیم
طلـب و مـزدوران       دنیاپرسـتان جـاه    .اطل و اسالم و کفر در جریان است       بجنگ میان حق و     

اند و هر روز در کربالي ایران خون پاك جوانان این            اجانب بر کشور و اسالم عزیز ما تاخته       
 مـن هـم   .شـود  اي به شرق و غرب ریختـه مـی   خاطر تکاثرطلبی و وابستگی عده  هسرزمین ب 

پیوندم باشد که شهادتم شمعی باشـد بـراي          آگاهی کامل به جنداهللا می    مانند دیگر جوانان با     
انـد   که راه را مستقیم یافته      از کسانی  .گردند و طالب نور هستند     کسانی که دنبال روشنایی می    

 زیرا اگـر نیایـد      ،و درخت اسالم سیراب نگردد     خواهم که نگذارند خون ما به هدر برود        می
 است که امـام  4گردد و حال زمان آن رسیده  محو می  ،دهموجی از پس موجی به ساحل نرسی      

 6»ما مرد جنگیم  « که   5انمرا تنها نگذارید و وقت آن رسیده است که نشان دهید به گفته امام             
 .ترسیم و از جنگ نمی

 نگذارند و قلب امـام را  7اند بر آن صحه کنم تا چیزي را ندیده      می نیک توصیه به مسلمی    
و بـه بازمانـدگان    هاي آن را با دقت گوش و عمـل نماینـد           رند حرف درد نیاو  هبیش از این ب   

از خـانواده عزیـزم     ( در پایـان     .شهیدان سر بزنند و توفیق صبر از خدا براي آنها طلب کننـد            
 ، گذر کردم  ،اند خواهم که اگر خدا مرا یاري کرد و از راهی که تمامی شهداي اسالم رفته               می

 چون این راه را با جان       ،نه براي من گریه و شیون کنند       مفصلی بگیرند و     8براي من نه عزاي   
اي در   دهم کـه بـدان اگـر یـک جـوان از دسـت داده                و به مادر عزیزم پیام می      )ام پذیرا شده 

                                           
 .»جامعه«یت  در اصل وص-1
 .»نشینیم« در اصل وصیت -2
 .»و« در اصل وصیت -3
 .»رسید« در اصل وصیت -4
 .»امامان« در اصل وصیت -5
 .38، ص11 صحیفه امام، ج-6
 .»صحنه« در اصل وصیت -7
 .»اعزاي« در اصل وصیت -8
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خـواهم کـه مـرا      تمام رزمندگان و پاسداران فرزندان شما هستند و از پـدرم مـی  ،عوض من 
تور او عمـل کـنم و بـاري دیگـر           طوري که او می خواست به دس        چون نتوانستم آن   ،ببخشد

 سال به چه زحمت به من دادي حاللم کنی و آفـرین بـر   2مادر جان آن شیري که در مدت     
 فرزنـدان خـود را تقـدیم        )3( و فاطمه الزهرا   )3(شما چنین مادرانی که همچون زینب     

 .اسالم نمودید
بـا شـهدا محـشور      خدایا ما دینت را یاري کردیم پس تو هم گناهان ما را بیامرز و ما را                  

 .بگردان
 الهـی آرزو    .تو رسـم مـددم کـن      ه  اي از پاي ننشینیم تا ب      م به سوي تو و لحظه     یخدایا آی  

دارم که این خون گندیده مرا به دریاي پاك خون شهدا بریزي و مرا مورد لطـف و عنایـت                    
 .خویش قرار دهی

 »اهللا و برکاتهۀحم علیکم و ر1سالمالو«
 
قَ« هزقُّ و الْح اءوقًاجهلَ کَانَ زاطلُ إِنَّ الْباط2» الْب 
 . عزیز به رهبري امام امت خمینی بت شکن3به امید زیارت کربال و قدس 
 

 محمدرضا خدایاري

                                           
 .»و سالم« در اصل وصیت -1
  .81/  اسراء-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي عبارت
I نرسیدم آندستانم را بیرون بگذارید تا همه بدانند چیزي که خواستم به . 
I ودم انتخاب کردم این راهی بود که خ،اي قوم و خویشان. 
I دهنده راهم باشید امیدوارم ادامه.  
I همیشه امام عزیز را دعا و مرا نیز حالل کنید.  
I من براي پاسداري از اسالم و انقالب به جبهه رفتم.  
I دانید که شهدا زنده جاویدند می.  
I تو باید افتخار کنی که فرزندي داشتی تا به جامعه اسالمی هدیه کنی: مادرم. 

 محمدطاهر :نام
  خدایاري:خانوادگی نام 
  ابراهیم:پدر نام 

  سکینه:نام مادر
 1345 هجدهم فروردین :تاریخ تولد
  روستاي بانقالئی از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1365وپنجم اردیبهشت   بیست: شهادتتاریخ
 سخت مهران  روستاي کانی:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 ر خدایاريمحمدطاه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»               اء یـللُوا أَوفَقَات بِیلِ الطَّاغُوتی سلُونَ فقَاتینَ کَفَرُوا یالَّذو بِیلِ اللَّهی سلُونَ فقَاتنُوا یینَ آمالَّذ

طَانِ کَانَ ضَعیفًا الشَّی دطَانِ إِنَّ کَی 1»الشَّی  
کنند و آن کسانی کـه کفـر ورزیدنـد در راه             ه خدا جهاد می   اند در را   کسانی که ایمان آورده   «

ت و  سـس ر شـیطان    کـ درسـتی کـه م     ه ب .پس بکشید اولیاء شیطان را    . کنند طاغوت مبارزه می  
  .»ضعیف است

بدانید که هر چه سیاهی را من کشیدم و دستانم را بیرون بگذارید تا همه بداننـد چیـزي         
 خـانواده  .انتظـارم   باز بگذارید تا همه بدانند چـشم هایم را  نرسیدم و چشم  آن که خواستم به  

  . جاي خوشبختی است، این راهی بود که خودم انتخاب کردم،عزیزم و اي قوم و خویشان
 با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی و درود به روان پاك شهیدان               :دومین مطلب  

می رزمندگان انقـالب اسـالمی       معلولین جنگ و تما    ،د به مجروحین  وجنگ تحمیلی و با در    
ـ    ، اگر شهید شدم، پدر و مادر   .ایران خـاك بـسپارید و امیـدوارم    ه  مرا در کنـار بقیـه شـهدا ب
 من بـراي پاسـداري      .دهنده راهم باشید و همیشه امام عزیز را دعا و مرا نیز حالل کنید              ادامه

دانیـد کـه     شـما مـی    . پس چرا شما نگران و غمگین باشید       ،از اسالم و انقالب به جبهه رفتم      
 تـو بایـد افتخـار کنـی کـه فرزنـدي             . بعد از شهادتم گریه نکن     ، مادرم .شهدا زنده جاویدند  

دانیـد مـن چیـزي بـراي شـما         شـما مـی    ، پدر و مادر   .داشتی تا به جامعه اسالمی هدیه کنی      
  .خیلی گرانه آرزو. ا به امید خد.بلند باشید امیدوارم که سر،نکردم

 طاهر خدایاري
8/1/64 

                                           
 .»آمنو، فقاتلو، سبیله«یت در اصل وص. 76/  نساء-1
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 هاي کلیدي عبارت
I به راه خود که همان اسالم است ادامه دهید. 
I همیشه به فرمان والیت فقیه امام امت و روحانیت خط امام گوش فرا دهید. 
I با تمام هستی تالش کنید که امام تنها نماند. 
I براي حفظ قرآن و اسالم و اجراي امر به معروف و نهی از منکر جنگید) 7( امام حسین. 
I  هاي راه هراس نداشته باشید که سپاه حق پیروز است  سختیاز. 
I          ما براي رضاي خـدا جـان خـود را فـدا            . اي ملت قهرمان ایران، هدف شما اسالم و قرآن است

 .کنیم می
I دارید تنور جنگ را گرم نگه . 
I رزمندگان اسالم را فراموش نکنید. 
I شما مساجد و مدارس را حفظ کنید . 
I پذیر نیست ا همدیگر مرتبط باشند کشور اسالمی ما ضربهاگر مساجد و مدارس ما ب. 
I خواهرم و برادرم من در جبهه و شما در مدرسه و خانه باید اسالم را حفظ کنیم. 

 محمدولی :نام
  خدایاري:خانوادگی نام 
  داربلوط:پدر نام 

  بدریه:نام مادر
 1340 دهم دي :تاریخ تولد
 آباد  شهرستان خرم:محل تولد

 پایان دوره راهنمایی :صیالتتح
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364 هشتم اسفند :تاریخ شهادت
  سلیمانیه عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 شهر  گلزار شهداي شهرستان دره:مزار
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 محمدولی خدایاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزی هِمب1» ر 
انـد و نـزد     زنده آنان اند بلکه   مرده اند،  شهید گردیده که در راه خدا      هرگز گمان نکنید کسانی   «

 )قرآن مجید. (»دارند روزي خدا
 .کنم به وصیت برادر ولی خدایاري اینک توجه شما را جلب می

ت امام خمینـی و سـالم   رود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران حضر        با سالم و د    
و درود گرم بر روحانیت مبارز و درود و سالم بر امت شهیدپرور و ایثارگر ایران، سالم بـر                   

 .شهیدان راه خدا
و دیگـر امامانمـان دچـار تهـاجم      ) 7(دانید ما اآلن همانند امام حسین       پدر و مادرم می    

م و اسـتکبار جهـانی   ایم و مـا هـم بـه تبعیـت از آنهـا بـه مبـارزه علیـه ظلـ          لشکر کفر شده 
هـا و     ها، سـازمان    دانید که در داخل و خارج کشور اسالمی ایران، گروه           ایم، شما می    برخاسته
کننـد و     هاي غاصب بر ضد روحانیـت مبـارز و متعهـد و امـام عزیزمـان توطئـه مـی                     دولت

 بـا   اند، زیرا نور حـق      خواهند اسالم و قرآن را از صحنۀ گیتی براندازند، ولی کور خوانده             می
هایی که از مرگ نترسند براي دشـمن از           قلب. شود  ها خاموش نمی    هاي مذبوحانۀ آن    حرکت

 .تر است هر سالحی برنده
پدر و مادرم، خواهران و برادرانم، شما به راه خود که همان اسالم اسـت ادامـه دهیـد و              

 وسوسـۀ  آیند و توطئـه و     نظر می   گوش به حرف منافقین و کفار که هر لحظه به یک جور به            
 بر علیه آنها باشید و همیـشه بـه          یکنند، توجه نکنید و با خشم و صالبت حسین          شیطانی می 

فرمان والیت فقیه امام امت و روحانیت خط امام گوش فرا دهید و بـا تمـام هـستی تـالش         
امـام  . و تنهـا شـعار ندهیـد، بلکـه بـه محتـواي شـعار عمـل کنیـد                  . کنید که امام تنها نماند    

حفظ قرآن و اسالم و اجراي امر به معروف و نهی از منکر جنگیـد و در        براي  ) 7(حسین

                                           
 .169/ عمران  آل-1
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باید پشتیبان والیت فقیه باشید و راه شهداي گلگون کفـن کـه             . این راه نیز به شهادت رسید     
هاي راه هـراس نداشـته باشـید کـه              باشد، ادامه دهید و از سختی       می) 7(همان راه حسین  

 .سپاه حق پیروز است
ما براي رضاي خدا جان خـود را     . ایران، هدف شما اسالم و قرآن است      اي ملت قهرمان     

آیـد و چـه بهتـر اسـت کـه در        دانیم که هر لحظه مرگ بـه سـراغ مـا مـی              کنیم و می    فدا می 
پس شما  . هاي جنگ حق علیه باطل، داوطلبانه در راه خدا بجنگیم و به شهادت برسیم               جبهه

دارید و رزمندگان اسالم را       تنور جنگ را گرم نگه    نیز طبق فرمان رهبر انقالب اسالمی ایران        
 .فراموش نکنید

پدر و مادر و خواهران و برادرانم ما مشتاقانه و عارفانه بـر دل سـنگرهاي باطـل هجـوم        
و راه خـود را نیـز انتخـاب کـردیم و        . بردیم و با هیبت خود، دشمن زبون را خوار ساختیم         

یم، براي ما ناراحت نباشید، زیرا ما در جـوار حـق            چنانچه شهید یا اسیر و یا مفقوداالثر شد       
تان قوي باشد و از خود ضعف و در مقابـل دشـمنان اسـالم           مسکن گزیدیم و بگذار روحیه    

 .گریه و زاري نکنید، زیرا شهادت در این راه فوزي عظیم و افتخاري بزرگ است
ماننـد  خـصوص مـساجد و مـدارس          اي مسلمین ایران، خدمت در هر کجاي ایـران، بـه           

باشد، شـما مـساجد    در جبهه و سنگرهاي حق می   ) اهللا  عج(خدمت مقدس سربازي امام زمان    
زیرا اگر مساجد و مـدارس مـا بـا همـدیگر مـرتبط باشـند کـشور         . و مدارس را حفظ کنید    

 .پذیر نیست اسالمی ما ضربه
تر است و وقتی که دشمن اسـالم          خواهرم، سیاهی چادر شما از سرخی خون من کوبنده         

خـواهرم و بـرادرم مـن در جبهـه و شـما در              . ترسـد   بیند، از آن می     سیاهی چادر شما را می    
، تـا  د و تا رفع فتنه در کل عالم، جنگ را ادامه دهیـ 1دمدرسه و خانه باید اسالم را حفظ کنی       

 . د یا پیروزي نهائی را در آغوش بگیریداینکه یا به شهادت برسی
جاي من هـستند و       ها، به   سپاهیان و بسیجی  . هید شدم پدر و مادرم آگاه باشید، اگر من ش        

آیند گویی کـه همـۀ        تان می   راه مرا ادامه خواهند داد و هرگاه که براي دعاي توسلی به خانه            

                                           
 .»کنید« در اصل وصیت -1
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اند، آفرین بر شما باد، اي پـدر و مـادرم کـه مـرا بـه اینجـا                     آنها من هستند که به منزل آمده      
گویم پدر و مادر عزیـزم حاللـم          آخر به شما می   اید تا در راه اسالم شهید شوم و در            رسانده

اي از لحـاظ دینـی        ها زحمت و زجر کشیدید و مرا بزرگ کردید و تـا انـدازه               کنید که مدت  
آگاهم نمودید و مرا به این حد و کمال رسانیدید کـه بـه جبهـۀ حـق علیـه باطـل بـروم و                         

 . م شودعاشقانه از سنگر اسالم حمایت کنم و در آخر نیز عروس شهادت نصیب
بعد از من هرچه که پول دارم در راه خدا خرج کنید و آنهـا را در امـوري کـه رضـایت                      

 . کار برید خداست به
 »والسالم«

 به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی 
 9/9/1364مورخۀ 
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 هاي کلیدي عبارت
I  رسد  حسینی در کربالهاي ایران به گوش می»هل من ناصر«پدر جان نداي. 
I ام اه خود را با چشمانی باز و از روي خلوص نیت و پاکی بصیرت برگزیدهر. 
I هاي خونم در این راه کوشش خواهم کرد یقین بدار تا آخرین قطره. 
I باید صبور باشید همانند مادران صدر اسالم،مادرم . 
I دارم ت را به مرگ با عزت مقدم نمیل به خداي کعبه زندگی در ذ،هرگز. 
I آید دست نمی  جز با خون من و امثال من به،اه نجات دین خداستدانم این راه ر می. 
I رهبرا ما اهل کوفه نیستیم شما تنها بمانید:سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و به او بگویید . 

 سلیمان :نام
  خزلی:خانوادگی نام 
  ولدبیگ:پدر نام 

  زینب:نام مادر
 1328 چهارم مرداد :تاریخ تولد
 روسـتاي کـازران از توابـع        :محل تولد 

 شهرستان شیروان و چرداول
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

آبـاد از      گلزار شهداي بخش صالح    :مزار
 توابع شهرستان مهران
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 1سلیمان خزلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ایـن بـود کـه    اید و امیدت  سالم به پیشگاه شما که مرا تا این سن و سال بزرگ نموده       ،پدرم

اید در پیري عصاي دستت باشد و یارویاور شـما           اید و تربیت نموده    فرزندي را پرورش داده   
 حسینی در کربالهاي ایـران بـه        2»هل من ناصر  « اما پدر جان نداي      ، گردد تدر دوران کهولت  

ش بشتابیم  ا  رسد و تکلیف شده بر من و امثال من که مانند یاران صدیقش به یاري               گوش می 
 راه ، پـدر جـان    .یمینمـا  گستري حضرت امام     خواهی و عدل   وران جوانی را فداي عدالت    و د 

ام و به آن راه ادامـه        خود را با چشمانی باز و از روي خلوص نیت و پاکی بصیرت برگزیده             
هـاي   دانم براي پیمودن این راه خون الزم است و یقین بدار تا آخرین قطره           خواهم داد و می   

هاي مرگ و نیز زمانی را بـدن خـود را            وشش خواهم کرد حتی در لحظه     خونم در این راه ک    
م و ا  قـدمی   ثابت ،ام  عقیده ، مرامم ، هدفم .بینمبهاي میادین نبرد     پاره پاره و فتاده بر روي خاك      

) 7( علی 3» رب الکعبه  وفزت  «وقت است که با صداي       گرداند و آن    می ترهدفم مرا استوار  
 زیـرا از  ،شـود  رفتن من به جبهه باعث مشکالتی براي شـما مـی        دانم    می ، مادرم .آورم را یاد 
طرف مسئله شـهادت و رسـتگاري فرزنـد دلبنـدت برایـت مـشکل اسـت و از طرفـی                      یک

 بایـد صـبور باشـید       ، اما مـادرم   ،هاي کوچکم کاري است بس دشوار      نگهداري از زن و بچه    
 بایـد   ،کننـد  ان روانـه مـی     را بـه میـد     دامادشـان  که فرزندان تازه     ،همانند مادران صدر اسالم   

دهـد بـا کمـال       وار با مصائب و مشکالت که براي یـاري دیـن خـدا برایـت رخ مـی                  زینب
کلی  هخواهند دین خدا را ب      در زمانی که تمام ابرجنایتکاران می      .شجاعت و بردباري پذیرفت   

                                           
، 4/5/1328: ولدبگ؛ تـاریخ و محـل تولـد   : خزلی؛ نام پدر: سلیمان؛ نام خانوادگی  : نام«:  در باالي وصیت آمده است     -1

اتی مهـران؛   قنـدي، منطقـه عملیـ       ، کلـه  8/5/1362: کارزان، روستاي چوبدر از میرزابیگی؛ تـاریخ و محـل شـهادت           
 .»نامه وصیت: موضوع

 .تعلیقات. ك. ر-2
پس اسز ضربت خوردن در نوزدهم ماه رمـضان         ) 7(عبارتی است که علی   . »فزت به رب الکعبه   « در اصل وصیت     -3

 .بیان فرمود
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وت تـوان سـک    آیا بـاز مـی    ،از ریشه بخشکانند و انقالب اسالمی ایران را در نطفه خفه کنند           
دارم و   ت را به مـرگ بـا عـزت مقـدم نمـی            ل به خداي کعبه زندگی در ذ      ، هرگز ؟اختیار کرد 
دسـت    جز با خون من و امثال من بـه  ، راه نجات دین خداست    ،دانم این راه   که می  درصورتی

 سالم مرا به رهبر عزیزم برسـانید       ، پدر و مادر عزیزم    .باشم آید با کمال شهامت پذیرا می      نمی
 ]و [ نیستیم شـما تنهـا بمانیـد و در پایـان آرزوي توفیـق     1یید رهبرا ما اهل کوفهو به او بگو 

طول عمر براي رهبر بزرگوارمان و موفقیت و پیروزي تمامی دولتمردان جمهوري اسـالمی              
 .ایران را از خداوند منان خواستارم

 

 » الصالحین2والسالم علی عباداهللا«
 سلیمان خزلی

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»اله« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام چشمان مرا باز بگذارید تا بدانند کورکورانه نمرده. 
I ه و آن خط سرخ شهادت استدام خود انتخاب نمو راهى را که رفته.  
I ام خود نبرده دستان مرا باز بگذارید تا بدانند که هیچ چیزى با. 

 عبدالجواد :نام
  خزلی:خانوادگی نام 
  سیفعلی:پدر نام 

  فوزیه:نام مادر
 1346 پنجم آذر :تاریخ تولد
 روستاي کـازران از توابـع       :محل تولد 

 شهرستان شیروان و چرداول
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

 1366 یازدهم تیر :تاریخ شهادت
  سقز:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آباد از     گلزار شهداي بخش صالح    :مزار
 توابع شهرستان مهران
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 1عبدالجواد خزلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ــام رب از  ــه نــ ــالمین اول بــ  العــ

 
ــما   ــده ســ ــر و ایجادکننــ  زمینســ

ــر   ــاکى پیغمبــ ــام پــ ــه نــ  دوم بــ
 

 سـرور   رسـول  )6(یعنى محمـد   
  

 تابوت مرا سیاه کنید تا همـه مـردم بداننـد کـه همـه                ،که مسئول دفن من هستید     اى کسانی 
ام و    ام و چشمان مرا باز بگذارید تا بدانند کورکورانه نمرده           ها را من کشیده     و رنج  2ها  یسیاه

ه و آن خـط سـرخ شـهادت اسـت و دسـتان مـرا بـاز           دتخاب نمو ام خود ان    راهى را که رفته   
ام و تنها خواهشى که از پدرم دارم این اسـت             خود نبرده   با  را بگذارید تا بدانند که هیچ چیز     

 بر سر مزارم بگذارد تا با طلوع اولین آفتاب آب شود و به جاى مادرم بـرایم                   را یخى که تکه 
 .گریه کند

 دارم دو خــــــواهر بــــــرادرى خــــــرد
 

  کـــرد3ۀشـــهید شـــدم بـــه دســـت کوملـــ 
  اى پــدرم، عمــویم،بــرادر، اى خــواهرم  

 
 سـرم، شـهید خـط رهبـرم     گریه مکن تو بـر   

  

 »والسالم«

                                           
 .ا در قالب شعر نوشته استاش ر نامه  شهید خزلی از طبع شعري برخوردار بوده و قسمتی از وصیت-1
 .»ها سیاه« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي عبارت
I  گردیدم ادامه راه شهیدان عازم جبههو برحسب وظیفه شرعى و اجراى فرمان امام خمینى. 
I یدی نمامو اجرا به را مو]امام [کلیه فرامین آن حضرت. 
I  هاى تاریخ را رنگین و       نیز چنین راهى را پیمود و با سرخى خون خود صحنه          ) 7(امام حسین

 .درخت اسالم را تنومند نمود
I  و اصحاب آن حضرت به شهادت برسیم)7(همچون امام حسینامیدوارم . 
I گریه کنید)7(جاى من بر امام حسین به . 
I  یدی حفظ نما]را[وفادارى به امام و انقالب. 
I ترین هدف و رمز پیروزي مستضعفین بر مـستکبرین           دامه جنگ تا نابودي استکبار جهانی عالی      ا

 .است

 حیدر :نام
  خلفی:خانوادگی نام 
 بگ  حسن:پدر نام 

  جواهر:نام مادر
 1326 نهم فروردین :تاریخ تولد
 آب از توابع شهرستان مهران  روستاي چم:محل تولد
 بیسواد :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363م مهر ویک  بیست:تاریخ شهادت
 آباد شهرستان زادگاهش  بخش صالح:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  همان بخش:مزار
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 1حیدر خلفی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»وصرْصانٌ منْیب ما کَأَنَّهفص هبِیلی سلُونَ فقَاتینَ یالَّذ بحی 2»إِنَّ اللَّه  
فرمان امـام خمینـى و در جهـت پیـشبرد اهـداف          اینک که برحسب وظیفه شرعى و اجراى        

ـ      انقالب اسالمى و ادامه راه شهیدان عازم جبهه        نامـه   عنـوان وصـیت    هگردیدم، چند جملـه ب
 : نویسم مى

 ، خمینـى برخورداریـد    ت امـام   امروز که شما از نعمت رهبری      ،برادران و خواهران ایرانى    
رده و کلیـه فـرامین      حرکت نکـ  شایسته است که خداى نخواسته قدمى برخالف فرامین وى          

تـرین    ادامه جنگ تا نابودى استکبار جهانى عالی       هید و امروز  یمو اجرا نما   بهآن حضرت را مو   
 اى عـالى   مستکبرین است و راهى است صحیح و مرتبـه رهدف و رمز پیروزى مستضعفین ب 

هـاى تـاریخ را    نیز چنین راهى را پیمود و با سرخى خـون خـود صـحنه       ) 7(امام حسین   
 . رنگین و درخت اسالم را تنومند نمود

اهللا بکنـیم و همچـون امـام          سـبیل    امیدوارم که همـه مـا بتـوانیم در ایـن راه جهـاد فـى                
 انشاءاهللا.  و اصحاب آن حضرت به شهادت برسیم)7(حسین

 از همـه شـما   ،ضـمن خـداحافظى  : و وصیتى به پدر و مادر و فرزندان و دوستان و آشنایان
جـاى مـن بـر امـام         و تقاضامندم که براى من گریـه و زارى نکنیـد و بـه             طلبم   مى 3حاللیت
 . یدی نما حفظ]را[ گریه کنید و وفادارى به امام و انقالب )7(حسین

 »والسالم«
 . دار  خمینى را نگه،تو را به جان مهدى خدایا خدایا تا انقالب مهدى، 

 حیدر خلفى
 التماس دعا

                                           
 .»نامه شهید حیدر خلفی وصیت«:  در باالي وصیت شهید آمده است-1
خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران مانند بنیان و سـدي آهنـین همدسـت و پایدارنـد       «. 4/  صف -2

 .آمده است» اهللا سبیل«، »سبیله«جاي  صل وصیت بهدر ا» .دارد بسیار دوست می
 .»حاللی« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I  فراموش نکنیدامام را.  
I همیشه پشتیبان انقالب اسالمی باشید. 
I مان است حفظ انقالب اسالمی عزت و شرف ما در . 
I موقع نماز و دعا و نیاش به درگاه خداوند براي پیروزي اسالم دعا کن.  
I تفنگم را بردارید و به یاري دین خدا بشتابید و نگذارید سنگرم خالی بماند. 

 عبدالسالم :نام
  خلفی:خانوادگی نام 
  غالمرضا:پدر نام 

  صبیحه:نام مادر
 1344 سوم مرداد :تاریخ تولد
 روستاي رودبـار عـرب از توابـع         :محل تولد 

 شهرستان شیروان و چرداول
 چهارم ابتدایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367 بیست و یکم فروردین :تاریخ شهادت
  قالویزان مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عبدالسالم خلفی
 

  الرحمن الرحیمبسم اهللا
حفظ  که عزت و شرف ما در      امام را فراموش نکنید و همیشه پشتیبان انقالب اسالمی باشید         

 صبور بـاش و در موقـع        ، بعد از شهادتم اظهار ناراحتی نکن      ،درما. مان است  انقالب اسالمی 
 اگـر خـدا     ، بـرادران  .نماز و دعا و نیاش به درگاه خداوند بـراي پیـروزي اسـالم دعـا کـن                 

 تفنگم را بردارید و به یاري دیـن خـدا بـشتابید و نگذاریـد سـنگرم       ،ست و شهید شدم   خوا
  .خالی بماند و دشمنان اسالم و انقالب شاد شوند
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 هاي کلیدي عبارت
I گونه واهمه و باکی نداشته باشند از شنیدن شهادتم امیدوارم که هیچ. 
I خواهم پشت سر امام را خالی نکنند از مردم کشورمان می.  
I پشتیبان اسالم و مسلمین جهان باشید.  
I پاسداري نماییدمانتا آخرین قطره خون از این مرز و بوم . 
I  هـا و دشـمنان داخلـی        ه و مشت محکمی بر دهان ابرقدرت      هاي نماز جمعه حاضر بود     در صف

 .بزنید

 نقی علی :نام
  خورشیدي:خانوادگی نام 
  شیخه:پدر نام 

  عنبر:نام مادر
 1338 سوم خرداد :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــوهان از تواب ــتاي ش  روس
 شهرستان مهران

 بیسواد :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وهفتم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
 له اصابت گلو:نحوة شهادت

 آباد شهرستان زادگاهش  بخش صالح:مزار
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 1نقی خورشیدي علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و رزمنـدگان اسـالم و مـردم     مـان امـام خمینـی      با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی       

 .کنم شهیدپرور همیشه در صحنه کشورمان وصیتم را شروع می
واهم که از شهید شدن من ناراحت نشوند و از شنیدن شـهادتم         خ اوال از پدر و مادرم می      

 وصیتی که به     فقط تنها   مادر مهربانم  ايگونه واهمه و باکی نداشته باشند و         امیدوارم که هیچ  
اي بـراي     هایی کـه بـراي مـن کـشیده           و زحمت  شما دارم این است که شیرت را حاللم کن        

خـواهم پـشت سـر امـام را          کشورمان مـی   و از مردم     رضاي خدا که بوده است حالل نمایی      
 و پشتیبان اسالم و مسلمین جهان باشید و تا آخرین قطره خون از این مرز و                 نگذاریدخالی  
 که گوش به فرمان امام خمینـی  خواهم  می  ملت شهیدپرور  از شما  و    پاسداري نمایید  مانبوم
م ندهید و چنانچـه     شکن و پشتیبان روحانیت مبارز بوده و گوش به شایعه دشمنان اسال             بت

  که ملت وحـدت 2[...]تواند به این انقالب شکستی بدهد مگر    امام گفت هیچ ابرقدرتی نمی    
از . خـورد  وقت این انقالب شکست مـی      کلمه را حفظ نکنند و پشتیبان روحانیت نباشند، آن        

هـا   هاي نماز جمعه حاضر بوده و مشت محکمی بر دهان ابرقـدرت     در صف خواهم    شما می 
 . بزنید و خارجیان داخلیو دشمن

 » التوفیق3من اهللا«
 »سالم]ا[و«

                                           
 .»نقی خورشیدي نامه برادر علی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 . خوانا نیست-2
 .»اله« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I سراست و ما کاروانیم این جهان کاروان. 
I در راه خداستاي بهتر از شهادت اي داشته باشیم و چه توشه در این مسافرت باید توشه . 
I عشق و عالقه خاصی به شهادت دارم و هیچ افسرده نیستم. 
I سپارم گویم و جان به جانان می  می)7(یا حسین. 
I عمر امام دعا کنید]شدن [براي پیروزي اسالم و طوالنی . 
I به کمک دین خدا بشتابید و نگذارید سنگرم خالی بماند. 

 عباس علی :نام
  خوز:خانوادگی نام 
  طهماس:پدر نام 

  شربتی:نام مادر
 1343 پنجم اسفند :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع     روستاي زریـن :محل تولـد  

 شهرستان دهلران
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362ند  دهم اسف:تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امامزاده سیدفخرالدین     :مزار
 شهرستان زادگاهش
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 عباس خوز علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ایـم و بازگـشت مـان نیـز          ما از طـرف خـدا آمـده       «که  هاي او این است که همانا        از وصیت 

  خـود  سراست و ما کاروانیم و در ایـن مـسافرت بایـد             و این جهان کاروان    1»ي اوست سو به
 عشق و عالقه خاصـی      .ستاي بهتر از شهادت در راه خدا       اي داشته باشیم و چه توشه      توشه

به شهادت دارم و هیچ افسرده نیستم مانند شـمعی خواسـتم بـسوزم و بـه اطـرافم روشـنی                 
 بعـد از شـهادتم      ، پدر و مـادر    .سپارم  به جانان می   گویم و جان    می )7(بخشم و یا حسین   

تعـالی بـراي      موقع نماز و نیایش به درگـاه حـق          در  صبور باشید و   ،براي من ناراحت نباشید   
 اگر خدا خواست و شهید شدم       ، برادران . عمر امام دعا کنید    ]شدن [پیروزي اسالم و طوالنی   

 نگذاریـد سـنگرم خـالی بمانـد و      را به دوش بگیرید و به کمک دین خدا بـشتابید و           متفنگ
 2.دشمنان اسالم و انقالب شاد شوند

 عباس خوز علی

                                           
ا إِلَیه راجِعونَ«.  سوره بقره است156 ترجمه آیه -1 ا للَّه وإِنَّ  .»إِنَّ
 .»رهرو بادروحش شاد و راهش پر «:  در پایان وصیت این جمله آمده است-2
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 هاي کلیدي عبارت
I  ،دهنده او باش  و یاريدار امام عزیز ما را محفوظ نگهخدایا. 
I توانگري و ثروتمندمناتؤمنین و مؤتفضل فرما بر فقیران م ،خدایا . 
I هرجا هستید گول هواي نفستان نخورید . 
I ادا خداي نکرده به راهی که شیطان را خوشحال کند سرگردان شویدمب.  
I براي رضاي خدا کار کنید و اجرتان با خدا. 
I غیبت نکنید .امر به معروف از واجبات است. 
I لطفی نکنید نسبت به فقرا کم. 
I  بدانیدهمیشه در کارهایتان فقط خدا را ناظر. 
I شما حق را پایمال نکنید چون حق بود و، را به نا حق کشتند)7(امام حسین . 
I شما را به خدا امام عزیز را دعا کنید. 
I در مجالس دعا و نماز جمعه شرکت کنید. 
I محتوي شرکت نکنید در مراسم پر خرج و لهوولعب و بی.  

 مجید :نام
  خوزستانی:خانوادگی نام 
  امیدعلی:پدر نام 

  شهربانو:نام مادر
 1340 :تاریخ تولد
  کشور عراق:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  سپاه:ندهکن ارگان اعزام

 1363   پنجم دي:تاریخ شهادت
  جوانرود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد  روستاي صالح:مزار
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 مجید خوزستانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 تـرا بحـق     ، خـدایا  با درود به تنها مبارز بت شکن و معلم زمان روح اهللا، یاري دهنده ثاراهللا              

ـ      )3( و فاطمه  )7(حق علی ه  را ب و  تنها فرستاده بعد از پیامبران و ت       را و   بنت رسـول و ت
 و یـاري    ]و او [دار   امام عزیز مـا را محفـوظ نگـه         ).عج(حق امام زمان  ه   و ب  )7(به حسین 

حق هر که تو را در صـحرا و دریـا   ه حق هر که با تو راز گوید و به  ب، خدایا.دهنده او باش 
 بـر  ، به بیمـاران بهبـودي  ،منات توانگري و ثروت   ؤمنین و م  ؤ تفضل فرما بر فقیران م     ،خواندب

رزمندگان لطف و بزرگواري بر مردگان آمرزش و مهربانی و بر غریبان لطف بازگرداندنشان              
درود بیکـران بـه تمـامی پـشتیبانان دیـن مبـین             و  به وطن عطا فرما سالم به یاوران خمینی         

 .اسالم
خـواهم، شـب     ودم از شما حاجت عفو و بخشش و حاللیت و شـفاعت مـی             طرف خ  از 

جمعه یا روز جمعه به بهشت زهرا بروید، اول خاك و مزار شهدا را زیارت کنید و بعـد بـه    
 .مردگان برسید

ها و جمالت شیرین و       مبادا بجاي حرف   1)غیبت گوشت مردار سگ است    (غیبت نکنید    
مبـادا  . نید هر جا هستید گول هـواي نفـستان نخوریـد          سعی ک .  تهمت و بیراهه بگویید    ،زیبا

خداي نکرده به راهی که شیطان را خوشحال کند سرگردان شوید؛ بـراي رضـاي خـدا کـار           
نماز و   ، گوش به حرف این و آن ندهید هر که از نزدیکان شما چه بی              رتان با خدا  کنید و اج  
نـصیحت  . ف از واجبـات اسـت   امر به معرو،لوح همه را به راه راست هدایت کنید چه ساده 

 .کنید شاید بازگردند و مردمی راستگو شوند
آرزو دارم دوباره شما را ببینم و امیدوار باشید که خدا بـا شماسـت، و صـالح باشـید و                      

د و امـام    بدانیـ نسبت به فقرا کـم لطفـی نکنیـد همیـشه در کارهایتـان فقـط خـدا را نـاظر                      
 . شما حق را پایمال نکنید چون حق بود و، را به ناحق کشتند)7(حسین

                                           
غیبت کـردن ماننـد خـوردن گوشـت مـردار سـگ           «: نقل شده است  ) 6( اشاره دارد به حدیثی که از پیامبر اکرم        -1

 .»است
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 در مجالس   .شما را به خدا امام عزیز را دعا کنید او بود که این نعمت آزادي را به ما داد                   
  .محتوي شرکت نکنید دعا و نماز جمعه شرکت کنید و در مراسم پر خرج و لهوولعب و بی

مهربـانی  خواهران و برادرانم، نسبت به مادرم که متحمل زحمات زیادي شـدند عطوفـت و            
 .بخرج دهید

 1» من عنداهللا االنصرال  ماو«
 ]ستانی[مجید خوز

 63مهرماه سال 
 

                                           
 .»و نصرو من عنداهللا «یید بنیاد شهیدر نسخه تایپی و مورد تأد -1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I        توانـد بـه طـور دائـم          برد که این دنیا نمى       پى مى  ،اگر انسان به عمق این زندگى دنیوى بیندیشد

  .وجود داشته باشد
I دوست داشتن دنیا باالترین خطاهاست. 
I      ام خدمتى به اسالم بکنم و مرگم هم باعث خدمتى بشود کـه               خواستم تا زنده  من با اراده خودم

 .خونم در راه اسالم ریخته شود
I مـن هـم مـرگ       ،مرگ باعزت را انتخاب نمود    ) 7(طورى که سرور شهیدان امام حسین      همان 

 . انتخاب کنم]را[باعزت 
I  نى استبیند که هر چیزى فا  مى،اندازد انسان وقتى که فکر خودش را به کار. 
I شود شود تمام گناهانم بخشیده مىباى از خون من در راه خدا ریخته  اگر هر قطره. 
I نه اسالم به ما،و امروز ما به اسالم احتیاج داریم . 
I دانستم که از این دنیاي موقت به سراي ابدي خواهم رفت از همان روزي که به سپاه آمدم می. 

 نادر :نام
  خیري:خانوادگی نام 
  نورعلی:پدر نام 

  عزت:نام مادر
 1344 بیستم اسفند :تاریخ تولد
 روســتاي شــیالب از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان آبدانان
 دوره راهنماییپایان  :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363 دوم آبان :تاریخ شهادت
  میمک مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 1ريینادر خ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»قُونَورْزی هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبس2»لَا تَح 
اند بلکه زنـده هـستند و نـزد     اند مرده   کسانى که در راه خدا کشته شده       نکنید   و هرگز گمان  «

 .»گیرند شان روزى مىخدای
 اما اگـر انـسان بـه عمـق ایـن زنـدگى              ، دارد که زندگى براى هر کسى وجود      ییاز آنجا  

تواند به طور دائم وجود داشـته باشـد و دوسـت              برد که این دنیا نمى      مى  پى ،دنیوى بیندیشد 
الـدنیا    حـب « :فرمایـد   مى) 6(پیامبراکرم  طورى که   همان .داشتن دنیا باالترین خطاهاست   

ذا من که بـا اراده خـودم         ل .دنیا باالترین خطاهاست     دوست داشتن   یعنى 3،» کل خطیئه  أسر
ام خدمتى به اسالم بکنم و مرگم هم باعث خدمتى بـشود کـه خـونم در راه     خواستم تا زنده 

عنوان سرباز کوچـک امـام       هلذا قدم به عرصه میدان گذاشتم و خودم را ب         . اسالم ریخته شود  
ه آن اعتمـاد  شود ب دانم زندگى موقت و ناپایدار است و نمى     که مى  از آنجائی . امت قرار دادم  

) 7(طورى که سرور شهیدان امام حسین      خواهم همان   نمود و مرگ هم هست ولى من مى       
 لـذا اگـر خداونـد       ، انتخـاب کـنم    ]را[ من هم مـرگ بـاعزت        ،مرگ باعزت را انتخاب نمود    

 داشـتم کـه    هـم باطل رفتم و سـعادت ایـن را        حاصل نمود و من به جبهه حق علیه        توفیقى
مـرگ بـراى هـر کـسى       طورى که گفـتم  همان  چون.ام رسیده  عادتشهید شوم به باالترین س    

 آیا اگر من  .عظمت فکر کند و تصمیم بگیرد      این   وجود دارد و انسان باید درباره این عالم با        
 ؟ دیگر مرگ به سراغ من نخواهم آمـد        ،فرضا به جبهه نرفتم و توانستم چند سال زنده بمانم         

بیند که هر چیزى فانى است و خداوند        مى ،اندازد    پس انسان وقتى که فکر خودش را به کار        
دانـم اگـر هـر        کـه مـى     مـن  ؟ چرا دنبال کارهاى نیک نرود     ،هم راه و روش به او نشان داده       

شود و قلـم عفـو بـر          شود تمام گناهانم بخشیده مى    باى از خون من در راه خدا ریخته           قطره
                                           

 .» نوشته است22/1/62نامه برادر نادر خیري که مورخه  وصیت«:  در باالي وصیت، پس از آیه قرآن آمده است-1
 .169/ نعمرا  آل-2
 ).315، ص2اصول کافی، ج. (است) 7( این سخن از احادیث حضرت امام صادق-3
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و اکنـون چنـد کلمـه بـا         . منمـای ن چرا شهادت در راه خدا را انتخاب         ،شود  اعمال کشیده مى  
در راه اسـالم    و   شـد    م اگر من رفتم و این توفیق نـصیب        :گویم  برادرم احمد خیرى سخن مى    

ت کن و افتخار کن که بـرادرى را در راه           مواظبهایم    باش و از بچه   م تو ناراحت    ،مدشهید ش 
ن همان روزى کـه     م.  نه اسالم به ما    ،اسالم از دست دادى و امروز ما به اسالم احتیاج داریم          

یک سیدى جلوى راهم بود که به من گفت که شما که                خودم خواب دیدم که    ،به سپاه آمدم  
ولى من این خواب را بـراى شـما         . را بخوانم  ات   فاتحه  که  بگذار ید،رو به این راه راست مى    

کشیده خواهم شد    سوى سعادت انشاءاهللا   دانستم که به    نگفتم که ناراحت نشوید و خودم مى      
 .سوى سراى ابدى خواهم رفت  از این دنیاى موقت بهو
 بـه مدرسـه     ]را[ هـایم     ضمن بعد از من بچه      در . براى امام دعا کنید    .خداحافظ همه شما   

 .بگذارید
 »رکاتهباهللا و  ۀحمسالم علیکم و ر]ـال[و«

 رىینادر خ
22/1/62 



 167 خیري، نادر    ¹استان ایالم 
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 هاي کلیدي عبارت
I   ناچـار از مـرگ   ،د و به جهـان آخـرت ایمـان نـدارد    پندار کسی که مرگ را نیستی و نابودي می 

 .هراسد می
I از مرگ هراسی ندارد، که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد،یک مسلمان .  
I مرگ نیستی و نابودي نیست. 
I                      یک انسان مومن و مسلمان با مردن از این جهان به جهان آخرت و زندگی با شـکوه آن جهـان

 .کند سفر می
I اشید و فقط خدا را شکر کنید که این فرزند کوچک شما را گرفتدر شهادت من استوار ب.  
I گوش به فرمان این رهبر عزیز باشید . 
I نکند که دشمنان شما را از روحانیت جدا کنند. 
I ها شرکت کنید تا وحدتتان بیشتر شود در نماز جمعه. 
I با روحانیت باشید و یک لحظه از روحانیت جدا نشوید. 

 ابراهیم :نام
    دارابی:خانوادگی نام 
 شکر :پدر نام 

  خیزران:نام مادر
 1349 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد

تاي باولـگ از توابـع    روسـ :محـل تولـد  
 شهرستان مهران

 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  چنگوله :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  امامزاده پیرمحمد همان شهرستان:مزار
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 ابراهیم دارابی
 

 هللا الرحمن الرحیمبسم ا
  1»قتل فی سبیل اهللا فلیس فوقه بر  فی سبیل اهللا فاذا]الرجل[حتی یقتل   فوق کل بر بر]و[«
هنگـامی کـه    ؛  باالتر از هر نیکی، نیکی دیگري هست تا اینکه انسان در راه خدا کشته شود              «

 .»در راه خدا کشته شد دیگر باالتر از آن هیچ نیکی نیست
 سالم فـراوان نثـار رهبـر عظـیم و           ]و[ر حرمت خون شهیدان و با درود        ه نام اهللا پاسدا   ب 

اهللا کـه رهبـري نمـود و جمهـوري           قلـب تپنـده حـزب      ، این پیر جماران   ،عزیزمان امام امت  
هراسد و چه کسی از مرگ هراسـی         چه کسی از مرگ می     .اسالمی را براي همیشه بنیان نهاد     

 .ندارد
ناچـار از   ،  ندارد و به جهان آخرت ایمـان نـدارد        کسی که مرگ را نیستی و نابودي می پ         

 چنین فـردي پیوسـته   2دهد هراسد و براي رهایی از مرگ به هر ننگ و ذلتی تن می          مرگ می 
هاي مـادي و     اندیشد و تمام سعی و تالش خود را صرف خواسته          به زندگی محدود دنیا می    

و همانند حیوانات روزهـا   پردازد   ها و منافع شخصی خود می      بیشتر به لذت  . کند زودگذر می 
ـ  ،میرد رساند و سرانجام با ذلت و نکبت می        را به شب می     راسـتی کـه چـه ننگـی از ایـن           ه ب

  ؟بیشتر
 از مـرگ هراسـی نـدارد چـون          ، که به خدا و جهان آخرت ایمـان دارد         ،اما یک مسلمان   

ایـن  داند که مرگ نیستی و نابودي نیست بلکه یک انسان مومن و مـسلمان بـا مـردن از                    می
گاه چنـین    فردي هیچ  یننچ. کند جهان به جهان آخرت و زندگی با شکوه آن جهان سفر می           

ماننـد در راه شـرف و        نظیر و بی   پذیرد بلکه با همتی بلند و شجاعتی بی        ننگی و ذلتی را نمی    
کنـد و در راه خـدا و بـراي حفـظ ایمـان و       عزت خود و جامعه با ستمگر متجاوز نبرد مـی         

 . نماید رزوي شهادت میآورزد و از خداي خود  ل و جان خود دریغ نمیعقیده خود از ما

                                           
 .اضافی است» و«). 21، حدیث10، ص11وسائل الشیعه، ج) (6( از سخنان پیامبر اکرم-1
 .»دهند می« در اصل وصیت -2



 171، ابراهیم     دارابی¹استان ایالم 

 

 در راه   )7( حـسین  1 نکند شما در رختخواب ذلت بمیرید کـه علـی اکبـر            ،اي جوانان  
 مبـادا از رفـتن فرزنـدانتان بـه جبهـه            ،اي پدران و اي مـادران     . حسین و با هدف شهید شد     

 72 را بدهید کـه تحمـل        )3(واب زینب توانید ج   زیرا در روز قیامت نمی     2جلوگیري کنید 
 .شهید را نمود

 و حال سخنی چند با پدر و مادرم
وزاري بکنید زیرا دشمنان شادي و        مبادا در شهادت من گریه     ،اي پدر و اي مادر مهربانم      

در شهادت من استوار باشید و فقط خدا را شکر کنیـد کـه ایـن فرزنـد                  . کنند خوشحالی می 
بـا  . مام بیشتر دقیق شوید و گوش به فرمان این رهبر عزیز باشید       در ا  .کوچک شما را گرفت   

 شـما را    ، روحانیـت   نکند که دشمنانِ   .روحانیت باشید و یک لحظه از روحانیت جدا نشوید        
 .هاسـت  که آن روز روز بدبختی مسلمانان روز خوشـبختی ابرقـدرت   از روحانیت جدا کنند 

 در نمـاز    . تمـامی دردهاسـت    3[...]هـا   یل و توسل شرکت کنید چون این دعا       ي کم هادر دعا 
 .ها شرکت کنید تا وحدتتان بیشتر شود جمعه

 )3( شما خواهران را به طریق زینب      :سخنی چند با فامیل و آشنایان و آخرین وصیت         
 اول از پدر و مادرم حاللیـت       .]حفظ کنید [خواهم که حجاب خود را       سپارم و از شما می     می
 .و آشنایان مرا حالل کنیدطلبم و بعد از شما فامیلها  می

 4» التوفیق اهللاسالم علیکم و من]الـ[و «
 .دار  خمینی را نگه، حتی کنار مهدي،خدایا خدایا تا انقالب مهدي 

 10/8/64تاریخ وصیت نامه 
 5یبراهیم دارابا

 التماس دعا دارم

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .که با توجه به مفهوم جمله نادرست است» نکنید« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»و سالم علیکم و من التوفیق« در اصل وصیت -4
که احتماالً توسط فرد دیگري اضـافه  » چنگوله: ، محل شهادت21/8/64: تاریخ شهادت«:  در پایان وصیت آمده است   -5

 .شده است
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 173، ابراهیم     دارابی¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I            در تمام تاریخ پا بر جا و سربلند و موفق          امید آن دارم که خداوند نهضت اسالمی ملت ایران را

 . نگه دارد
I نویسم که امام عزیز دوستت دارم و آرزوي من سالمتی و سعادت شماست  جان می ودل از . 
I گویم به ملت ایران افتخار کرده و به آنان در حفظ ایران اسالمی آفرین می. 
I جان کمترین هدیه است در راه انقالب و حضرت امام اهدا. 
I خواهم پس از شهادت من صبر را پیشه خود سازي  از شما نیز میهمسرم. 
I  ،گاه در برابر دشمنان انقالب تسلیم نشوید هیچبرادران عزیز. 

 مختار :نام
    دارابی:خانوادگی نام 
 اکبر  علی:پدر نام 
  جیران:مادرنام 

 1346 یکم مرداد :تاریخ تولد
 روستاي زیرتنگ بیجنونـد     :محل تولد 

 از توابع شهرستان شیروان و جرداول
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1367 هجدهم مرداد :تاریخ شهادت
  گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 175 دارابی، مختار    ¹استان ایالم 

 

 1مختار دارابی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی    ،قبل از هر چیز از درگاه خداوند منان طول عمـر امـام عزیـز      
امید آن دارم که خداونـد نهـضت اسـالمی     .  مسلمانان را خواستارم    رهبر بزرگوار تمام   ،ایران

م بـه امـام عزیـز    هخـوا  می. ملت ایران را در تمام تاریخ پا بر جا و سربلند و موفق نگه دارد          
نویـسم کـه     جان مـی    و دل شوم و از   بهترین پیام را بدهم و در دریاي بیکران لغات غرق می          

به ملت ایران افتخار کرده     . متی و سعادت شماست   امام عزیز دوستت دارم و آرزوي من سال       
 هرگـاه خبـر شـهادت مـرا         ، پـدر بزرگـوار    .گویم و به آنان در حفظ ایران اسالمی آفرین می        

ام بدان که در راه انقالب و حضرت امـام   طور که بارها گفته شنیدي اندوهگین مباش و همان 
 .جان کمترین هدیه است اهدا

خـواهم ضـجه و      از تـو مـی    . ت من سربلند و شـاداب بـاش        به خاطر شهاد   ،مادر عزیزم  
هـاي خـود     تابی نکنی و به دشمنان ثابت کن که مادران ایرانی به فـدا کـردن جگرگوشـه                 بی

خواهم پـس از   همسرم از شما نیز می. کنند تا ایران اسالمی پیروز و سر بلند گردد        افتخار می 
زنـدگی بـه تقـدیر و خواسـت     شهادت من صبر را پیشه خود سـازي و در تمـامی مراحـل               

 .خداوندي مطیع شو و از درگاه او براي من آمرزش و مغفرت بخواه
اي از یاد امام غافل نشده و در راه اجراي فرامین امـام              رود لحظه   انتظار می  ،برادران عزیز  

 .گاه در برابر دشمنان انقالب تسلیم نشوید  دل مایه گذاشته و هیچ واز جان
خواهم آنان   می بستگان و دوستان موفقیت را خواهانم و از خداوند می          در پایان براي تما    

صیانت از مرزهاي میهن پیروز گرداند و از محـضر           ی اسالم و انقالب و    نرا در راه حفظ مبا    
 .همگی طلب عفو و بخشش دارم

 »والسالم«
 2»کُلُّ منْ علَیها فَانٍ«

                                           
 .»نامه شهید وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»مرگ و فناستهر که روي زمین است، دستخوش «. 26/  الرحمن-2
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 هاي کلیدي عبارت
I هاى خداوند تسلیم باشید بر خواستهبه رضاى خداوند و در برا. 
I استقامت کنیدگريدر مقابل زور و ستمگونه ترسی از دشمنان خدا نداشته باشید و  هیچ . 
I  باشند  آن مىيرو مسلمین دنباله باشد که امامان و پیامبران و راهى مىشهادت. 
I  سر دهید»خمینى رهبر، اکبر اهللا«همیشه نداى . 
I کند خوابد و کوچ مى اى است مانند کسى است که شب مى ند سایهاى مردم بدانید که دنیا مان. 
I در مدارس سنگر خود را حفظ نمایند.  
I از اسالم حمایت کنید تا اسالم پایدار بماند. 
I ما براي حفظ و دفاع از ارزشهاي مقدس اسالم به نداي رهبر عزیزمان لبیک گفتیم. 

 عبدالرضا :نام
 فر   دارابی:خانوادگی نام 
 محمد:پدر نام 

  خاور:نام مادر
 1349 ششم دي :تاریخ تولد
  شهرستان آبدانان:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365وهفتم فروردین   بیست:تاریخ شهادت
  چنگوله :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:رمزا
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 فر عبدالرضا دارابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»قُونَورْزی هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبس1»لَا تَح 
انـد و نـزد خداونـد         اند بلکه آنان زنـده      شوند مرده   مپندارید کسانى که در راه خدا کشته مى       «

 .»گیرند روزى مى
و بـا سـالم و درود بـه         ) 7(علـى    بن حسین  ساالر آزادگان  ]و [سالم و درود بر سرور     

شهداى اسالم از کربالى حسینى تا کربالى ایران و با سالم به رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمى      
 .ایران امام خمینى

هاى خداونـد تـسلیم باشـید در راه      باشید به رضاى خداوند و در برابر خواسته     2]راضی[ 
گ و قـدرت نهراسـید و در میـدان           دورى نکنیـد و از جنـ       پیکارخداوند از هرگونه جهاد و      
 از دشـمنان خداونـد      ترسـی گونـه     از آن دورى نکنید و هـیچ        و آزمایش خداوند قرار دارید   

و مادر عزیزم بدانید که مـا     اى پدر .  استقامت کنید  گرينداشته باشید و در مقابل زور و ستم       
مـان و پیـامبران و      باشد کـه اما     ایم و این راهى مى      در راه شهادت و این راه مقدس گام نهاده        

هاى مقدس اسالم بـه      راى حفظ و دفاع از ارزش     بباشند و ما       آن مى  يرو   مسلمین دنباله  تمام
اى پدر و مادرم اگـر در زنـدگى مرتکـب گـستاخى و یـا                . نداى رهبر عزیزمان لبیک گفتیم    

کـه   سـالم بـر تـو اى مـادر مهربـان و اى کـسی           . ام مرا ببخشید    اشتباهى نسبت به شما شده    
 مرا ببخش که    کردي  می گذاشتى و مرا نوازش     اى تاریک مرا تا صبح در دامن خود مى        ه شب

کـردن     براى من گریـه نکنیـد زیـرا گریـه          .ام زحمات شما را جبران کنم       در زندگى نتوانسته  
 سـر دهیـد و   »خمینى رهبر، اکبر اهللا«شود و همیشه نداى   باعث خوشحالى دشمنان اسالم مى    

گونـه    نکن چون کشته شدن در راه خـدا هـیچ      3[...]ادن فرزندت   در زندگى براى از دست د     

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .باشد» راضی«به سیاق عبارت کلمه افتاده باید .  خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3



 179فر، عبدالرضا      دارابی¹استان ایالم 

 

شود یا ماننـد    مى 1لحظه کم اى است که هر        اى مردم بدانید که دنیا مانند سایه       .ناراحتى ندارد 
باشـد کـه در افـق آرزوهـا      کند و یا مانند نورى مى خوابد و کوچ مى    کسى است که شب مى    

خواهى بـراى سـفر        یعنى از دنیا هرچه مى     2.»ستدنیا مزرعه آخرت ا   «:  قرآن  آیه درخشد  مى
 کرد و در این کار عجله به خرج دهید کـه مـرگ              د به زودى کوچ خواهی    3[...]آخرت آماده   

کنم که راه مرا ادامه دهنـد و          سفارش مى  4[...]  و کند و در آخر به خواهر       انسان را نابود نمى   
 سـنگر خـود را حفـظ نماینـد و از      ها شرکت نمایند و در مـدارس       ییها و راهپیما   در مراسم 

 .اسالم حمایت کنید تا اسالم پایدار بماند
 »والسالم علیکم«

                                           
 .باشد می» لحظه کم« در اصل وصیت خوانا نیست اما به سیاق عبارت احتماالً عبارت -1
این تعبیر حدیث نبوي اسـت      . سته است آیه قرآن نیست اما شهید آن را آیه قرآن دان         » دنیا مزرعه آخرت است   « تعبیر   -2

 ).59، باب352، ص67بحاراالنوار، ج(، »ة االخرعۀان الدنیا مزر«
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
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 181فر، عبدالرضا      دارابی¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I گویم که به من این فرصت را داد که اسالم را بشناسم مى خداوند را سپاس. 
I اش شدم از آن وقتى که امام را شناختم شیفته و دلباخته. 
I یا به من توفیق بده تا در رکاب امام بجنگماین آرزو را داشتم که خدا. 
I                  اکنون روز موعود فرا رسیده است و به من این فرصت داده شده تا دوشادوش رزمندگان اسالم

 .بجنگم
I صبور و بردبار باشی) 3(همسرم امیدوارم با الهام گرفتن از زینب. 

 علی ملک :نام
    دارایی:خانوادگی نام 
  صیدعلی:پدر نام 

  جوزیه:نام مادر
 1324 ششم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دهلران:محل تولد
 چهارم ابتدایی  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وهفتم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
 اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده سیداکبر زادگاهش:مزار



 183علی      دارایی، ملک¹استان ایالم 

 

 علی دارایی ملک
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالى

. م به رهبر کبیر انقالب امـام امـت و سـالم و درود بـه ملـت قهرمـان ایـران                     با درود و سال   
گویم که به من این فرصت را داد که اسالم را بشناسم و به جبهه بیایم                 مى خداوند را سپاس  

 از آن وقتى که امام را شـناختم  .و دین خود را به اسالم و امام و ملت قهرمان ایران ادا نمایم      
 شدم و این آرزو را داشتم که خدایا به من توفیق بده تا در رکـاب امـام                   اش  شیفته و دلباخته  

کنم کـه اکنـون       بجنگم و چون شهداى کربال شهید بشوم و من صدهزار بار خدا را شکر مى              
کنم و اکنون روز موعود فرا رسیده اسـت و            دو سال است که در بسیج امام زمان خدمت مى         

رزمندگان اسالم بجنگم و تو اى همـسرم، تـو اى   به من این فرصت داده شده تا دوشادوش        
باوفایم، امیدوارم که مرا ببخشى و از اینکه نتوانستم براى تو شوهرى مهربان باشم معـذرت                

امیدوارم که بعد از من به خوبى از فرزندان مواظبت کنـى و بـا الهـام گـرفتن از                    . خواهم  مى
هـایم تـرك    گـذارى بچـه  صبور و بردبار باشى و وصیت مـن ایـن اسـت کـه ن      )3(زینب

توانى آنها را تربیت کن و از بـرادران و خـواهران و قـوم و       که مى  ییتا آنجا  تحصیل کنند و  
 مرا ببخشند و اگر ناراحتى از من دیده شده مرا عفو کنیـد              ]خواهم  می [خویشان یک به یک   

 .باشد دفن کنید تا روحم آرام 1و آخرین وصیت من این است که مرا در امامزاده سیداکبر
 

  یا شهادت، در هر حال باید برویمیا زیارت،
 ملکعلى دارایى

25/11/62 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I انسان باید در راهی سیر کند که پایانش سعادت باشد. 
I ماند  که اسالم تنها میامام را تنها نگذارید. 
I در صحنه باشید. 
I امام را دعا کنید. 
I شجاعانه با دشمن بجنگید. 
I دارید  را شاد نگههمیشه دل امام. 
I راه شهداء را انتخاب کنید. 

 علیداد :نام
  دانشگر:خانوادگی نام 
  درویش:پدر نام 

  خانم:نام مادر
 1335 یکم شهریور :تاریخ تولد
 ابع شهرستان ایالمآباد از تو  روستاي بهمن:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1360 پانزدهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  میمک:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 185 دانشگر، علیداد    ¹استان ایالم 

 

 علیداد دانشگر
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یار و یاور    ، امید مستضعفان  ، خمینی دلسوز  ، امام عزیز  ،با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی      

 :کنم ام را آغاز می نامه وصیت اءالعالمحنمحرومان فی ا
 )7( حضرت زین العابدین»مرگ عادت ما است و شهادت کرامت ما«
 متولـد سـال   ، علیـداد دانـشگر   .انسان باید در راهی سیر کند که پایـانش سـعادت باشـد             

 شهرستان ایالم متولد شدم و       از آباد اي تهیدست و ساده در روستاي بهمن       دهادر خانو ،  1335
هـایم   آالیش که سادگی و پاکی و مهربـانی هرگـز از خـاطره             اي بی   خانواده زکنم ا  افتخار می 
هاي جنـگ حـق      احتیاط عازم جبهه  ة  عنوان سرباز دور   ه ب 5/7/1359شود که تاریخ     محو نمی 

مدت شش مـاه احتیـاط     ه   و شهر سنندج ب    ن سلماس و پنجوی   ،علیه باطل در منطقه کردستان    
 ماه عازم منطقه میمک در قسمت پدافنـدي شـدم و در    6 رسانده و در پایان      پایانخود را به    

نمـودیم و بـا      عراق درآمد شـرکت      2به تصرف ارتش مزدور    1که میمک یک درگیري شدید    
 شان و ه کـل قـوا کـه فرمودنـد بکـشید           فرمانـد  ، امام عزیـزم   ،فرمان سریع رهبر کبیر انقالب    

شان کنید از آنجا که شما را بیرون کردند و ما با صدور فرمان بزرگ حضرت امـام بـه          بیرون
کردیم و میمـک را از تـصرف عـراق بیـرون             نبردي شدید آغاز     3جنگ با دشمن کافر صدام    
ـ  .سـازي نمـودیم    عزیز را از وجود دشمن پاك      آوردیم و خاك پاك میهن     وسـیله بمبـاران     ه ب

 به شدت زخمی شـدم و بـه تهـران اعـزام نمودنـد و ایـن                کمر هواپیماهاي دشمن از ناحیه   
 دا را روز که حال و احوال حـرف زدن را نداشـتم نوشـتم و خـ       دونامه را در عرض      وصیت

کنم که در میان تمامی موجودات مرا انسان آفریدي و نعمت داشتن شعور را به من                 شکر می 
 ة عقیـد  ةان الحیـو  «: فرمودند) 7(علی بن ر شهیدان عالم حسین   سروارزانی داشتی از جمله     

 اینکـه بـرادر     . که انسان خلیفه خدا در زمـین اسـت         » عقیده است   و زندگی جهاد « »و الجهاد 
                                           

 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»مذدور« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 ، بـار سـفر نمـوده اسـت    )بـاقی  ( اینـک عـزم دیـار   تبرادر، باالي سرم هستیعزیزم که در  
امیدوارم مرا حالل نمایی و در خط امام عزیز و دلسوز پایدار باش و امـام را تنهـا نگذاریـد                

 برادرانم و   ، مادرم ، پدرم . تمام عمر ما فداي یک لحظه عمرت اي امام         ،ماند که اسالم تنها می   
 و همرزمـانم بـاز هـم در صـحنه باشـید و امـام را دعـا کنیـد و         خواهرانم و دوستان عزیزم   

دارید و راه شهدا را انتخاب کنیـد و          شجاعانه با دشمن بجنگید و همیشه دل امام را شاد نگه          
  .اهللا نظر نمایید به وجه

خواهم که در مرگ من گریه نکنند و دعا بـراي امـام              در پایان وصیتم از پدر و مادرم می        
 . از یاد نبرندرا در سر نماز

 »هت برکا واهللا ۀحمسالم علیکم و ر]الـ[و«
 9/2/1360تاریخ 

 محل شهادت باالي میمک
 1شهید علیداد دانشگر

                                           
 .وشته شده باشدرسد این دو عبارات توسط فرد دیگري در ذیل وصیت ن نظر می  به-1
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 هاي کلیدي عبارت
I    آن نعمـت الهـی      ،دست کافران به شـهادت برسـم       هاي مقدس از   اگر هنگام آزادسازي سرزمین 

 .بزرگ است
I  است)7(حسیناین انقالب دنباله قیام امام  . 
I شود یک بار دیگر در زمان ما تاریخ تکرار می.  
I    چنین نداي امام خمینی را لبیک       ها جهت جنگیدن با نیروهاي کفر جهانی این        با عزیمت به جبهه

 .گفتیم
I و در شهادت ذوب شدم»شهید صدر در آن ذوب شدند«طوري که  در اسالم ذوب شدم همان . 

 بشیر :نام
  داوودیان:خانوادگی نام 
  داود:پدر نام 

  حمیده:نام مادر
 1339 بیستم اردیبهشت :ریخ تولدتا

  بخش موسیان از توابع شهرستان دهلران:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366 پانزدهم تیر :تاریخ شهادت
  کردستان عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

الـدین     گلـزار شـهداي امـامزاده سیدصـالح        :مزار
 انانشهرستان آبد
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 بشیر داوودیان
 

 ن الرحیمبسم اهللا الرحم
  اهللا سالم علیک یا رسولال

 دانـشمندان  ۀامامان معصوم و بـر همـ  ۀ و بر هم) 3(سالم و درود به حضرت فاطمه زهرا      
 بنـده   .خصوص امام خمینی و سالم به همه اعضاي خانواده و نزدیکان محتـرم             هشناس ب خدا

درآمـده  براي جنگیدن با استکبار جهانی که اکنون به شکل جنایتکـار کوچـک صـدام کـافر           
دسـت کـافران بـه       هاي مقـدس از    و اگر هنگام آزادسازي سرزمین    . روم ها می  است به جبهه  
 آن نعمت الهی بزرگ است که خداوند بـه مـن منـت نهـاده و مـرا الیـق آن           ،شهادت برسم 
کنـیم تـا اینکـه       در دریاي شهادت شنا می    : طوري که شهید مطهري گفت      همان .دانسته است 

و راه امــام ) :(یم و ایــن راه همــان راه پیــامبران و امامــانســاحل پیــروزي را درك کنــ
ـ      «است که در روز عاشورا ندا کرد        ) 7(حسین  و ایـن    1»ي کنـد  ارآیا کسی هست که مرا ی

ترین انقـالب   د تا اینکه این انقالب به رهبري خمینی که بزرگ یپیچ سخن در تمام دوران می    
 )7(ب دنباله قیام امـام حـسین      و این انقال  . اسالمی در سراسر جهان است صورت گرفت      

زنـد آیـا کـسی       شود و امام خمینی نـدا مـی        یک بار دیگر در زمان ما تاریخ تکرار می        . است
ها جهـت جنگیـدن بـا نیروهـاي کفـر جهـانی        هست که مرا یاري کند و با عزیمت به جبهه   

ري طـو  چنین نداي امام خمینی را لبیک گفتیم و بدین صورت در اسالم ذوب شدم همان  این
طـوري کـه امـام        همـان  ، و در شـهادت ذوب شـدم       2»شـهید صـدر در آن ذوب شـدند        «که  

 .و شهدا و نیکوکاران در آن ذوب شدند) 7(حسین
 »اهللا و برکاته ۀحمسالم علیکم و رالو«

                                           
 .تعلیقات ذیل هل من ناصر ینصرنی. ك. ر-1
 »  فی االسالم هو الخمینی کما ذابذوبوا فی« عبارت شهید محمدباقر صدر این است -2



 193 داوودیان، بشیر    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I خداي را شکر که خورشید اسالم در زمان حیات ما درخشیدن گرفت. 
I دي داردحکومت اسالمی دشمنان زیا. 
I   هاي زیادي را بر علیه این انقالب و اسـالم طـرح و بـه مرحلـۀ اجـرا        ابرجنایتکاران زمان توطئه

 .گذاشتند
I از خداوند متعال خواهانم که این خون ناقابلم را از من در راه دینش بپذیرد. 
I بیایندهاي نبرد حق برعلیه باطل  اهللا و دوستان و آشنایان خواهانم که به جبهه از جوانان حزب. 
I خدایا، خداوندا قلبم را بدون شهادت از تپش باز مدار. 
I شامل حالم بگردان) 7(بارالها در دنیا زیارت کربال و در آخرت شفاعت حسین. 
I و یارانش گریه و عزاداري کنید) 7(فقط براي امام حسین. 

 شیرمحمد: نام
  داوري:خانوادگی نام 
  نریمان:پدر نام 

  سحر:نام مادر
 1346 یکم آذر :تاریخ تولد
  روستاي شوهان از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365هشتم شهریور : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ن آباد همان شهرستا  بخش صالح:مزار



 195 داوري، شیرمحمد    ¹استان ایالم 

 

 1شیرمحمد داوري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 )7(قال علی 2» تبیعوها االّ بها فالالجنۀانه لیس النفسکم ثمن االّ «

هـاي شـما بهـایی نیـست مگـر بهـشت، پـس           به درستی که بـراي جـان      «) 7(فرمود علی 
 .»هایتان را معامله نکنید مگر به بهاي بهشت جان

 .رفـت ) 7(رونـد کـه امـام حـسین        دیان زمان راهی را می    یمردم مسلمان ایران در برابر یز     
 )3شهید دکتر بهشتی(
 در حالی که راهـی رفـتن   4»سوي اوست هستی از اوست و بازگشت همه به  نام او که      به« 

نامه بنویسم    عنوان وصیت   اي به   خواهم چند کلمه    هاي نبرد حق علیه باطل هستم، می        به جبهه 
بعد خـداي را شـکر      . د ننویسم نجز رضاي خداو    نامه چیزي به    و امیدوارم که در این وصیت     

امـا بایـد    . ور راه زندگی مـا شـد      نخشیدن گرفت و    که خورشید اسالم در زمان حیات ما در       
هاي زیادي    بگویم که این حکومت اسالمی دشمنان زیادي دارد و ابرجنایتکاران زمان توطئه           

 قـوه   وولـی بـه حـول    . را بر علیه این انقالب و اسالم طـرح و بـه مرحلـۀ اجـرا گذاشـتند                 
این انقـالب و    . نگ است هایشان نقش بر آب شدند و حاال مسئله ج          خداوندي تمامی توطئه  

 اهللا بـر مـردم اسـت، هماننـد حکومـت زمـان       5]حکومـت [این حکومت اسالمی که همـان       
 بر خـون    6]و انقالب [احتیاج به خون دارد زیرا اساس و پایۀ حکومت اسالم           ) 6(پیامبر

 .بنا نهاده شده است
رد و بهتـرین  از خداوند متعال خواهانم که این خون ناقابلم را از من در راه دیـنش بپـذی          

                                           
 .»نامه سردار رشید اسالم شهید محمد داوري وصیت. بسمه تعالی« باالي وصیت آمده است -1
 .»فال تبعوه.... فانّه  «، در اصل وصیت) ثمن النفس-232غررالحکم، ص  (-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
ا إِلَیه راجِعونَ« سورة بقره است 156 ترجمه فرازي از آیه -4 ا للَّه وإِنَّ  .»إِنَّ
 .افتاده است» حکومت« در اصل وصیت -5
 .افتاده است» انقالب« در اصل وصیت -6
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 .العالمین آمین یا رب. آرزویم که همان شهادت است برآورده سازد
 1]جدا نشوند، روحانیـت   [گاه و به هیچ عنوان از روحانیت          از امت شهیدپرور خواستارم که هیچ      

 .هستندعصر و زمان پرچمدار و مبارزه با ظلم و زور و کفر و استکبار و استبداد بوده و 
 و دوستان و آشنایان خواهانم که این فرصت را از دست نداده و بـه                اهللا  از جوانان حزب   

در . هاي نبرد حق برعلیه باطل بیایند و دینشان را نسبت به انقالب و شهدا اداء نماینـد                  جبهه
 .امیدوارم که برآورده شوند. پایان چند دعا به درگاه حضرت احدیت دارم
 .از مدارخدایا، خداوندا قلبم را بدون شهادت از تپش ب

 .شامل حالم بگردان) 7(بارالها در دنیا زیارت کربال و در آخرت شفاعت حسین
 .اي با خانوادة محترم دارم چند کلمه

طلبم و از شـما خواسـتارم کـه رنجهـایی را کـه       پدر و مادر مهربانم، از شما حاللیت می      
وگ من ناراحت نشوند    خواهم که در س     از برادران عزیزم می   . اید حاللم گردانید    برایم کشیده 

خواهران مهربـانم،   . ام را برداشته و برعلیه دشمنان اسالم نشانه روند          و اسلحۀ به زمین افتاده    
و یارانش گریـه    ) 7(تقاضامندم که برایم زیاد گریه و زاري نکنید و فقط براي امام حسین            

 . و عزاداري کنید
 چنانکه بایـد و شـاید برایـت         همسر مهربانم، امیدوارم که مرا ببخشید زیرا همسر خوبی         

 .ام و از شما خواهانم که در مرگ خونبارم زیاد ناراحت نشوید نبوده
 بخـــــتم یـــــا رو ســـــپیدم نـــــدانم تیـــــره

 
 بـــــه بـــــدبختی بمیـــــرم یـــــا شـــــهیدم 

  چنین بال و پرم را     2اي فلک مکن به دست جور      
 

ــارم مکــن خــونین مگــردان پیکــرم را       گرفت
 رم رافرصــتی ده تـــا ببیــنم بـــار دیگــر مـــاد    

 
 4 نهـم گـویم کـالم آخـرم را         3سر در آغوشـش    

 23/10/64 

                                           
 .افتاده است[]  در اصل وصیت مطالب داخل -1
 .»فور« در اصل وصیت -2
 .»آغوش« در اصل وصیت -3
 .»روحش شاد و یادش گرامی باد« در پایان وصیت آمده است -4
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 هاي کلیدي عبارت
I شهادت درجه واالى به انسانیت رسیدن است . 
I کنم دعوت می  شما را به تقوى و نظم در کارهایتان،ما پدر و مادر گرامی . 
I  بخوانیدنماز جماعت. 
I  پشتیبان والیت فقیه باشیدتا جان در بدن دارید. 
I    خون هزاران جوان پاك است و باید تا آخرین لحظه از آن حمایت کرد تا به          ] ثمره[این انقالب

 .انقالب آسیب وارد نشود
I تنها آرزویی که داشتم زیارت امام بود. 
I  دنوحدت را حفظ کنبرادران تنها وصیتی که دارم . 
I    رسـان    وار پیـام    ید زینب توان  وار باشد الاقل می     تواند حسین   کنم که اگر نمی     به همسرم وصیت می

 .خون من باشید
I         توانید با حجابت از خون من   ن جنگ آرید الاقل می    ااگر نتوانید پرچم از دست افتادة مرا در مید

 .دفاع کنی
I اندازد به وحشت می] را[حجابت، امریکاي جنایتکار و شوروي مرتجع  خواهر مسلمان انقالبی. 
I  7( زیرا والیت فقیه همان حکومت علی      ت فقیه  علیکم به والی   یدرستگار شو خواهید    اگر می (

 .در غدیر خم است

 صیدحسن: نام
 نیا  درویش:خانوادگی نام 
  صید مهدي:پدر نام 

 هار گلب:نام مادر
 1327 یکم مهر :تاریخ تولد
 روستاي دارتوت از توابع شهرستان    :محل تولد 
 ایالم

 سواد بی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 نیا صیدحسن درویش
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 .  به انسانیت رسیدن است1شهادت درجه واالى
ـ     چنـد کلمـه    ام،  یضمن عرض سالم و سالمتى شـما پـدر و مـادر گرامـ               ن عنـوا  هاى را ب

 فرزند حقیـر  از قول اینجانب. که امید است به آن عمل کنید   نویسم  براى شما مى   نامه  وصیت
 : نیا یدحسن درویششما ص

دعـوت    شما را به تقـوى و نظـم در کارهایتـان           ،ما  با درود و سالم به پدر و مادر گرامی         
پـشتیبان  یـد   تـا جـان در بـدن دار       .  براى بنده ناراحت نباشید    بخوانید،نماز جماعت   . کنم می

هـا را    بزرگوارمان، امام امت این شمع فـروزان کـه تـاریکی   والیت فقیه باشید تا به قول امام      
 خون هزاران جوان پاك است و باید تا آخرین لحظه از          2دارد این انقالب ثمرة     می  روشن نگه 

 بـه   م که تمام کشورهاي کفار را      به امام عزیز   .آن حمایت کرد تا به انقالب آسیب وارد نشود        
چون تنها آرزویی که داشتم زیارت امام        . سالم برسانید   به او  از قول من  لرزه درآورده است،    

 . جاى من زیارت کنیدبه  را  عزیز امام]د[توانستىبود اگر
خواهم به کـربالي پیـشوایم امـام          نویسم می   دیگر آرزوي من این بود که اآلن نامه را می          

) 7( گوشـۀ امـام حـسین      6 دارم زیارت قبـر      بروم و تنها آرزوي دیگري که     ) 7(حسین
 .باشد می

دول مرتجـع از وحـدت      . دنـ وحـدت را حفـظ کن     و برادران که تنهـا وصـیتی کـه دارم            
خواهم همچون من راه مرا ادامه دهند و درخـت            و از برادران خودم می    . ترسند  مسلمانان می 

و راه مـرا کـه راه انبیـاء    دارند و لباس برادرشـان را بپوشـند      همیشه سبز نگه   3والیت فقیه را  
 . تا آخرین قطرة خون ادامه دهند،است

                                           
 .»والیی« در اصل وصیت -1
 . افتاده است از قلم»ثمره « واژة در اصل وصیت-2
 .افتاده استاز قلم » را« در اصل وصیت -3
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سـنگر    که در سنگر دانش و و وصیتی که به خواهرانمان که دارم خواهر مسلمان انقالبی          
 مرتجـع وحـشت     1، حجابت امریکـاي جنایتکـار و شـوروي        انقالب مشغول خدمت هستى   

یـد   بزن3 و شـرقى 2 غربـى بر دهن دولاندازد با حجاب توست با حجابت مشت محکمی         می
 .کنند می حفظ ،ریزد که به زمین مىت تو خون مرا بوسیله حجا به
وار  توانیـد زینـب   وار باشد، الاقـل مـی   تواند حسین   کنم که اگر نمی     به همسرم وصیت می    

ن جنـگ آریـد   ا میـد 4[...]رسان خون من باشید، اگر نتوانید پرچم از دست افتادة مرا در              پیام
 . ید با حجابت از خون من دفاع کنیتوان الاقل می

خواهم آنان را چنان تربیت کنی کـه بتواننـد راه    همسر عزیزم دو فرزند که دارم از تو می   
اکبـروار و      است چنان تربیت کنید علـی      محمدرضاپسرم را که نامش     . پدرشان را ادامه دهند   
  .وار تربیت کنید  زینبدوست دارمدخترم که خیلی او را 

 علیکم به والیت فقیه، زیرا والیت فقیـه         یدرستگار شو  5خواهید   اگر می  گویم ىدر آخر م   
هـاى    همـان گـروه    6هاى منـافقین   در غدیر خم است و این گروه      ) 7(همان حکومت على  

 . باشند  می،9، قاسطین8، مارقین7که ناکثیناست  )7(زمان على
 نیا  فرزند صید مهدي درویش درویش نیا صیدحسن:  فرزند شما-با تشکر

 وار تربت بخش چوار ساکن بولی
 10)3 (لحظاتى بعد از عملیات والفجر

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .ست خوانا نی-4
 .افتاده است» خواهید اگر می«  در اصل وصیت-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .تعلیقات. ك. ر-8
 .تعلیقات. ك. ر-9

 .تعلیقات. ك. ر-10
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 هاي کلیدي عبارت
I امروز حسین زمان تنهاست.  
I یاور است هاى پست بى  در برابر سپاهیان کفر وابرقدرت)3(امروز فرزند فاطمه.  
I خواهد امروز کربالى انقالبمان خون مى.  
I بیابمروم شاید نینوایى را  من می. 
I               هـاى مـشرکین و منـافقین     وصیت من به ملت شهیدپرور ایران این است کـه گـوش بـه توطئـه

 .ندهند
I وجود حمایت کنند باشند با همه قدرت و یاوران امام را که در خط امام نیز مى. 
I دین در خطر است و اسالم عزیز نیاز به دفاع دارد . 
I د دیر یا زود امتحان پس بدهد زندگى یک کالس درس بیش نیست که انسان بای،همسرم. 
I دانیم چون خدا را قادر مطلق مى، ما ایمان داریم که نگهدارمان خداوند است. 

 حمیدرضا: نام
  دستگیر:خانوادگی نام 
  ابراهیم:پدر نام 

  اقلیم:نام مادر
 1345 سوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد

 پایان دوره راهنمایی :صیالتتح
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367پانزدهم اردیبهشت : تاریخ شهادت
  بمباران هوایی قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 1حمیدرضا دستگیر
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
درود بر پیشتازان انقالب اسالمى در راس آنها قائـد اعظـم امـام خمینـى پرچمـدار                   سالم و 
هاى اسالم عزیز بر طاغوت و طاغوتیـان عـصر           فآفرین حسینى که براى پیشبرد هد       حماسه

رود تا پـرچم     ها را در هم شکسته و مى       شکن، تمام بت    خود پیروز گشته و چون ابراهیم بت      
 خود آگاهى که هدف و پیکار     تو   ،بار خدایا . اسالم را در اقصى نقاط جهان به اهتزاز درآورد        

دنیـا را بـه    ارج  یزى از کـاالى بـى  از آن جهت است که به پایگاه قدرتى برسیم و یا چ  ما نه 
تـو را برافـرازیم و در    هـاى دیـن   پـرچم   بلکه بدان جهت اسـت کـه نـشانه و    ،چنگ آوریم 

 تا بندگان ستمدیده تو امـان یابنـد و سـتمگران بـه              ،تو شایستگى را هدیه آوریم    ] شهرهاي[
 سپاهیان   در برابر  )3(امروز حسین زمان تنهاست، امروز فرزند فاطمه      . کیفر خویش برسند  

 مـن   ،خواهـد   یاور است، امـروز کـربالى انقالبمـان خـون مـى             هاى پست بى   کفر وابرقدرت 
روم شاید نینوایى را بیابم و در عاشوراى دوران هدیه ناقابلى را در راه پیـروزى حـق بـر        می

 . تقدیم نمایم) عج( در پیشگاه موالیم مهدى،علیه باطل و اسالم بر کفر
هـاى مـشرکین و       ر ایران این اسـت کـه گـوش بـه توطئـه            وصیت من به ملت شهیدپرو     

وجـود    بـا همـه قـدرت و       ،باشـند    ندهند و یاوران امام را که در خط امام نیـز مـى             2منافقین
 .حمایت کنند

 .نپیروزى تمامى مسلمین بر کافریبه امید 
 در شهادت من ناراحت نباشید چرا که مـن          ،پدر و مادر و خواهران و برادران و همسرم         

خواهم که برایم    روم و از شما مى     پس عالى مى  . ام و با هدف     راه را آگاهانه انتخاب کرده    این  
 به یاد شهداى کربال بیفتید و براى غریبى و مظلومیـت امـام        ،کنید  گریه نکنید و اگر گریه مى     

 .گریه کنید) 7(حسین

                                           
ــت  -1 ــده اس ــیت آم ــاالي وص ــیت«:  در ب ــدة    وص ــتگیر، فرمان ــا دس ــهید حمیدرض ــۀ ش ــب[نام ــازده  ] غری ــشکر ی ل

 »).7(امیرالمؤمنین
 .تعلیقات. ك. ر-2
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  اما چـه کـنم کـه دیـن در          ،ترى کنم   دوست داشتم در خدمت باشم و کوچک       ،پدر جان  
 . خطر است و اسالم عزیز نیاز به دفاع دارد

 زندگى یک کالس درس بیش نیست که انسان بایـد دیـر یـا زود امتحـان پـس       ،همسرم 
 شاید موقع امتحانم فرا رسـیده       ،روم  بدهد و اگر من داوطلب به جبهه براى حق و اسالم مى           

ن مـا ایمـان داریـم کـه          امیدوارم ببخشى چـو    ،گذاشتم باشد، از اینکه ترا و فرزندانم را تنها       
 امیدوارم بعد   . پس نگران نباش   ،دانیم  نگهدارمان خداوند است و چون خدا را قادر مطلق مى         

ـ  ،کـنم   هایم را خوب تربیت کنى و از تو خواهش مى           از من بچه   یـاد خـدا باشـى و همـه     ه  ب
از دارم این است کـه بعـد         کارهایت را براى رضاى خدا انجام بده و تنها خواهشى که از تو            

گـوى    من گریه نکنى و تو باید افتخار کنى که همسر یک شهید هـستى و یـا همـسر لبیـک                    
 . زمانى  حسین

 »والسالم«
 حمیدرضا دستگیر
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 هاي کلیدي عبارت
I      راه جانم را از      این اگر در  ام عطا کنی و     خواهم که پیروزي     از تو می   ديیاي خدایی که ما را آفر 

 .ر بگیرم و با ائمه محشور شومدست دادم در رده شهدا قرا
I    در برابر ظلـم و  ) 7( این قامت ایستاده که مانند جدش حسین، ولی فقیه،سالم بر امام خمینی

 .ستادهیستم مستکبران بزرگ ا
I     و شـهدا را     )7( دستورات اسالم و زندگی ائمـه اطهـار        ]و[ قرآن   ،در همه لحظه زندگی خود 

  .الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهید
I حظه از امام خمینی رهبر آگاه و بیدار انقالب اسالمی جدا نشویدیک ل.  
I یدر تنها نگذارید و دست از روحانیت اصیل و مبارز برندا]امام خمینی [او را. 
I ردمها درصدد توطئه هستند که به هـر طریقـی شـده بـین روحانیـت و مـ                   ها و ابرقدرت   قدرت 

 .ی و تفرقه بیندازندیجدا
I  بزرگ انسانی در تاریخ اسالم فراهم آمده استهاي  ها ارزش شهادتبا. 
I   هاي مظلوم در طول تاریخ هستیم و پیروزي ما پشتوانه پیـروزي   این را بدانید که ما مدافع انسان

 .باشد مستضعفان جهان بر مستکبران می
I  ستیدروسفید ه) 3( صحراي محشر پیش حضرت زهرافردا در اي مادر. 

 سعداهللا: نام
  دشتیار:خانوادگی نام 
  نوراهللا:پدر نام 

  کوکب:نام مادر
  1345 نهم فروردین :تاریخ تولد
  روستاي فجر از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 سوم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج:کننده امارگان اعز

 1365چهاردهم اسفند : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 سعداهللا دشتیار
 

 من الرحیمالرح بسم اهللا 
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و مـن احبنـی عـشقنی و مـن                     «

 1» فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته و من قتلتهه قتلتهته و من عشقتعشقنی عشق
مـرا   آن کـس کـه     ،شناسـد  کس که مـرا یافـت مـی        ن کس که مرا طلب کند می یابد و آن         آ«

بـه  ورزد و آن کس کـه    کس که دوستم داشت به من عشق می   دارد و آن    شناخت دوستم می  
 کـشم او را   آن کس که به او عشق ورزیدم مـی ،ورزم من عشق ورزید من نیز به او عشق می     

ن کس که من بکشم خونبهایش بر من واجب است و آن کـس کـه خونبهـایش بـر مـن            آو  
 . »واجب است پس من خونبهایش هستم

 از تـو    ، به ما جـان دادي و دوبـاره آن را خـواهی گرفـت              دي و یاي خدایی که ما را آفر      
بردارم و راهی کـه رضـاي تـو در آن اسـت بـروم و      خواهم کمکم کنی تا در راه تو قدم   می

خـدایا،  . ام کن در عبادت کردن تو کوتاهی نکـنم  خواهی انجام دهم، خدایا یاري آنچه تو می  
و ام    خدایا من در راه تو قـدم برداشـته        . مرا در کارهایم استوار گردان و به من صبر عطا فرما          

 راه جانم را از دسـت دادم   اینم عطا کنی و اگر درا خواهم که پیروزي ام از تو می جهاد کرده 
را نزدیـک فرمـا   ) عج( فرج امام زمان، بارالها.در رده شهدا قرار بگیرم و با ائمه محشور شوم       

 تا زمـان ظهـور پـر    ،ار چشم دشمنان خ، امید مستضعفان جهان،و عمر رهبر انقالب اسالمی   
  .طوالنی بگردان و اجر و پاداش شهید را به من عطا فرما) عج(نور حضرت مهدي

 کـه   )عـج ( و عاشق امام زمان    ، عاشق کربال  )7(عاشق حسین ،  انهاي عاشق شهادت  سان 
 یـورش   2 بعثـی   کـافران  گیرد و مشتاقانه بر سنگرهاي     هر لحظه این آرزو در دل آنها اوج می        

تـوان بـا    هیچ چیز را نمـی راهی است که    شهادت این    .نمایند ه و آنها را کشته یا اسیر می       برد

                                           
 .تعلیقات. ك.دیث قدسی، ر ح-1
 .تعلیقات. ك.، ر»بهثی« در اصل وصیت -2
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) 7( علـی .هاسـت  دن شـهادت بـاالترین مـر    1» افـضل المـوت    ةشهادلا «مقایسه کرد که  ن  آ
 ایـن   .تواند با آن مقابلـه کنـد       ی هیچ ابرقدرتی نم   هفرماید که شهادت تنها سالحی است ک       می

فرمایـد   اندازد که امام مـی   را به لرزه می3 و غرب2هاي شرق  رقدرترمز پیروزي ماست که اب    
 4».شـود  ورد که در عین حقیقت دیده مـی آ  پیروزي را ایمان می،آورد  نمی هپیروزي را اسلح  «

در برابـر  ) 7( این قامت ایستاده که ماننـد جـدش حـسین         ، ولی فقیه  ،سالم بر امام خمینی   
 سـالم بـر امـت       .گـردد   قـدم بـه عقـب برنمـی        ستاده و یـک   یظلم و ستم مستکبران بزرگ ا     

هاي حق علیه باطل اسـالم    اي که با حضور همیشگی خود در همه صحنه         شهیدپرور و نمونه  
ب راحـت را از دشـمن سـلب کـرده           ااند و قدرت نفس کشیدن و خـو        و امام را یاري کرده    

 همه لحظـه  مت مسلمان و شهیدپرور و قهرمان ایران این است که در  ا پیام من به شما      .است
 و شـهدا را الگـو و   )7( دستورات اسالم و زندگی ائمه اطهار 6]و[ قرآن   5]و[زندگی خود   

سرمشق زندگی خود قرار دهید و یک لحظه از امـام خمینـی رهبـر آگـاه و بیـدار انقـالب                      
بـه  ید که راسالمی جدا نشوید و او را تنها نگذارید و دست از روحانیت اصیل و مبارز برندا        

هـا و    انـد و بـه همـین منظـور اسـت کـه قـدرت                حرکت در همـه مـسائل داده       ما آگاهی و  
ی و  ی جـدا  ردمها درصدد توطئه هستند که به هر طریقی شده بـین روحانیـت و مـ                ابرقدرت

 ادامـه   ]کـه  [ رسالت ما در مقابل اسالم و این همه شهید         ، برادران و خواهران عزیز    .تفرقه بیندازند 
 8[...]بـا   هـستیم کـه   7[...] مـا وارث عزیزتـرین   .س سنگین استبدادن راه آنها به جهانیان است  

 ما مسئول ایـن هـستیم بـا         .هاي بزرگ انسانی در تاریخ اسالم فراهم آمده است         ها ارزش  شهادت
                                           

» هاسـت  شـهادت برتـرین مـرگ    «ةاشرف الموت قتل الـشهاد : است) 6( احتماالً اشاره شهید به این سخن پیامبر -1
 .)4، حدیث 8، ص 67بحاراالنوار، ج (

 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 )90، ص 16صحیفه امام، ج . (»آورد آورد، پیروزي را خون می ا شمشیر نمیپیروزي ر« تعبیر امام این است -4
 . اضافه است-5
 . اضافه است-6
 . خوانانیست-7
 . خوانانیست-8
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هایمان امتی نمونه بسازیم و بـراي        خون عزیزترین شهدا و امامان و رهبرانمان و ایمانمان و کتاب          
هـاي مظلـوم در طـول         باشیم و این را بدانید که ما مدافع انـسان          مردم جهان شاهد باشیم و نمونه     

  .باشد مستکبران میتاریخ هستیم و پیروزي ما پشتوانه پیروزي مستضعفان جهان بر 
پدر و مادر عزیزي که عمر خودتـان را صـرف بـزرگ نمـودن                :سخنی با پدر و مادر عزیزم     

ش شما بودم   ی من امانتی پ   ،پدر جان  . پیش خداوند دارید   ی شما اجر عظیم   ،ا کردید میکایک  
 شـما  . شما عمر خود را صرف زندگی من کردید، پدر جان.که خداوند خواست که مرا ببرد    

ي ادانـی کـار بـر      پیش خداوند مانند مجاهدي کبیر هستید که در راه خدا جهـاد کنـد و مـی                
ا تحمـل   شما هم رنج و زحمت زیادي ر    ،گونه دلسردي ندارد و تو اي مادر       رضاي خدا هیچ  

) 3( صحراي محـشر پـیش حـضرت زهـرا         فایده نبود و فردا در      این رنج شما بی    ،اي کرده
خـواهم بـروم     مـی ، مادر جان.اش براي اسالم است   اما عیب ندارد زیرا همه   ،ستیدروسفید ه 

 شخواهم بروم دانشگاهی کـه معلمـ       می .گردم) 7(و علی ) 6(که همنشین رسول اهللا   
خواهم بروم که چگونه زیستن       می . شهادت و سعادت   ، کالسش شهامت  ،است) 7(حسین

) 7( درس آزادي و آزادگی را از معلمم حسین       ،بیاموزم) 7(و مردن را از معلمم حسین     
خواهم در    از تو می   ، مادر جان  .درد دل کنم  ) 3(خواهم بروم که با مادرم زهرا       می ،بیاموزم

 اگـر شـهید     ، مـادر جـان    .ه باشـید  یاد داشت ه  دعاهایت امام و رزمندگان اسالم و شهیدان را ب        
 خودت را براي آنها ناراحت کن که معناي اسالم را           ، خودت را براي من ناراحت نکن      ،شدم

 خـودت را  ، اگـر شـهید شـدم   ،مادر جان. اند  مخالفت با اسالم برخاسته1هاند و ب  درك نکرده 
 ، اگر شهید شدم   ، مادر جان  .گیرند زیرا با ناراحتی تو دشمنان اسالم روحیه می       ،  ناراحت نکن 

خواهم کـه    از خدا می  .  زیرا ناراحتی تو ناراحتی من است       نکن، خودت را براي من ناراحت    
 .ا نمایندطاجر جهاد در راه خدا به همه مادران شهدا اع

 دار  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 عداهللا دشتیارسالحقیر 

  اجرکم عنداهللا

                                           
 .»با« در اصل وصیت -1



 213 دشتیار، سعداهللا    ¹الم استان ای

 
 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 214

 
 



 215 دشتیار، سعداهللا    ¹الم استان ای

 



 

 
 
 

 

 یديهاي کل عبارت
I انتهاى حرکت یک انسان به سوى خدا شهادت است . 
I شهید خون خداست و گریه ندارد. 
I خواهد به درجه معنویت و تقدس برسد باید در صحنه مبارزه باشد هر کس که مى. 
I اى به اسالم وارد سازند ها صدمه ییو نگذارید که منافقان و آمریکا. 
I ایم زنده ما فقط به خاطر زنده ماندن اسالم. 
I شکن امـام عزیزمـان تـا آخـرین قطـره خونمـان و تـا                   همراه رهنمودهاى خداگونه و دشمن     ما

 . هاى جهان فداکارى و جانفشانى خواهیم کرد ى اسالم درسراسر سرزمینیپیروزى نها

 ماشاءاهللا: نام
 پور  دشتی:خانوادگی نام 
  بهرام :پدر نام 

  مینا:نام مادر
 1344وسوم مهر   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 در حد دوره متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361نهم آذر : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 پور ماشاءاهللا دشتی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
درود بـه تمـام شـهداى    ب برحقش امام خمینى و بـا   یو نا ) عج(با درود و سالم با امام زمان      

 خـواهم از     مـادر جـان مـى      ،ما   سالم به پـدر و مـادر عزیزوگرامـی         ،انقالب و جنگ تحمیلى   
 . شهادت برایت بگویم که انتهاى حرکت یک انسان به سوى خدا شهادت است

 شهید خون خداست و     ، است 1 مبادا که در شهادتم گریه کنى زیرا شهید ثاراهللا         ،مادر جان  
رهبانیت امـت مـن جهـاد       «خواهم به پیامبرم لبیک بگویم که گفته است           ىمن م . گریه ندارد 

خواهد به درجه معنویت و تقدس برسد باید در صحنه مبارزه باشـد             هر کس که مى    ،2»است
  دانشگاهى کـه کنکـور تقـویتی   ،هستم 3و من اکنون در صحنه هستم ومن اکنون در دانشگاه       

 . خواهم که مدرکم را بگیرم ون مىست و ایثار درسش و شهادت مدرکش و من اکنا
خـواهم کـه از        از شـما دوسـتان مـى       ،رسانم  به برادرانم و خواهرانم و دوستانم سالم مى        

 ،اى بـه اسـالم وارد سـازند     صدمه،ها یی و آمریکا4اسالم حفاظت کنید و نگذارید که منافقان      
هـا و    دهیم و با ابرقـدرت       مى و این همه شهید    ایم  زنده زیرا که ما فقط به خاطر زنده ماندن اسالم        

 بایـد بداننـد کـه مـا         5»هاى سیاه  سازمان«یان در   یى درگیر هستیم و این آمریکا     یجنایتکاران آمریکا 
 تا آخرین قطره خونمـان و تـا پیـروزى    ،شکن امام عزیزمان همراه رهنمودهاى خداگونه و دشمن   

 .هیم کرد خواهاى جهان فداکارى و جانفشانى ى اسالم درسراسر سرزمینینها
  خداحافظ»والسالم«

 پور ىتدشماشاءاهللا 
25/7/61: تاریخ

                                           
 .»ثاراهللا« در اصل وصیت -1
 ).155، ص 14مستدرك، ج . (» فی االسالمنیۀال رهبا« عبارت شهید ترجمه این حدیث نبوي است -2
 . غرض شهید از دانشگاه جبهه و منطقه جنگی است-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I همیشه در کارهایتان خدا را در نظر گرفته و فقط براى او کار کنید.  
I به ائمه معصومین توسل داشته باشید.  
I خواهید براى دیگران هم بخواهید آنچه براى خود مى.  
I  باشیدبا یکدیگر رئوف و مهربان. 
I پیوسته در خط امام باشید.  
I ادامه دهنده راه شهیدان باشید. 
I ما باید به پشتیبانى از خمینى عزیز برخیزیم و با صدام و صدامیان مبارزه بکنیم . 

 اهللا قدرت: نام
  دالوري:خانوادگی نام 
  ابراهیم:پدر نام 

  قدم:نام مادر
  1338 بیستم مهر :تاریخ تولد
زري از توابع شهرستان       روستاي چهل  :محل تولد 
 ایوان

 پایان دوره کاردانی  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361پانزدهم فروردین : تاریخ شهادت
  عین خوش:محل شهادت
 رکش اصابت ت:نحوة شهادت

 روستاي حاجی حاضر از توابع شهرسـتان        :مزار
 زادگاهش
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 اهللا دالوري قدرت
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 بسمه تعالى

 به ائمه معصومین توسل     .همیشه در کارهایتان خدا را در نظر گرفته و فقط براى او کار کنید             
خواهید براى دیگران هم بخواهید و بـا یکـدیگر رئـوف و               داشته باشید، آنچه براى خود مى     

ها را خالى     مهربان باشید، پیوسته در خط امام باشید و ادامه دهنده راه شهیدان باشید و جبهه              
 ،باشـد  هـه مـى  گیرد و مـانع رفـتن او بـه جب    نگذارید و موقعى که پدر شهید جلوى او را مى  

 مبـارزه   1معاویـه    بـن   آیـا بـا یزیـد      ، بودید )7(گوید پدر جان اگر در زمان امام حسین         مى
گوید   نمودم و مى     مى ]امام حسین  [جانم را فداى او   . کردم  گوید چرا نمى    کردید؟ پدر مى    نمى

 و 2م ما باید به پشتیبانى از خمینى عزیز برخیزیم و با صدا          ،باشد  پدر جان این همان زمان مى     
 . صدامیان مبارزه بکنیم

 . خواهند و جوانان شهادت را ، پدران و مادران کربال را مىخواهد م را مىخمینى اسال 
 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I           کـه دفـاع از دیـن و شـرفم     ،امیدوارم که همچنان بتوانم تا پایان خدمتم بـه ایـن دفـاع مقـدس 

 . ادامه دهم،باشد می
I یزید و جامه سیاه نپوشیدوقت در سوگ من اشک نر هیچ. 
I حقیقت خون خود را نثار کردند حق وکه در راه درود به روان پاك شهدا . 
I است) 7(و علی) 6(محمد خط سرخ شهادت، خط آل. 

 فریدون: نام
  دلفی:خانوادگی نام 
  آبختی:پدر نام 
  فردوس:ام مادرن

  1341 دوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1363چهارم آبان : تاریخ شهادت
  تنگه چزابه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 221 دلفی، فریدون    ¹استان ایالم 

 

 1فریدون دلفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 

»اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزی هِمبر نْد2» ع 
انـد و نـزد پروردگارشـان        اند مرده نپندارید بلکه آنان زنده      که در راه خدا کشته شده      کسانی«

 .»گیرند روزي می
که  با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب امام خمینی و با درود به روان پاك شهدا                  

نقالب کردند و درخت تنومند انقالب اسـالمی   حقیقت خون خود را نثار این ا        حق و  در راه 
 :را آبیاري کردند

از  اینجانـب کـه   :عنوان وصـیت بـه حـضورتان عـرض نمـایم      خواهم چند سطري به    می 
 بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدم به علـت گرفتـاري      ،دنیا گشودم ه  مذهبی چشم ب   اي خانواده

ام مشغول بـه     ت رفاه حال خانواده   خانواده موفق به رفتن مدرسه نشدم و مجبور گردیدم جه         
کار شوم تا اینکه به سربازي رفتم و دوران آموزشی را در پادگان شهرضا به اتمام رساندم و                  

وسـه مـاه و       اعـزام شـدم و اینـک بـه مـدت بیـست             3بعد از آن به منطقـه عملیـاتی چزابـه         
  امیـدوارم کـه همچنـان   .هفت روز است که مشغول خدمت مقدس سـربازي هـستم     و بیست

 ادامـه دهـم تـا       ،باشد  که دفاع از دین و شرفم می       ،بتوانم تا پایان خدمتم به این دفاع مقدس       
 قبل از هر چیز سـالمم را    .روزي که در پیشگاه خداوند منان از عهده این امتحان الهی برآیم           

رسـانم و امیـدوارم کـه پـدر و مـادرم قبـل از هـر چیـز امـام و           م مـی ا به پدر و مادر گرامی    
 »آمین یا رب العالمین« . اسالم را دعا کنندرزمندگان

 نپوشید که چون    4وقت در سوگ من اشک نریزید و جامه سیاه          هیچ ،ما  پدر و مادر گرامی    
جامـه سـیاه نپوشـید و در سـوگ او اشـک           ) 7(براي حسین ) 3(حضرت فاطمه الزهرا  

                                           
 .»14/5/63«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .169/ عمران  آل-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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محمـد و   خط سرخ شهادت خط آل      «هم را به آخر برسانید که        امیدوارم شما هم را    .نریخت
 1».علی است

 »والسالم«
 )امام خمینی( 2».ی که شهادت دارد اسارت نداردتبکم«

                                           
 .226، ص 15 صحیفه امام، ج -1
ملتـی کـه شـهادت بـراي او     «: اصل سخن حضرت امام ایـن اسـت   .خن حضرت امام است  این جمله برداشتی از س     -2

 ). 187، ص 13صحیفه امام، ج . (»سعادت است پیروز است



 223 دلفی، فریدون    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  ،تیرهاى ما را به قلب کفار جهانى هدف قرار دهخدایا. 
I  در راه خودت هدایت کن تا بتوانند راه شما را ادامه دهند تمام مسلمین راخدایا. 

 علی: نام
 نژاد  دوستان:خانوادگی نام 
  خداکرم:پدر نام 

  قمرناز:نام مادر
  1348 یکم اسفند :تاریخ تولد
 شهر  روستاي بانهالن از توابع شهرستان دره:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366دوازدهم فروردین : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 225نژاد، علی      دوستان¹استان ایالم 

 

 1نژاد علی دوستان
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 ما را یارى ده و تیرهاى ما را به قلب کفار جهانى هـدف قـرار ده و           ،روم   به جبهه مى   ،خدایا

 در راه خودت هدایت کـن تـا بتواننـد راه            2]ه[ما را پیروز و سربلند بفرما و تمام مسلمین را         
م و یاشـ  امید است که بتوانم خدمتى به امام عزیـز و وطـن خـود کـرده ب            .شما را ادامه دهند   

 . تا اینجا راضى باشند و اگر عمرى باقى ماند بقیه را بنویسما از مان و مادرانپدر
 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

 نژاد على دوستان

                                           
 ».حسینی و راه آنان[...] ، به نام [...]نژاد، کالس سوم راهنمایی،  علی دوستان«:  در باالي وصیت آمده است-1
 . اضافه است-2
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 هاي کلیدي عبارت
I تنها آرزوي من شهادت و کشته شدن در راه خداست.  
I شوقی که بر سر دارم شهادت در راه خداست. 
I جانم اوست، یادم اوست، به خاطر اوستما زندگی . 
I مقصودم اوست، معبودم اوست،معشوقم اوست .  
I    ها و مـشکالت فراوانـی را     که سختیام از فرمان امام پیروي کنم کنم که توانسته  خدا را شکر می

 .در راه اسالم و پیروزي انقالب تحمل نموده است

 محمدعلی: نام
  دوستی:خانوادگی نام 
  نمامعلی:پدر نام 

 بانو  ماه:نام مادر
  1340 دوازدهم شهریور :تاریخ تولد
 روســتاي ورمیــان ســفال از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان شیروان و چرداول
 دبیسوا :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360وهشتم شهریور  بیست: تاریخ شهادت
  آبادان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد از توابـع       گلزار شهداي بخش صـالح     :مـزار 
 شهرستان مهران
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 1محمدعلی دوستی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  گذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امام خمینی م و درود به رهبر کبیر و بنیانبا سال

 سالم علیکم
 بـه خـدمتتان     2[...] ماهشهر از راه دور      ،من از جبهه جنگ آبادان    . پدر و مادر عزیز سالم     

 4 و شـب تـا بـه سـحر       3اید حاللـم کنیـد      شیري که به من داده     ، مادر گرامی  .نمایم عرض می 
بوسم و چون    گز فراموش نخواهم کرد و از راه دور دستان مبارك شما را می            نخوابیدن را هر  

بـه  ) 7( در هنگام خواب حضرت امام رضا      ،در سنگر بودم و خوابیدم     14/6/60در تاریخ   
خوابم آمد و گفت به زیارت من بیاید و من مدت سه روز مرخصی گرفتم و رفـتم زیـارت             

بـراي مـن لبـاس      « ،ن در جبهه شهید شـدم     را به جا آوردم و اگر م      ) 7(حضرت امام رضا  
 6[...] . چون تنهـا آرزوي مـن شـهادت و کـشته شـدن در راه خداسـت                 5»سیاه بر تن نکنید   

کنـد   کید مـی  أشوقی که بر سر دارم شهادت در راه خداست و هنگامی که سرپرست به من ت               
 مـاه اسـت در خـط مقـدم جبهـه هـستم و مـن                 چنـد روید و من مـدت       چرا مرخصی نمی  

 مستضعف خویش کرده   محروم و  به اسالم و مردم   خدمتی   کردم تا بتوانم     7لغوم را   ا  مرخصی
  بدین شرح استم در هنگام شهادت وصیت.باشم

 بـه نـام او کـه        ،ت اوسـت  جهم در   ا   به نام او که زندگی     ،به نام او که همه چیز از اوست        
 ،عـشوقم اوسـت   م، جـانم اوسـت  ، یـادم اوسـت  ،م به خاطر اوست  ا  زندگی،  زنده ام براي او   

                                           
 . »16/4/60مورخ ، اند اهللا اکبر شهیدان زنده«:  است در باالي وصیت آمده-1
 . خوانا نیست-2
 .»کنم« در اصل وصیت -3
 .»بسر« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 . خوانا نیست-6
 .»لغت« در اصل وصیت -7



 229علی     دوستی، محمد¹استان ایالم 

 

ام از فرمان امام پیروي کنم       کنم که توانسته    مقصودم اوست و خدا را شکر می       ،معبودم اوست 
 .مل نموده استتحي انقالب زت فراوانی را در راه اسالم و پیروالها و مشک که سختی

 
 30/4/60 محمدعلی دوستی ،سرباز وظیفه

 . جاي شهدا خالی،در بهار آزادي
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 کلیديهاي  عبارت
I براي من ناراحت نشوید، براي پسرتان نگران نباشید و اگر شهید شدم،پدر و مادرم . 
I جا آورید هعبادت خداوند را ب. ارید دست دشمنان بر سر اسالم دراز باشدذنگ.  
I  استخون شهیدان است که اسالم را پایدار نموده . 
I من آرزو دارم در راه وطن کشته شوم. 

 علیرضا: نام
 دار  دیده:خانوادگی نام 
  ایدي:پدر نام 

  سوسن:نام مادر
  1338ودوم مهر   بیست:تاریخ تولد
  روستاي سیاهکل از توابع شهرستان آبدانان:محل تولد
 سواد بی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366دوم تیر : تتاریخ شهاد
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش:مزار
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 1دار علیرضا دیده
 

 الرحمن الرحیم  اهللا بسم
با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی و با درود و سالم بیکران بـه                    
رزمندگان اسالم و سالم فراوان به امت شـهیدپرور اسـالم کـه در مقابـل شـیطان جنایتکـار                

 .ایستادند و انقالب را پیروز کردند
.  بـراي مـن ناراحـت نـشوید    ،د و اگر شهید شدم     براي پسرتان نگران نباشی    ،پدر و مادرم   

 دست دشمنان بر سر اسـالم  3اریدذ نگ2»حتی لباس سیاه بر تن نکنید  « ،خداوند را شکر کنید   
 .یدکنجا آورید و خمس و زکات را در راه خدا وند هدیه  هعبادت خداوند را ب. دراز باشد

 بـرایم   ،گر مـن شـهید شـدم       ا ،مادرم. استخون شهیدان است که اسالم را پایدار نموده          
مـن آرزو دارم در راه وطـن        . 4اریـد ذ فقط قبرم را در پیش شهیدان همسنگرم بگ        ،زاري نکن 
  .کشته شوم

 »اهللا و برکاته حمۀالسالم علیکم و ر«
 دار پاسدار علیرضا دیده

30/3/66 

                                           
نامـه   ، وصـیت ا بلْ أَحیاء عنْد ربهِـم یرْزقُـونَ  ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتً      «:  در باالي وصیت آمده است     -1

 . »دار شهید علیرضا دیده
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نگزارید« در اصل وصیت -3
 .»بگزارید« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I با انسانیت زنده باشید دگی کنید ونکم ز. 
I   اي بـر ، پـس  گذر عمـر را تماشـا کـرد    باید نشست و ایم دنیا محل گذر است و      حاال که فهمیده

 . زنیم ریسمان خدا چنگ )حبل اهللا(رهایی از بند شیطان به 
I عترت را رها نکنید تا رستگار باشید قرآن و. 
I راستی کاله سر آنان رفت که سر به تن دارنده ب. 

 عالیه: نام
  ذبیحی:خانوادگی نام 
  مرتضی:پدر نام 

  جمیله:نام مادر
  1351 :تاریخ تولد
  روستاي طوالب از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
 - :کننده ارگان اعزام

 1363نوزدهم اسفند : تاریخ شهادت
  روستاي ماریره مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:تنحوة شهاد

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 235 ذبیحی، عالیه    ¹استان ایالم 

 

 1عالیه ذبیحی
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

 بلوغدوران رشد و
 مـن   ،پدر عزیزم  مادر و : نمایم عالیه ذبیحی قبل از هر گونه اتفاق بیان می         جانبه شهید  این 

مانـد   خوانم یاد گرفتم که تنها اوسـت کـه مـی            که پایه پنجم ابتدایی را می       در مدرسه  امروز
 ایم دنیـا محـل گـذر اسـت و         حاال که فهمیده   .با انسانیت زنده باشید    دگی کنید و  نپس کم ز  

 ریسمان  )حبل اهللا ( پس براي رهایی از بند شیطان به         ،گذر عمر را تماشا کرد      نشست و  باید
وعـده جاویـد خداونـد را      عترت را رها نکنید تا رستگار باشید و        قرآن و   و زنیمخدا چنگ   

 در انتخـاب نـام      2.رویم به سوي خدا می    یم و ی چون از خدا   ،در لب حوض کوثر نظاره کنید     
طـور کـه      همـان  ،در تعلـیم وتربیـت صـحیح آنهـا         ا به عمل آورید و    قت الزم ر  دفرزندانتان  

 دنیـا   3ساقیید تا   یاز اسم ائمه معصومین انتخاب نما       کوشا باشید و   ،خواست پروردگار است  
 4 .وآخرت شما گردند

                                           
 .»نامۀ شهید عالیه ذبیحی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
ا« سوره بقره است 156 جمله شهید ترجمۀ آیه -2 ا إِلَیه راجِعونَإِنَّ  .» للَّه وإِنَّ
 .»ساغی« در اصل وصیت -3
جانبه مریم   این«: نامۀ بازنویس شده شهید عالیه ذبیحی این مطالب را خواهرش مریم ذبیحی نوشته است                ذیل وصیت  -4

م شـیرین  ارتباطی خویش را بـا معبـودم توسـط احکـا        که پل پیوند و    ]م[ مفتخر ، خواهر شهید عالیه ذبیحی    ،ذبیحی
 ولـی امیـدوارم بـا       ،کنم شاید نتوانم مثل خواهرم باشـم       نکه احساس می  آ با وجود    .دست آوردم  خواهر شهیدم را به   

پیـروز و    در این امتحـان الهـی سـربلند و          و هحضرت مریم بتوانم راه این شهید بزرگوار را ادامه داد         خدا و   از  [...] 
آورند کالم وپیام صادق قرآن این کلمـه وحـی الهـی            به حساب می   که شهیدان را مرده    موفق شوم تا بر همگان آنان     

الهـی   .خورند  و نزد پروردگارشان روزي میاند اند بلکه زنده اند نمرده برایشان کرسی نشیند که انسان که شهید شده    
بلش در مقـا  ونمـایم، خـود را حقیـر     هاي ناجور، جـواهرم و یـا پرونـده در پـیش مـی       گاهی که نگاه به لباس    ] از[

راستی کاله سر آنان رفت کـه سـر   ه پس ب . مثالش عاجز وعقل قلیل من درمانده       قلم از وصف بی    اام چه بس   شرمنده
 .» الموتۀئقذاکل نفس «. »به تن دارند
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم میاه اسالم و سرکوب کردن دشمن متجاوز و استکبار جهانی جهاد رکنم که در  افتخار می. 
I    ها محرومیت مستضعفین را از حلقوم این دیـو   شتابم تا حق پایمال شده سال  به قلب دشمن می

 .صفتان متجاوز بیرون بکشم
I هاي جهان افراشته کنم را بر سر تمامی سرزمین اهللا  اال ال الهم تا پرچمور می. 
I خواهم پشتیبان روحانیت و والیت فقیه باشند از تمامی اقشار ملت می. 
I گر شهید شدم راهم را ادامه بدهندا. 
I نماز جمعه شرکت نماینداز برادرانم خواهشمندم در . 
I ،جنگ تا پیروزي از یادشان نرود شعار مرگ بر امریکا و جنگ. 

 رحمان: نام
  راسخی:خانوادگی نام 
  خیراهللا:پدر نام 

  معصومه:نام مادر
 1337 :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 - :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361بیستم تیر : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد شهرستان زادگاهش  بخش صالح:مزار
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 رحمان راسخی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
با درود فراوان به امام امت و قلب مستضعفین جهان و با درود به تمـامی رزمنـدگان جبهـه                    

اه اسالم و سرکوب کردن دشمن متجـاوز و اسـتکبار           رکنم که در      افتخار می  ،ق علیه باطل  ح
 خمینی رهبر و روح جانم لبیک گفته و به          1»هل من ناصر  «کنم و به صداي      جهانی جهاد می  
ها محرومیت مستضعفین را از حلقوم این دیـو   شتابم تا حق پایمال شده سال     قلب دشمن می  

ال  تا پـرچم     2مور  می ،هاي پدرگونه رهبرم لبیک گویم      تا به پیام   ،کشمصفتان متجاوز بیرون ب   
هاي جهان افراشته کنم و حقانیت اسالم را بر همه ثابـت              را بر سر تمامی سرزمین      اهللا  اال اله

 مـن   .خواهم پـشتیبان روحانیـت و والیـت فقیـه باشـند             من از تمامی اقشار ملت می      .نمایم
 از آن   3ها  ثابت کنم که اسالم راستین که این گروهک        و ،د قلب امام امت را خشنو     خواهم  می

 بلکـه ایـن اسـت کـه راه          ؛ ایـن نیـست کـه فقـط حـرف بزنـد و عمـل نکننـد                 ،زنند دم می 
بـه   :گویم  که دارم مییهای در پایان وصیت.  را ادامه داده و به آن تداوم بخشند       )7(حسین

 مـن دیـن فرزنـدم       .المت باشـید  گویم امیدوارم به خدا همیشه در سایه اسالم س         همسرم می 
سـت کـه اگـر شـهید شـدم       ا این4]توقعم [تمام برادران . سپارم مالک اشتر را به گردن تو می      

 5انمـ کـه امام    همـانطوري  .راهم را ادامه بدهند و پـشتیبان ایـران و مملکـت اسـالم باشـند               
ر پایه همـین     و شما هم ب    6»پشتیبان والیت فقیه باشید تا به کشورتان آسیبی نرسد         «:فرمودند

سـت کـه تمـام       ا سخن پشتیبانی از والیت فقیه بکنید تا پیروز بشوید و پیام دیگر مـن ایـن               
انـد هـر    برادران چه در جبهه و چه در پشت جبهه خدمت کند و اگر تا حال خدمت نکـرده         

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»میرم «در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .افتاده است» توقعم«واژة  در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -4
 .»امامان« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -5
امر مملکت اسالمی اگر با نظارت فقیه و والیـت فقیـه            « عبارت امام در حمایت و پشتیبانی از والیت فقیه این است             -6

 ). 58، ص10صحیفه امام، ج(» باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد
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 : ایـن اسـت    خـودم هاي حق علیه باطل بیاینـد و پیـام مـن بـه خـانواده                 چه زودتر به جبهه   
 راهم را ادامه دهند و از برادرانم خواهـشمندم کـه راه مـن را              ،اگر شهید شدم  مندم که   تقاضا

 دعا براي امـام امـت از یادشـان          1،هایشان نماز جمعه شرکت نمایند و در دعا        در .ادامه دهند 
جنـگ تـا پیـروزي از یادشـان نـرود و از مـادرم              نرود و شعار مـرگ بـر امریکـا و جنـگ،           

 تا شاید خدا    ، هرگز براي من ناراحت نباشید     ،شرکت کند ام   خواهشمندم که در تشییع جنازه    
وقت آنها   هایم نگه داري کند و هیچ      به شما اجري بدهد و از همسرم خواهشمندم که از بچه          

 زیرا کـه  ،را ناراحت نکند و براي من گریه وزاري نکنید هرگز صورت خود را زخم ننمایید        
 کسی را نداشـت بـرایش گریـه         ،دشهید ش ) 7(که حسین  دهد و موقعی   اسالم اجازه نمی  

  . پس شما هم براي من گریه نکنید.کند
 2»تهاهللا و برکا ۀحمسالم علیکم و رالو«

 

 دار خمینی را نگه )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي 
 

  ســنگ مــزار ماســت3]ســر [شمــشیر عــشق بــر
 

ــت     ــار ماس ــدن افتخ ــشته ش ــقیم و ک ــا عاش  م
ــت    ــهیدان دوسـ ــاه شـ ــت خوابگـ ــا اسـ  اینجـ

 
 دا جــوار قــرب حقیقــت دیــار ماســت    فــر 

 

                                           
 .»دعاههایشان« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -1
 .»و سالم علیکم رحمه اهللا و برکاه« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -2
 .افتاده است» سر«واژة  در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -3



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I ساز امام امت خمینی کبیر را با جان و دل قبول فرمایید پیام سرنوشت. 
I شکن زمان باشید فرمان این بته گوش ب. 
I  باشیدبا تمام قدرت پشتیبان رزمندگان اسالم. 
I کنیدها اجتماع در مسجد. 
I آوریدلرزه دره ون و نوکرانش را بعبا صداي اهللا اکبر خود کمر آمریکاي مل. 
I دنافت هاي بزرگ کثیف از مسجد و صداي اهللا اکبر به وحشت می شیطان. 
I بعد از شهید شدن من خود شما مسئول قرآن هستید که براي اسالم حماسه بیافرید. 
I قرآن و اسالم را بیاموزد) 7(طوري تربیت نمایید که فقط راه حسین  را فرزند عزیزم. 

 رحمان: نام
  رامشک:خانوادگی نام 
  حسن:پدر نام 

 طال  نیم:نام مادر
 1335وپنجم اسفند   بیست:تاریخ تولد
 روستاي طاق کـاورین از توابـع        :محل تولد 

 شهرستان شیروان و چرداول
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:ندهکن ارگان اعزام

 1361ودوم بهمن  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امامزاده حسن شهرستان    :مـزار 
 آباد غرب اسالم
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 1مشکرحمان را
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 شهدا]ـال[بسم رب 

  .شهادت افتخار همه پیروان قرآن است
 خمینـی  ، بـا سـالم بـر امـام امـت     .کـنم  نامه خود را در سنگر روي کاغذ بیان می     وصیت 

ها   بر رزمندگان اسالم که در جبهه       و درود  پرور ایران و سالم   شکن و سالم بر ملت شهید      بت
 .آفرینند حماسه می

 تقاضـا دارم    ها از تمام شـما    ، برادران و پدران   :باشد م من به برادران و پدران می      یااولین پ  
 گردیـد شـماها بایـد راه شـهیدان را پـیش گرفتـه و پیـام                  2اگر من افتخار شـهادت نـصیبم      

ـ        سرنوشت فرمـان ایـن   ه ساز امام امت خمینی کبیر را با جان و دل قبول فرماییـد و گـوش ب
ـ          شکن زمان باشید   بت قـول امـام کـه    ه  و با تمام قدرت پشتیبان رزمنـدگان اسـالم بـوده و ب

 4گـاه   هـیچ  امیـدوارم    3».مسجد سنگر اسـت سـنگرها را خـالی نگذاریـد          «فرماید   همیشه می 
 و بـا صـداي اهللا اکبـر         5کنیدها اجتماع    در مسجد  .عزیز را فراموش نفرمایید   هاي خمینی    پیام

هاي بـزرگ کثیـف از       که شیطان . آوریدلرزه در ه   و نوکرانش را ب    6ونعخود کمر آمریکاي مل   
: باشـد  د و دومین پیام من به پدر و مادر پیرم مـی          نافت مسجد و صداي اهللا اکبر به وحشت می       

ه ناراحت نباشـید و خداونـد       ونگ  امیدوارم برایم هیچ   ، اگر من شهید شدم    ،پدر و مادر گرامی   
یم د شما هم تقـ ل فرمود و حا  7عطا متعال را سپاس گزارید که چنین فرزندي به شما تا حال          

                                           
 .»2/11/61تاریخ «:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»نسیبم« در اصل وصیت -2
 ).393، ص 12صحیفه امام، ج (» مسجد سنگر است، سنگر را حفظ کنید«:  اصل سخن امام این است-3
 .»همیشه« در اصل وصیت -4
 .»ورزید« در اصل وصیت -5
 .»ملئون« در اصل وصیت -6
 .»اطاع« اصل وصیت  در-7
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و یاران  ) 7(پاسداري از اسالم و قرآن راه حسین      . اید  نموده )7(حسیناسالم و قرآن و     
 لذا بعد از شهید شدن من خود شما مسئول قرآن هستید که بـراي اسـالم                 ،باشد باوفایش می 

 .حماسه بیافرید
باشد طوري   ه یادگار من می    ک ]را [ عبدل رامشک  ،آخرین پیام من این است فرزند عزیزم       

 .قرآن و اسالم را بیاموزد) 7(تربیت نمایید که فقط راه حسین
 .خوستارم) عج(امه پیروزي نهایی رزمندگان اسالم را از امام زمان ن در پایان وصیت

 

 ن رامشکابرادر یا فرزند شما رحم
 فظ شمااخداح



 243 رامشک، رحمان    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  امتحان هستیمزمانما امروز در . 
I  یزیديیکی دو جبهه وجود دارد یکی حسینی و. 
I  شما هم از فرصـت اسـتفاده کنیـد و بـه جبهـه حـسین        .ام  را انتخاب کرده)7(من راه حسین

 . بپیوندید
I است کبیرحسین زمان ما امام خمینی .  
I با شناخت کامل راه او را ادامه دهید و در وجود امام عزیز دقت کنید. 
I      به خـون تمـام شـهیدان خیانـت     ، بدهیم و امام را تنها بگذاریم  اگر وحدت خودمان را از دست 

  .ایم کرده
I فقط در خط امام حرکت کنید. 

 اهللا عزت: نام
  رحمانی:خانوادگی نام 
  لطیف:پدر نام 

  خیربانو:نام مادر
 1346 سوم دي :تاریخ تولد
  شهرستان آبدانان:محل تولد
 اول متوسطه  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365هشتم خرداد : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 هداي زادگاهش گلزار ش:مزار
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 اهللا رحمانی عزت
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  بسمه تعالی

 سـالم بـر    بـا  ویـران ]ا [با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسـالمی      
 امتحـان  زمـان  ما امروز در .داا درود به ارواح پاك و طیبه شه کفر و بباغیورمردان در جنگ  

 را  )7( یزیدي و من راه حـسین      1]یکی [هستیم چون دو جبهه وجود دارد یکی حسینی و        
 کربالیـی   و راه  شما هم از فرصت استفاده کنید و به جبهه حسین بپیوندیـد              .ام انتخاب کرده 

 در وجود امام عزیـز      . است  کبیر مینی وجود دارد و حسین زمان ما امام خ        )7(امام حسین 
 دوستانم، خانواده عزیزم در پیروزي ما در        .دقت کنید و با شناخت کامل راه او را ادامه دهید          

 اگـر   .گـویم  عنوان یـک شـهید مـی        را به  ان من این سخن   .این جنگ هیچ شکی نداشته باشید     
ام شـهیدان خیانـت      به خـون تمـ     ،وحدت خودمان را از دست بدهیم و امام را تنها بگذاریم          

 .  فقط در خط امام حرکت کنید.بخشد ما را نمیشایم و خدا  کرده
 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2]زیـارت عاشـورا    [ جمعـه   شـب   و دوشـنبه چهارشـنبه،   هـاي    من این روزها همیشه شـب     

، مـن  پروردگـارا خـدایا،  . کردم  میشیونو گریه و  )7(ي حسین در سنگرم براخواندم می
 دهـم   قـسمت مـی    به مقـربین درگاهـت       کنی اما تو را     دانم که تو شهادت نصیب من نمی        می

 عـزادار   3[...]عزادار اسـت    ) 7(ها علی   ، این شب  ]ي[ و مرا نزد خود ببر     يگناهانم را بریز  

                                           
 .از قلم افتاده است»  یکی« در اصل وصیت واژة -1
 .باشد می» زیارت عاشورا«به سیاق کالم باید .  در اصل وصیت افتاده است-2
 . خوانا نیست-3
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هـا صـداي یـا     ندگان ایـن شـب  رزم. بلند است) 7(ها صداي گریه حسین   این شب . است
رود، مـادر     از دنیـا مـی    ) 3(، چـرا فاطمـه    )7(انصار حـسین  . بلند است ) 7(للحسین
 1زمـین و آسـمان    . امشب عالم عزادار اسـت    . رود  از دنیا می  ) 7(مادر حسین ) 7(حسن

) 3(امشب زمین گریان است، آسمان گریان است، امشب مهدي فرزند زهرا          . عزادار است 
 .مشب با مهدي ماهم بگرییم، بسوزیم ا3 [...]2گرید می

                                           
 .»هوا« در اصل وصیت -1
 .»جوشد می« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
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 هاي کلیدي عبارت
I مسجدها را خانه کنید. 
I قت عادت دهیدرها را به  دل. 
I دریابیم،نقطه کمال انسان استشهادت را . 
I دوباره عاشورا را زنده کنیم. 
I خواهیم را می دانی که ما در این جنگ رضاي تو  تو می،خداوندا. 
I عدالت قیام کردیمدانی که براي اجراي تو می . 
I سپارند چنین جان به جانان می را باید ستایش کرد که این) 7(عاشق حسین. 
I امام را تنها نگذارید.  
I ما مسلمین است]دین [ پا دارید که ستونهنماز را همیشه ب . 
I دعا کندتوانی امام را تا می . 
I داشتن اسالم است هاهدفم زنده نگ. 
I خواهد اسالم خون می. 
I بود که اسالم را نگاه داشتها  این خون. 

دعلی: نام سی 
 زاده  رحمانی:خانوادگی نام 
 دغالم سی:پدر نام 

  شیرین:نام مادر
 1335 :تاریخ تولد
 آباد از توابع شهرستان دهلران  روستاي زرین:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362هفئم بهمن  و بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ن مهرانآباد از توابع شهرستا  بخش صالح:مزار
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 1زاده سیدعلی رحمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عرُونَ«  )154/ بقره( »ولَا تَقُولُوا لمنْ یقْتَلُ فی سبِیلِ اللَّه أَموات بلْ أَحیاء ولَکنْ لَا تَشْ
ولـیکن شـما    است   بلکه او زنده و جاوید       داریدن مرده نپ  کشته شود کسی را که در راه خدا       «

  »این حقیقت را نخواهید یافت
قت عـادت دهیـد و   رها را به  ن باشید و مسجدها را خانه کنید و دل  نا میهما  چون در دنیا  

حقش امام خمینی و ناطق قرآن و       ب بر ی با سالم به امام زمان و نا       .اندیشه و گریه بسیار کنید    
 ...  و3 و مشکینی2نور دیده آن منتظري

 تمامی ملت شهیدپرور ایران و با سالم بـه خـانواده عزیـزم و بـا سـالم بـه             و با سالم به    
 ).7(شهیدان کربال تا کربالي ایران و با سالم به حسین

 کـه آقـاي جوانـان    )7( حـسینت ی ما نخواهیم گذاشت که صداي بی کس ،اهللا یا رسول  
 انقـالب  جواب بماند و به نداي نایب امـام زمـان لبیـک گفتـه و از شـروع              بی ،بهشت است 

 باشد و آن    4دست مزدوران و جنایتکاران بعثی    ه  اسالمی تا عاشورایش که در کربالي ایران ب       
م و یکاش بود«ها کردیم که  هاي چند ساله ما و اینکه ناله      براي ثابت شدن ناله    هم نعمتی بود  

م کـه در ایـن      یارو و دوباره این گوي و این میدان و امیـد          5»کردیم  را یاري می   )7(حسین
 از این باالتر نیست و نقطـه کمـال          ]اي[ که کلمه  ،دان برنده این مبارزه باشیم و شهادت را       می

هـاي بعثـی     را از این یزیدي   ) 7( حسین 6و اوالد ) 7(دریابیم و حق حسین    انسان است 
 هـا را    که کاخ ایـن ظلـم      ،را در گوشه خرابه شام    ) 7(هاي حسین  هاي بچه  گرفته و آن ناله   

کـنم   اینجا از سخنان امام عزیز استفاده میو ه عاشورا را زنده کنیم       دوبار ، خراب کرد  رسوا و 

                                           
 .»زاده هید سیدعلی رحمانینامه برادر ش وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»یا لیتنی کنت معکم و فافوز فوزاً عظیماً«): 7( اشاره دارد به فرازي از زیارت امام حسین-5
 .اضافه است» ها«آمده است که» اوالدهاي« در اصل وصیت -6
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دانی کـه مـا در ایـن جنـگ            تو می  ، خداوندا :گویم که در جان ما رسوخ کرده که برایتان می        
دانـی کـه    دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزاریم و تو مـی             تو می  ،خواهیم را می  رضاي تو 

 بیزار و متنفر هستیم     1ها و تهدیدات   دانی از این ظلم    و تو می  براي اجراي عدالت قیام کردیم      
را باید سـتایش کـرد کـه    ) 7( عاشق حسین،و این را بدانید که عاشق را نباید مالمت کرد   

پایی دارد و در رهش   و سر سپارند و این ناقابل چیزي که هر بی        چنین جان به جانان می     این
ـ   دهیم و این را بگویم که امام را تنه         می   پـا داریـد کـه سـتون    ها نگذارید و نماز را همیـشه ب

 2 دعا کنیـد   دتوانی هاست و امام را تا می       ما مسلمین است و تنها رابطه ما از این سجده          ]دین[
 چـون   ،کنید و در جلوي برادران و خواهران گریه نکنید        ) 7(و گریه به حال یاران حسین     

خـواهم کـه راه    ان عزیـزم مـی  ممکن است که دشمنان اسـالم خوشـحال شـوند و از بـرادر            
است بروند و فرزندانشان را حسین گونه بار        ) 7( که راه حسین    راه اسالم   و )7(حسین

کنند و برایم دعا کننـد چـون هـدفم           بیاورند و هدف از شهادت در راه خدا را براي آنها باز           
ا نگـاه  ها بود کـه اسـالم ر   خواهد و این خون داشتن اسالم است و اسالم خون می هازنده نگ 

  .بود که درخت اسالم را آبیاري کرد) 7(داشت و این عاشورا بود و این خون علی اصغر
خواهم که در تربیت فرزنـدانم کوشـا باشـم و راه مـرا بـراي آنهـا         و از همسر عزیزم می     

 از پـدرم    .بازگو کند و یکی از فرزندانم را به حوزه علمیه بفرستید کـه تـرویج اسـالم کنـد                  
راي من ناراحت نشوید و گریه نکنید و به تمام قومان و خویشان بگویید کـه  خواهم که ب   می

 از عمـویم سـید حـسن و بـرادرم         .د و پشتیبان انقالب و امام باشـند       نبراي من ناراحت نباش   
 جز  ،هاي من کوشا باشد و راه من را براي آنها بازگو کنند            خواهم که در یاري بچه     عباس می 

 .راه دیگري انتخاب نکنند) 7( سرخ حسیناسالم و قرآن و پیروي از خط
 التماس دعا
 سیدعلی رحمانی

5/10/62 

                                           
 .»تادیدات« در اصل وصیت -1
 .»توانی دعا کنی تا می«یت  در اصل وص-2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام ام از این اسالم دفاع کرده من از زمانى که چشم به جهان گشوده.  
I اى ما را به این راه هدایت نمودهتو  تو شکرگذارم که از. 
I اسالم و قرآن دفاع خواهم کردخون که در بدن دارم ازاز اى  من تا آخرین قطره . 
I دهنده راه ما باشند از امت شهیدپرور ایران خواستارم که ادامه.  
I      کـه اى  گونه خونسردى به خود راه ندهند و تا آخرین قطره          هیچ از امت شهیدپرور ایران خواستارم که  

 .دهنده راه ما باشند ادامه از خون در بدن دارند
I هم مرا ببخشیدد شما را به خون شهیدان قسم می. 

 قاسم: نام
   رحیمی:خانوادگی نام 
  احمد:پدر نام 

  فاطمه:نام مادر
 1349 دوم خرداد :تاریخ تولد
 وستاي سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان ر:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366سوم اسفند  و بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 قاسم رحیمی
 

 1الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 تـو  ازام و مـن   دفـاع کـرده   ام از ایـن اسـالم    من از زمانى که چشم به جهان گـشوده       ،خدایا
ایم ما هم سهمى در این جنـگ          و توانسته  اى  ما را به این راه هدایت نموده      تو  ارم که   زشکرگ

خون که در بـدن دارم  از اى   من تا آخرین قطره    ،خداوندا. داشته باشیم و به آرزویمان برسیم     
ت کـه بـه وجودآورنـده تمـام         ا   به بزرگـواري   ،از اسالم و قرآن دفاع خواهم کرد و خداوندا        

از . دیمـا را ببخـش   ایـم    یا اشتباهى گـشته     گناه دهم که اگر دچار    قسم می  هستی   هستى جهان 
و از ،  دیگـر یـارانش قـرار دهـد    ]و[زخداوند بزرگ خواستارم که از گناهان ما درگذرد و ما را ج    

دهنده راه ما باشند و هیچ گونه خونـسردى بـه خـود راه               امت شهیدپرور ایران خواستارم که ادامه     
   انشاءاهللا.دهنده راه ما باشند ادامه  از خون در بدن دارند کهاى ندهند و تا آخرین قطره

 و توانسته که    2 آورده  به وجود  گونه فرزندى  کنم که این    و از پدر و مادر عزیزم تشکر مى        
 هـیچ گونـه     ،خواهم که اگر من شهید شدم      د و از پدر و مادر عزیزم مى       نتقدیم به اسالم نمای   

دهنده راه ما باشند و اگر اشتباهى از مـن           ناراحتى در خود راه ندهند و من امیدوارم که ادامه         
  و ازبـرادران عزیـزم امیـد       ببخشید که مرا  دهم   شما را به بزرگواریتان قسم مى      ،سر زده است  

دهم مرا ببخشید     شما را به خون شهیدان قسم می       ،ارم که اگر اشتباهى از من سر داده است        د
،  مـى طلـبم    4 و خویشاوندان هم حاللیت    قومانطلبم و از تمامى       مى 3و از عموهایم حاللیت   

گـر سـیاه   ااه پوشیدن دارید و از آن بیشتر  تا چهل روز حق سی ،در ضمن اگر من شهید شدم     
 . ، گناه من بر گردنتان باشد5یدپوشید

  »و من اهللا توفیق«

                                           
 .»نامۀ پاسدار رشید اسالم و قرآن شهید قاسم رحیمی وصیت«:  در باالي اصل وصیت تایپی آمده است-1
 .»آورد« در اصل وصیت -2
 .»هاللیت« در اصل وصیت -3
 . همان-4
 .تعلیقات. ك.ر. »پوشیندن« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I        ایـن درخـت بـارور را       ) 6(ي محمـد  لچند گـ  پژمردگی  اگر نابخردان چنین پندارند که با

 .ندا  سخت در اشتباه،پژمرده خواهند کرد
I بخشیده جاودانگی]و [شهادت است که انقالب اسالمی ما را دوام و بقاء .  
I      هـا فـروزان     وفا و مخلص این انقالب را تا ابـد در دل          امی خدمتگزاران با  نشهادت است که نام

 .نگه داشته است
I  هـا و   سـوي تـاریکی   ههاي زنده و چراغ هدایت ب ترین نام ها و جاودانه ترین مرگ  شهادت ارزنده

 .باشد ها می ها و ذلت ده انسانها از بدبختینرهان
I من استشهادت ثمره زندگی . 
I دامام عزیز را تنها نگذرای.  
I ثر باشیدؤدر امورات جامعه خود دخیل و م. 
I    ر بوده و در تمام جریانات هوشـیار و        ضاهللا این است در تمام صحنه حا       وصیتم به جوانان حزب

 .زیرك باشند

 مجید: نام
   رحیمی:خانوادگی نام 
  امیرخان:پدر نام 

  نصرت:نام مادر
 1348 یکم دي :تاریخ تولد

ــد ــه:محــل تول ــتاي قلع ــع   روس دره از تواب
 شهرستان مهران

 دیپلم :صیالتتح
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365بیستم مهر : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار شــهداي بخــش صــالح:مــزار ــاد   گل آب
 شهرستان زادگاهش
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 مجید رحیمی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
»     داها عقُوا مدالٌ صینَ رِجنؤْمنَ الْما            م مـرُ وظ ضَى نَحبه ومنْهم منْ ینْتَ وا اللَّه علَیه فَمنْهم منْ قَ

لُوا تَبدیلًا د1»ب 
  روش  در بـاب شـهادت و      کامـل  اي کوتـاه و    یاد خداوند سبحان الزم دانستم شـمه       با نام و  

ـ           ،استمرار راه عزیزان انقالب    د و آن را بـه       آنهایی که جان شیرین خود را نثار راه حق نمودن
واهمه راه حق را در پـیش گرفتنـد و تـا سـر منـزل            بهاي بهشت با خدا معامله نمودند و بی       

 ،هـایی پـر فـروغ       گرچـه همچـون شـمع      .م به رشـته تحریـر در بیـاور        ،مقصود روانه شدند  
 ولی بی گمان راه پر پیچ و خم انقالب را براي روندگان این راه هموار                ،وار سوختند  حماسه
می ما را روشـن کردنـد کـه دیگـر هرگـز بـه          ان تابناك مسیر نهضت مقدس اسال      چن ،نموده
 شهادت است که اگر گلـی را از         .ید و این نیز هنر شهادت است      ایکی وجود نخواهد گر   یتار

دان نبـرد حـق بـا       جاي آن برویاند و هر گلی می       هب  هزاران گل  ،بوستان زندگی گلچین نماید   
انگیـزش پیوسـته جهـادگران را        ام قیامـت از بـوي دل      آگین کند که تا قیـ     باطل را چنان عطر   

 رزمی که در آن هیچ شکـست و ذلتـی نیـست و              ،زم فراخواند رگاه عشق با رمز      سوي بزم  به
این درخـت بـارور را      ) 6(ي محمد لچند گ پژمردگی  اگر نابخردان چنین پندارند که با       

 بارور در این است تا       زیرا روال طبیعی این درخت     ، سخت در اشتباهند   ،پژمرده خواهند کرد  
 چـون  ،اش را ببرنـد  ر برآورنـد و حتـی اگـر سـاقه      سـ هایی بـه جـایش       چیده شود گل   یلگ

 تر جهان مـا را خوشـبو و معطـر و دل      اش قوي است با رشدي بیشتر و طراوتی افزون         ریشه
 چنان پـر  انگیز کند و بر همین منوال درخت تنومند انقالب اسالمی ما چنان ریشه دوانیده و    

 اگرچه جاي برخی گلهاي     . انشاءاهللا .فتدر آن راه نخواهد یا    گی  و معطر است که پژمرد    گل  
 جاودانگی بخشیده   ]و [ شهادت است که انقالب اسالمی ما را دوام و بقاء          .معطر خالی است  

                                           
انی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفا کردنـد، پـس   برخی از آن مؤمنان، بزرگ مرد   «. 23/  احزاب -1

» .مقاومت کرده و هیچ عهد خـود را تغییـر ندادنـد     ) فیض شهادت (برخی پیمان خویش گزاردند و برخی به انتظار         
 .»نهبه«در اصل وصیت 
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هـا   وفا و مخلـص ایـن انقـالب را تـا ابـد در دل     امی خدمتگزاران بانو شهادت است که نام  
و همین یاد آنان است که حماسه خدمت و اخالص در خـدمت را              فروزان نگه داشته است     

 ]کـه بـا   [ پـس شـهادت      .براي پیروان این مکتب بـه ارمغـان آورده و نیـرو بخـشیده اسـت               
ـ   ترین نام هاي الهی و جاودانه    ترین مرگ  ارزنده سـوي   ههاي زنده و پا برجا و چراغ هـدایت ب
 ،باشد و ادامه راه سرور شهیدان عـالم  ها می ها و ذلت  انسانها از بدبختی1دهنها و رهان  تاریکی

الشان انقالب    لبیک به نداي رهبر کبیر عظیم      ]با [ و ،باشد می) 7( امام حسین  ،معلم شهادت 
) عـج (ب برحـق امـام زمـان    ی ناجی مستضعفین نا، منجی عالم بشریت،حضرت امام خمینی  

 قطره خـون کـه در       ها و آخرین   ات عمر و آخرین نفس    ظسته و تا آخرین لح    ج سیأ ت ،است
آفرینـان    حماسـه ،دارم در راه اسالم و در راه پیروزي انقالب و ادامه راه عزیـزان شـهید    بدن
هـاي   هـا و در تمـامی جبهـه        هاي کردستان در این جبهـه      هاي جنوب و غرب و بلندي      جبهه

 بـه خیـل کـاروان    ه تا یا پیروز و یـا اینکـ  مقدم باش ر و پیشضانقالب شکوهمند اسالمی حا 
 بپیوندم و آرزویم شهادت در این راه می باشد و شـهادت ثمـره         دستان همسنگرم که رفتن   دو

  .زندگی من است
 و در   دخصوص مادرم این است کـه شـیرت را حاللـم نماییـ             وصیتم به خانواده خود به     

هاي شهدا این است که امـام عزیـز           و وصیتم به خانواده    دمرگم صبور و شکیبایی پیشه نمایی     
 و کوته نظـر 2[...] تا ثر باشید و نگذارید   ؤ و در امورات جامعه خود دخیل و م        دذرایرا تنها نگ  
اهللا   سهیم گردند و وصیتم به جوانان حزب        و واردبی درد در امورات جامعه اسالمی       مرفهین  

 .ر بوده و در تمام جریانات هوشیار و زیرك باشند انشاءاهللاضاین است در تمام صحنه حا
 »بع الهديسالم علی من اتّالو«

 مجید رحیمی

                                           
 .»رهانیده« در ال وصیت -1
 . خوانا نیست-2
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 هاي کلیدي عبارت
I جانشین خداوند بودن بر روي زمین مسئولیتی بسیار سنگین است. 
I راه نجات انسان قرآن است. 
I یدرا سرلوحه زندگی خود قرار ده) 7(زندگی امام حسین. 
I »اسالم را براي همیشه زنده نگه داشته است)7(خون حسین «. 
I   ره دین اسالم را که بهترین دین خداست و با تمام کماالتی که دارد    خواهم هموا  فرزندانم می از، 

 . مد نظر خود قرار داده و اجرا نمایند
I یدینمازهاي خود را سر وقت ادا نما. 
I عدالتخواهی و جوانمردي و خیرخواهی پیشه کنید. 
I جز به خداوند و ائمه به چیز دیگري تمسک نورزید. 
I      نیک و زندگی آبرومنـد و معـاش خـانواده و روزي حـالل               فرزندانم بدانید که تالش براي کار 

 .خود جهاد است
I خوشا به حال هر کس که در راه خدا بمیرد. 

 رعلیصف: نام
 پور  رحیمی:خانوادگی نام 
  هواسعلی:پدر نام 

  شاپري:نام مادر
 1311 :تاریخ تولد
 روسـتاي چنگینـه میـشخاص از        :محل تولد 

 توابع شهرستان ایالم
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
 - :کننده ارگان اعزام

 1379هفتم فروردین : تاریخ شهادت
  دارسوخته مهران:محل شهادت
 نفجار مین ا:نحوة شهادت

آبـاد از توابـع شهرسـتان          بخش صالح  :مـزار 
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 پور صفرعلی رحیمی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  و الصدیقینءبسم رب الشهدا

جانشین خداونـد بـودن بـر       . خداوند انسان را آفرید و جانشین خود بر روي زمین قرار داد           
که ایـن مـسئولیت را      . ن مسئولیتی بسیار سنگین است باید به هوش و مواظب بود          روي زمی 

توان  با توسل و عمل به قرآن می      . راه نجات انسان قرآن است    . به نحو احسن به انجام رساند     
 دوران زندگی ما قبل از      ]در[ عزیزان   .شایستگی خود را نشان داده و به امر الهی لبیک گفت          

 خداوند بر ملت ایران منـت نهـاده       . بود و االن به طریقی دیگر است        به نحو دیگري   ،انقالب
این هدیه الهـی را ارج      . اهللا اهدا نموده است    و انقالبی به رهبري فردي از سالله پاك رسول        

باشـد و   خـواهی مـی   باشید و بدانید احیاء گرظلم ستیزي و عدالترنهید و نسبت به آن وفادا   
 )7(خـون حـسین  «ندگی خود قرار داده چـرا کـه   را سرلوحه ز  ) 7(زندگی امام حسین  

خواهم همواره دیـن اسـالم را         از فرزندانم می   1»اسالم را براي همیشه زنده نگه داشته است       
.  مد نظر خود قـرار داده و اجـرا نماینـد       ،که بهترین دین خداست و با تمام کماالتی که دارد         

 عدالتخواهی و   . معصومین است  هاي ائمه  ید که از خصلت   ینمازهاي خود را سر وقت ادا نما      
جوانمردي و خیرخواهی پیشه کنید و جز به خداوند و ائمه به چیز دیگري تمسک نورزیـد                 

فرزنـدانم بدانیـد کـه      . و بدانید هر کس چنین باشد فرداي قیامت پیش خدا رو سفید اسـت             
 تالش براي کار نیک و زندگی آبرومند و معاش خانواده و روزي حالل خود جهاد اسـت و              

 .خوشا به حال هر کس که در راه خدا بمیرد. هر کس در این راه از دنیا برود شهید است
 

                                           
، 17صـحیفه امـام، ج      (» .با خون خود اسالم را زنـده کـرد        ) 7(امام حسین «دارد   اشاره به این عبارت امام خمینی        -1

 ).429ص



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I براي سالمتی رهبر من دعا کنید. 
I روم می) 7(من پیش پیامبر و آقا و سرورم حسین. 

 تقی: نام
 مقدم  رحیمی:خانوادگی نام 
  آقابگ:پدر نام 

  سحر:نام مادر
 1329 هفتم خرداد :تاریخ تولد
 روستاي کلـی از توابـع شهرسـتان         :محل تولـد  

 شیروان و چرداول
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 1مقدم تقی رحیمی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 

 روم و وداع آخـــر مـــن  بـــه جبهـــه مـــی  
 

 مــن یت دارم اى نــازنین همــسر یــک وصــ  
ــى پــدر مــن    جــان تــو و جــان ایــن یتیمــان ب

 
  مـن   اصغر ]و[ و جواد    3 و به جان اکبر    2تو جاى لیال   

 چـــون آرزوى شـــهادت بـــود در ســـر مـــن 
 

 عــازم بــه میــدانم بــه فرمــان رهبــر مــن        
ــه    ــو ب ــن بگ ــاى م ــم ج ــن   غ ــادر م ــده م  دی

 
ــ  ــیه نپوشـ ــن نسـ ــواهران مـ ــرادران و خـ  د بـ

 روم پــیش پیــامبر مــن م و مــیا مــن کــه زنــده 
 

 و سـرور مـن     آقـا ) 7(روم پیش حـسین     مى 
ــن    ــر م ــدر ب ــسى ان ــرگ ک ــست دم م  مگــو نی

 
 بیـــا نگـــه کـــن بـــه جبهـــه و ســـنگر مـــن  

ــن   ــر مـــ ــه آخـــ ــرگ و لحظـــ  در دم مـــ
 

  بـر بـالین سـر مـن    )عـج (آید آقـایم مهـدى     مى 
 اگـــر شـــهید شـــدم اى باوفـــا همـــسر مـــن 

 
ــن       ــر م ــدر ب ــو ان ــشین ت ــزارم بن ــر م ــا س  ت

ــتن    ــر گذاشـــ ــرا در قبـــ ــى مـــ  ]د[وقتـــ
 

ــن      ــسر م ــا هم ــن اى باوف ــم ک ــرت حالل  مه
  خـواهر  مادر و بـرادر و     سفارش این است اى همسر،     

ــن  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن     ــر م ــالمتى رهب ــراى س ــد ب ــا کنی ــه دع  هم

  

                                           
 .اش را در قالب شعر نوشته است نامه  شهید رحیمی مقدم وصیت-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي عبارت
I بایستی مشت محکمی بر دهان مزدوران عراقی بزنم. 
I          وع شده و بایستی تمام عموم ملت ایران بـا هـم            در این موقع که جنگ ایران و عراق مزدور شر

 .بسیج شوند
I     ده و عـازم جبهـه      یشعف غسل شـهادت نمـایم و کفـن در زیـر لبـاس پوشـ               ] و[با کمال شوق

 .باشم می
I    خانواده بنده بایستی براي حفظ و حراست جهت نگهداري از آب و خاك و ناموس ایران دفـاع

 .کنند
I تر است ینشهادت در راه خدا از عسل براي من شیر. 
I                   دست استکبار و استعمار از باالي سر امت به رهبري زعیم عالیقدر حضرت امام خمینـی قطـع

 .اند گردیده، حال راهی ندارند جنگ بر انقالب نوپاي اسالمی ما تحمیل کرده

 ایلگه: نام
  رستمی:خانوادگی نام 
  داود:پدر نام 

  گل جهان:نام مادر
 1331 دوم خرداد :تاریخ تولد
  شهر چوار از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1359هشتم آبان  و بیست: تاریخ شهادت
  ملکشاهی مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آباد از توابـع       گلزار شهداي بخش صالح    :مزار
 شهرستان مهران
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 ایلگه رستمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 )ینیامام خم. (»در این جنگ ما پیروزیم. هر کس از مادر بزاید بمیرد«

 10/4/59نامه مورخه  برگ وصیت
در این موقع که جنگ ایران و عراق مزدور شروع شده و بایستی تمام عموم ملت ایـران                   

دار   با هم بسیج شوند و براي سرکوبی صدام که سرکردگی جنـگ تحمیلـی عـراق را عهـده                  
یـت  طوري کـه مأمور     بایستی مشت محکمی بر دهان مزدوران عراقی بزنم، همان        ] که[است  

شعف غسل شهادت نمـایم و      ] و[ شرکت نمایم، با کمال شوق       1دارم که در جبهه ملکشاهی    
باشم و از برادران عزیـز تقاضـا دارم کـه بعـد از      ده و عازم جبهه می  یکفن در زیر لباس پوش    

باشم، از فرزندانم حمایت و سرپرستی نمایید و چنانچه در جنـگ              خودم که جبهه جنگ می    
در ایـن   . ا امام خمینـی سرپرسـت عیـال و فرزنـدان مـا خواهـد بـود                کشته شوم نیز رهبر م    

هاي بنده کـه خـانواده رسـتمی هـستند،           ها و فامیل    ام نیز خانواده    نامه که مرقوم داشته     وصیت
بایستی براي حفظ و حراست جهت نگهداري از آب و خاك و ناموس ایران دفاع کنند و از                

 .به امید حیات. خود گذشتگی دریغ ننمایند
 ایلگه رستمی

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 2بسم اهللا الرحمن الرحیم

عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه3»إِنَّا ل 
 هر کس از مادر بزاید بمیرد

 . نام پاسدار خون شهیدان اسالم نام خداوند بخشندة مهربان و به به

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»10/4/59نامه تاریخ  وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-2
 . سوره بقره156 بخشی از آیه -3
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کنـیم و      زنـدگی مـی     هستیم و آزادانه   اسالمی از زمان که ما داراي انقالبی        1موقعدر این    
 باالي سر امت به رهبري زعیم عالیقدر حضرت         ازدست استکبار و استعمار و استضعاف را        

 برکاته قطع گردیده حال دیگر راهی ندارند جنگ بر انقالب نوپاي اسالمی             مۀامام خمینی دا  
نجام عنوان یک فرد مسلمان وظیفه شرعی و انسانی خودم را ا            اینجانب به . اند  ما تحمیل کرده  

روم کـه دیـن خـود را     نام خدا و پاسداري از مرز بوم اسالم و قرآن به جبهه می دهم و به    می
طـوري کـه مأموریـت دارم کــه در جبهـه ملکـشاهی بـه مهـران بــروم در         همـان . ادا نمـایم 
هاي قبلی در مرحلۀ اول مجروح گشتم و مرحلۀ دوم آمبوالنس ما آتـش گرفـت و     مأموریت

امیـد اسـت در صـورت لیاقـت         .  که بازگشتم، خدمت به اسالم کنم      حال مرحلۀ سوم هستم   
شهادت در راه خـدا کـه از عـسل بـراي مـن      «داشتن از خداي تبارك و تعالی خواستارم که  

 پـسرانم کـه   3الخـصوص   بفرماید و بعد از من برادران و اقوام و علـی    2نصیبم» شیرینتر است 
اري بـه اسـالم و قـرآن کوتـاهی          ز خـدمتگ  اند وظیفه دارند ادامۀ راهم دهند و از         بزرگ شده 

نکنند و همسرم وظیفه دارد، فرزندانم را خوب تربیت نماید که به درد جامعه بخورند، ادامۀ                
 .خدایا آمنّا. در پایان عرضی ندارم. راه من بدهند

 رستمی
10/4/59 

                                           
 .باشد» موقع«به سیاق وصیت قبلی باید » قطعه« در اصل وصیت -1
 .»نسیبم« در اصل وصیت -2
 .»الخصوص« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I ره با ظلم و ستم مبارزه کنندکنم که هموا به تمام برادران و خواهران خود وصیت می . 
I دهم خدا یکی است گواهی می. 
I رسول خداست) 6(دهم حضرت محمد گواهی می. 
I راستی اهل بیت و پیروان راستین آنها قربانی مبارزه با ظلم و ستم شدند به. 

 جلیل: نام
  رستمی:خانوادگی نام 
  خدابخش:پدر نام 

  حیران:نام مادر
 1339 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
 توابـع    روسـتاي دومیـران از     :محل تولد 

 شهرستان ایوان
 دیپلم :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1359وهشتم آبان  بیست: تاریخ شهادت
  سومار سارات:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 روستاي حاجی حاضـر شهرسـتان       :مزار
 زادگاهش
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 1جلیل رستمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 دقیقـه قبـل   30/2ساعت  4/11/57نامه شهید جلیل رستمی در شب چهارشنبه مورخ    وصیت

از سفر یازده روزه خود به تهران در استقبال از بازگشت تـاریخی حـضرت امـام بـه وطـن                     
 .اسالمی

که بـه راسـتی اهـل بیـت و پیـروان            ) 7(نام خداي حسین    و به )7(نام خداي علی    به 
نزده اکنون که رهبر و قائد بزرگ ما پس از پا         . راستین آنها قربانی مبارزه با ظلم و ستم شدند        

گردد، من همصدا با برادران و خواهران و مادران ایرانـی خـود از           سال مبارزه به کشور برمی    
لذا اگر بر سر مـن چیـزي        . خواهم به تهران بروم     رو من می    او استقبال خواهیم کرد و از این      

 .آمد جز اراده و انتخاب خودم کسی مسئول آن نیست
کنم که همواره بـا ظلـم و سـتم مبـارزه              میمن به تمام برادران و خواهران خود وصیت          

رسـول  ) 6(دهم حضرت محمـد     دهم خدا یکی است و گواهی می        من گواهی می  . کنند
دهـم کـه دوازده       خداست که براي هدایت انسانها به این رسالت مبعوث شده و گواهی مـی             

 .باشند امام جانشین برحق پیغمبر می
 خداحافظ و به امید دیدار
 جلیل رستمی

                                           
گـشت، گویـا شـهید رسـتمی بـراي       نامه شهید زمانی نوشته شده که حضرت امام از تبعید برمی          حسب ظاهر وصیت   -1

داده به شهادت برسد، قبل        به تهران سفر کرده و چون احتمال می        شرکت در مراسم استقبال از حضرت امام خمینی       
اي تایپ شده که ذیل آن اضـافه   نویس شهید نسخه   نامه دست   ضمناً از روي وصیت   . نامه نوشته است    از سفر وصیت  

 .» راهش مستدام باد-روحش شاد«شده 
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 هاي کلیدي عبارت
I تو خود شاهدى که براى رضاى تو قدم در راه مبارزه گذاشتم،خداوندا . 
I هاى شیطانى نجات ده تو مرا از بالى غرور و خودخواهى و وسوسه. 
I سوى تو بیایم و از این عالم و عالمیان گریزانم خواهم به مى. 
I ام بنده شهادت را آگاهانه برگزیده. 
I یچ زور و اجبارى وجود نداشتهدر آمدن من در این راه ه. 
I امام را دعا نموده وهرگز فراموش ننمایند. 
I فرزندانم را حسینى تربیت کنند تا در آینده حافظ اسالم و قرآن باشند. 
I نیست بلکه گامى است به سوى تکامل و تعالى و مطلقمرگ نیستى ... 

 مرتضی: نام
  رستمی:خانوادگی نام 
  رسن:پدر نام 

  زهرا:نام مادر
 1322وهفتم اردیبهشت   بیست:تاریخ تولد
 لوان از توابع شهرستان مهران  روستاي چم:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت

  سپاه:کننده اعزامارگان 
 1364سوم بهمن : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد شهرسـتان      گلـزار شـهداي بخـش صـالح        :مزار
 زادگاهش
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 1مرتضی رستمی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»نَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزی هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا ف2»ینَ قُت  
انـد     مـرده  انـد   جهاد کرده و در راه خدا به شهادت رسیده         خدا   راه که در    آنهاییگمان مبرید   «

  .»رندب شان روزى مى خداياند و در نزد  بلکه زنده
 و  سـالم  و  خمینـى   ب برحقش امـام   یم بشریت و نا   مصلح عال  و   با سالم به حضورمنجى    

اسالم تاکنون و سالم بر ملت شهیدپرور و قهرمانى کـه      شهیدان از صدر     طیبه  درود به ارواح  
شـرق و غـرب و ایـادى آنـان را بـه عجـز و زبـونى                   خواران  با ایثار و فداکارى خود جهان     

م در راه مبارزه گذاشتم پس تـو         تو خود شاهدى که براى رضاى تو قد        ،خداوندا. اند  کشانده
وجـود تـو را      هاى شیطانى نجات ده تـا حقـایق         مرا از بالى غرور و خودخواهى و وسوسه       

. را درك و احـساس نمـایم       ببینم و جمال زیباى تو را مـشاهده کـنم و عظمـت جـالل تـو                
ه و خواهم با همه وداع نمـود       مى ،کنم که این دنیا دیگر جاى مرا ندارد          احساس مى  ،خداوندا

سوى تو بیایم و از این عالم و عالمیان گریزانم،           خواهم به    مى ،با تو که معبود منى تنها نشینم      
خوانند و یـا      نامه را مى    که این وصیت   ییهمه آنها . پس تو مرا در جوار رحمت خود قرار ده        

زور و ام و در آمدن من در این راه هیچ       بدانند که بنده شهادت را آگاهانه برگزیده       ،شنوند  مى
 و انقـالب اسـالمى   )عـج (کنم که از پاسداران امـام زمـان    اجبارى وجود نداشته و افتخار مى     

در خاتمـه از    .  هـستم  )3(ب امام زمان امام خمینى این فرزند زهـرا        یهستم و در رکاب نا    
خواهم که در مرگ من صـبور بـوده و هـیچ              خویشان مصرانه مى   خانواده ارجمند و اقوام و    

امـام  .  در تشییع جنازه بنده بر زبان آورنـد   ،شوند و آنچه رضاى خداست    ناراحت و رنجور ن   
 فرزندانم را حسینى تربیت کننـد تـا در آینـده حـافظ              ،را دعا نموده وهرگز فراموش ننمایند     

نگران عدم مـن نباشـید      . کنندگان خون شهدا به شمار آیند      اسالم و قرآن باشند و از حراست      
 ... گامى است به سوى تکامل و تعالى و بلکه، نیست مطلقزیرا مرگ نیستى

به امید پیروزى رزمندگان کفرستیز اسالم بر استکبار جهانى و امید برافراشته شدن پرچم               
 .  در سرتاسر گیتى»ال اله اال اهللا«خونین 

                                           
 .»نامه برادر پاسدار مرتضی رستمی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .169/ عمران  آل-2
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 هاي کلیدي عبارت
I آماده گشتم جان ناقابل خود را فداي آّب و خاك کنم. 
I تخار کنند که فرزند خود را در راه اسالم فدا کردندام خواهانم اف از خانواده. 
I            از تمامی جوانان این مرز و بوم توقع دارم که جوانمردانه در راه اسالم و اهـداف واقعـی آن تـا

 .قطره خون یاري کنند] آخرین[
I      گـاه در راه اهـداف خـود بـا از دسـت دادن           نمایم کـه هـیچ      به خانوادة محبوب خود توصیه می

 .پاي ننشینندفرزندشان از 
I گونه غم و اندوهی به خود راه ندهند از خانواده ارجمندم خواهانم که پس از مرگ من هیچ. 

 اسداهللا: نام
  رسولوندي:خانوادگی نام 
 اهللا  شمس:پدر نام 

  ملیحه:نام مادر
 1339 پنجم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360دوازدهم شهریور : تاریخ شهادت
  کرخه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 اسداهللا رسولوندي
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

شود لذا الزمه هر انسان آگـاه و عاشـق            جایی که پایان زندگی جهان به مرگ منتهی می          از آن 
 حیـاتش در راه ایـن اهـداف         2ون و لحظـات   تا آخرین قطـرة خـ      1[...] است   مکتبمیهن و   
فشانی نماید اینک بنده با قلبی پاك و سرشار از عشق و ایمان به ایران که زادگـاه خـود      جان
جایی که مرگ به من امان داد جان بر کف نهم و       در این راه آماده گشتم تا آن      . باشد   می 3[...]

رجمندم خواهانم که پس از مرگ من     از خانوادة ا  . جان ناقابل خود را فداي آّب و خاك کنم        
گونه غم و اندوهی به خود راه ندهند و افتخار کنند که فرزند خود را در راه اسالم فـدا                      هیچ
 . کردند

 از تمـامی جوانـان   5]توقعی کـه . [خواهم به استحضار برسانم     دیگري که دارم و می     4پیام 
ه در راه اسالم و اهداف واقعـی         جوانمردان کهاین مرز و بوم و دوستان خود دارم، این است           

هایتان جاري است، بـه یـاري اسـالم و ایـران را بـه          خونی که در رگ    6]آخرین[آن تا قطره    
گـاه در   نمایم که هیچ عظمت و جالل خود برسانند و نیز به خانوادة محبوب خود توصیه می        

 را با از دسـت  راه اهداف خود با از دست دادن این فرزندشان از پاي ننشینند و روحیه خود        
ارادتمند فرزند شـهید شـما در راه اسـالم شـهید اسـداهللا      . نمایندندادن قربانی خود تضعیف    

 .نامه در دشت سوسنگرد نوشته شده است در ضمن این وصیت. رسولوندي
 :مورخه
Rasolwandy 
 ارادتمند فرزند شهید شما در راه اسالم

 وندي اسداهللا رسول

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»لهظات« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»پیامی« در اصل وصیت -4
 .افتاده است» توقعی« در اصل وصیت واژه -5
 .افتاده است» آخرین« در اصل وصیت واژه -6
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 يهاي کلید عبارت
I اسالم  شهداى  جملگى  سالله خون من پاسدارى هستم از. 
I مشکنخواهم هجرت کنم و چارچوب تنگ زمانه و این حیات پست را ب مى. 
I                 این وظیفه همه مسلمانان است که برخیزند و وجود این استعمارگران را که هدفـشان بـه سـیخ

 .دننک سطح کره زمین پاك  از،کشیدن کلیه مستضعفین جهان است
I سرخ امام خمینى را پاسدارى کنم  خطباید. 
I که مرگ سرخ شهادت بهتر از زندگى ننگین است،ما را از مرگ چه باك  . 
I باشد خالى گذاشتن این سنگرها خیانت به اسالم و خون جملگى شهدا مى. 
I کنم شما را به صبر و تقوا سفارش مى. 
I وار زندگى کنم بتوانم حسینگونه تربیت کردند که  کنم که مرا این از پدر و مادرم تشکر مى. 

 مهدي: نام
  رشیدي:خانوادگی نام 
  صیدمحمد:پدر نام 

  کوکب:نام مادر
 1347 یکم مهر :تاریخ تولد
  روستاي چنگوله از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364سوم بهمن : تاریخ شهادت
  زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:تنحوة شهاد

 آباد شهرستان زادگاهش  بخش صالح:مزار
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 مهدي رشیدي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»             رد ظَـم أَع هِمأَنْفُـسو هِمالوبِـأَم بِیلِ اللَّهی سوا فداهجرُوا واجهنُوا وینَ آمۀً الَّذ جـ     ه  عنْـد اللـَّ

 )20/توبه( 1»وأُولَئک هم الْفَائزُونَ
بـاز  گیرى بر روى یکـدیگر   را از نشانه) ها ها و مسلسل قلم(د را هاى سرد و گرم خو   اسلحه«

 2». و به سوى دشمنان اسالم و انسانیت کـه در رأس آنهـا آمریکاسـت نـشانه بگیریـد                 دارید
 )امام خمینى(
 ده  هـاى پـاکترِ    اسـالم و وارث خـون        شهداى   جملگى   من پاسدارى هستم ازسالله خون     

ام و  اى و مقطعــى پرمخــاطره قــرار گرفتــه مانــه کــه در ز،قــرن خــط ســرخ شــهادت تــشیع
نگـرم و بـه    مـى   هاى خـونین   راه را با چشم     افکنده و آن   3]بار [دوشم سنگینى  ها بر  مسئولیت

کـه دو راه را   ام یافتـه  اى جاودانه دست ها به نتیجه     پس ازفکرها و اندیشه    ،اندیشم  گذشته مى 
ته با تمام وجودم رفتن را انتخـاب و         وار مانند شهداى گذش     یکى اینکه حسین   ،در پیش دارم  

وار بمانم و بخورم و بخوابم و هیچ          ها حیوان  به صف شهدا بپوندم و دوم اینکه مانند یزیدي        
خـواهم هجـرت کـنم و     ام و مـى   اینـک راه اول را برگزیـده     .حرکتى و هجرتى نداشته باشم    

که در حدیث     همانطوري .کنم و هجرت    4مشکنچارچوب تنگ زمانه و این حیات پست را ب        
را  هـاى آنـان   ها و نیرنگ  تمام توطئه».ترین افراد قرار دادیم ما دشمنان را از نادان «:آمده است 

نقش برآب کنیم و این وظیفه همه مسلمانان است که برخیزند و وجود این استعمارگران را                

                                           
ان جهاد کردند آنهـا را نـزد        آنان که ایمان آوردند و از وطن مهاجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانش                «:  ترجمه -1

 .»درجه«در اصل وصیت » .خدا مقام بلند است و آنان را بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند
هـاي   اسلحه« عبارت شهید همانگونه که نامبرده از امام خمینی است اما اندك تفاوتی در نقل سخن ایجاد شده است                -2

 -سـوي دشـمنان انـسانیت    گري به روي یکدیگر منحرف و به  را از نشان   - یعنی قلم و بیان و مسلسل      -سرد و گرم  
 ). 57، ص17صحیفه امام، ج. (» نشانه روید-که در رأس آنها آمریکاست

 .افتاده است» بار«واژة  در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -3
 .»بدرم« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -4
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 من  .1دننک سطح کره زمین پاك     از ،که هدفشان به سیخ کشیدن کلیه مستضعفین جهان است        
 و   کـنم    خـود حرکـت    ام و به تصمیم      تصمیم گرفته  ،سرباز اسالم و فرزند امام خمینى هستم      

 وشـرق و مـزدوران   جهـانخواران غـرب   آزادى همکیشانم بکوشم و آنان را ازدست این   براى
 و  2هـا  سـرخ امـام خمینـى را پاسـدارى کـنم و غربـی               باید خط  .وابسته به آنان نجات دهم    

موده و به دور ریخته و امتى خالص و معتقد به مکتب اسالم به وجـود                غربال ن   را 3ها شرقی
تکامل و رشد انسانیت هجـرت       و سوى خداوند   براى رفتن به   ام   بنابراین تصمیم گرفته   .آورم

 وقتـى   .جویـان وابـسته رهـا سـازم         و فتنـه   دینـان   بـى   اشـغال  کنم و سرزمین اسـالمیم را از      
عالقه پسر ابوطالب به مرگ بیش از عالقـه طفـل           سوگند به خدا که     « :فرماید مى) 7(على

 که مرگ سرخ شهادت بهتر از زنـدگى ننگـین           ، ما را از مرگ چه باك      4»به پستان مادر است   
خواهم سنگرها را پر کنند که خـالى گذاشـتن ایـن سـنگرها            از برادران و دوستانم مى    . است

ـ       . باشد  خیانت به اسالم و خون جملگى شهدا مى        کـنم کـه مـرا        شکر مـى  از پـدر و مـادرم ت
وار شهید شوم و شما را بـه          وار زندگى کنم و حسین      گونه تربیت کردند که بتوانم حسین       این

گریـه شـما باعـث        براى من طورى عزادارى کنید که ضـجه و         .کنم  صبر و تقوا سفارش مى    
ن وسربازان اسالم   اخوشحالى دشمنان دین و میهن اسالم نگردد و در خاتمه موفقیت پاسدار           

 . از خداوند خواستارمرا
 »ةارزقنا اشرف القتل فى سبیلک تنصرنى و تنصر رسولک واختم عاقبتنا بالشهاداللهم «

»برکاته اهللا و حمۀالم علیکم و رالس« 
 مهدى رشیدى

  4/11/64: تاریخ
 

                                           
 .»پاك کرد «در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
، 6، بحاراالنوار بـاب     76ج  (» طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه        و اهللا البن ابی   « ترجمه این حدیث علوي است       -4

 ).113نهج البالغه، ص(، )57ص 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I سوي خداست فرجام انسان و سرانجام آفرینش رفتن به. 
I ه خداستبهترین مرگ شهادت در را. 
I هرچه زودتر راه کربال را باز گردان،خدایا . 
I من به خاطر رضاي خدا از جان خود گذشتم. 
I من امانتی بودم که خداوند مرا به شما سپرده بود.  
I است) 7( و علی)6( خط سرخ شهادت خط آل محمد،مادرم. 

 قنبرعلی: نام
  رضایتی:خانوادگی نام 
  محمدولی:پدر نام 

 فردوس :نام مادر
 1349 یکم فروردین :تاریخ تولد
  روستاي مهر از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  نیروي انتظامی:کننده ارگان اعزام

 1375دهم مهر : تاریخ شهادت
  ایرانشهر:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 قنبرعلی رضایتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
سـوي    و فرجام انسان و سرانجام آفرینش رفـتن بـه          1»دیمگر یم و به سوي او بر می      یز خدا ا«

گرداند پس چه بهتر است که       سوي خود باز می     همانا او آفرینش را آغاز کرده و به        .خداست
  .انسان با ایمان و آزاده و با آرمان مقدس الهی بمیرد و بهترین مرگ شهادت در راه خداست

م را که با رنج و زحمت مرا بزرگ کرده و            از تو می خواهم که قلب مادر عزیز        ،بارخدایا 
هاي شهدا صبر و حوصله      مرا تربیت کرده از من خشنود کنی و از تو خواهانم که به خانواده             

 هرچه زودتر راه کربال را بـاز گـردان و           ، خدایا .و آنها را ناامید نکنی     و ایمان عنایت فرمایی   
 اي پـدر و مـادر و بـرادر و           .ان برسـان  شیور و آنها را به آرزو     آانتظاري مردم را به در       چشم

کنید که شـما را تـرك   م خیال ،ام و دور از شمایم      اکنون که از شما جدا شده      ،خواهران عزیز 
شماست و من به خاطر رضاي خدا از جان خود گذشتم و مـن    قلب من با،ام نه و رها کرده 

ت خـط آل     خـط سـرخ شـهاد      ، مـادرم  .امانتی بودم که خداونـد مـرا بـه شـما سـپرده بـود              
د و افتخار ی پس در مرگم گریه نکنید بلکه خوشحال باش        ،است) 7( و علی  )6(محمد
 چه بهتر که بـا  ،2»دیمرد باشید و آزاده بمیر دین ندارید الاقل در دنیا آزاد« اگر  ، برادران .کنید

ا  خیلـی شـما ر  ، نبودمینچنان آدانم که برایتان فرزند  می، اي پدر و مادر عزیزم   .آرمان بمیرید 
 از من خیلی خطا سر زده که شما به بزرگـواري خودتـان مـرا ببخـشید و اگـر                     ،اذیت کردم 

 ناراحت نباشید زیرا جنـازه مطـرح نیـست بلکـه هـدف              اصالً ،ام به دست شما نرسید     جنازه
ام مرا حـالل     نکرده خواهم که اگر حق برادري را ادا        از خواهرانم و برادرانم می     .مطرح است 

  .کنید

                                           
ا إِلَیه راجِعونَ« ترجمۀ -1 ا للَّه وإِنَّ  ). ، سوره بقره156بخشی از آیه (، »إِنَّ
» و ان لم یکن دین کونـوا احـراراً فـی دینـاکم    «: کند را تداعی می) 7( امام حسین  عبارت شهید این شعار حضرت     -2

 .فرهنگ عاشورا، جواد محدثی
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 هاي کلیدي ارتعب
I دهد هر کس که در راه خدا قدم بردارد خدا راه را به او نشان مى. 
I براى دیگر تجاوزگران،روم تا به آنها درسى بدهم که عبرتى باشد مى . 
I                     هـاى    دنیا باید بداند که ما در راه عقیده و ایمان با انتخاب خط سرخ شهادت تـا آخـرین قطـره

 .یمینما خون از اسالم دفاع مى
I وقت امام عزیزمان را تنها نگذارید هیچ.  
I پیرو مکتب قرآن و والیت فقیه باشید.  
I یدیبه سخنان گهربار و دستورات رهبر بزرگ رفتار نما. 
I اى به خداى متعال تقدیم نمودید شادى کنید که شما هم هدیه. 

 بابا: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  عبدالحسین:پدر ام ن

  خیربانو:نام مادر
 1341 چهارم خرداد :تاریخ تولد
 روستاي سراب باغ از توابع شهرستان       :محل تولد 
 آبدانان

 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362ونهم فروردین  بیست: تاریخ شهادت
  شرهانی:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ان زادگاهش گلزار شهداي شهرست:مزار
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 بابا رضایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1.»دهد به او نشان مىهر کس که در راه خدا قدم بردارد خدا راه را «
 2)امام خمینى( »شود ها آبیارى مى جمهورى اسالمى ایران با این خون«
شـکن    سالم بر پیامبر بزرگ اسالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمى ایران خمینى بت               

من بابا رضایى فرزند عبدالحسین با دلى سرشـار از ایمـان و           . و سالم بر پدر و مادر مهربانم      
 راهى جنوب کـشورمان جهـت آزادى سـرزمین          ،اد و آگاهى که از اسالم عزیز داشتم       با اعتق 

. 3عزیزمان و دفاع از نوامیس اسالم از چنگال غاصـبان وغـارتگران و نـوکران آمریکـا شـدم          
 براى دیگر تجاوزگران کـه قـصد تجـاوز بـه            ،روم تا به آنها درسى بدهم که عبرتى باشد          مى

 .  جهان دارند]را [هاى محرومان دیگر سرزمین
دنیا باید بداند که ما در راه عقیده و ایمان بـا انتخـاب خـط سـرخ شـهادت تـا آخـرین                      

 . 4یمینما هاى خون از اسالم دفاع مى قطره
ـذینَ   «: فرماید پدر جان و مادر عزیزم خداوند متعال در قرآن کریم مى     5»...ولَا تَحـسبنَّ الَّ
انـد و از جانـب        بلکـه زنـده   ،  اند  شوند مرده  خدا کشته مى  یعنى گمان نکنید کسانیکه در راه       «

 » دنشو پروردگارشان روزى داده مى
 اجـرى بـزرگ خـواهیم داشـت،     ، ما از لطفى که خداوند به ما کرده،آرى ما مرده نیستیم   

وقت امام عزیزمان را تنها نگذارید و پیرو مکتب قـرآن            توصیه من به شما این است که هیچ       
 .6یدی به سخنان گهربارش و دستورات رهبر بزرگ رفتار نما.شیدو والیت فقیه با

                                           
 .»والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا«: فرماید  از سورة عنکبوت است که می69 این جمله در واقع ترجمه آیه -1
 .258، ص 15 صحیفه امام، ج -2
 .»شدیم« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -3
 .»نمائیم می« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -4
ا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«عمران   سورة آل169 ترجمه آیه -5  .»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتً
 .»نمائید« در نسخه تایپی و مورد تأیید بنیاد شهید -6
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شادى کنید کـه    .  خواهدبود 1براى من گریه نکنید، چون گریه کردن باعث شادى منافقین          
مادر جان و پدر جان من رفتم و مرا حـالل    . اى به خداى متعال تقدیم نمودید       شما هم هدیه  

 .  را دعا کنید امام و رزمندگان،کنید و همیشه بعد از نماز
 »خدایا خدایا تا انقالب مهدى خمینى را نگهدار«

 خداحافظ
 بابا رضایى

15/12/61 
 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I کنم که همیشه با ایمان و با تقوا باشند به فرزندانم سفارش می. 
I انسان مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. 
I  عزیز به خون آغشته دفاع کنیدتا آخرین قطره خون که در بدن دارید از اسالم و جوانان. 
I دست از پشتیبانی قاطع روحانیت مبارز برندارید. 
I خط سرخ شهادت را ادامه دهید. 
I      اهللا این اسـت کـه همچنـان پرخـروش باشـید و ماننـد مـوج دریـا             اولین پیام من به امت حزب

 .بخروشید
I امام را تنها نگذارید و براي او دعا کنید. 
I شویم احساس سبکی و پرواز داریموقتی که بر عروس شهادت وارد . 
I ي انقالب صبر پیشه کنیدها سازگاريدر مقابل کمبودها و نا. 
I  سته عاشورا و خون شهادت ، کربال،ست محرمهدشمنان بفهمند تا ستمکاري در جهان. 

 خدابخش: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  عبدعلی:پدر نام 

  فانوس:نام مادر
 1309 سوم تیر :تاریخ تولد
 ان مهران روستاي سرکل از توابع شهرست:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364هفدهم خرداد : تاریخ شهادت
  بخش ملکشاهی شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  امامزاده پیرمحمد همان شهرستان:مزار
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 1خدابخش رضایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

 زنـدگی و مـشکالت   ]در [ با تقوا باشند وبه فرزندانم سفارش می کنم که همیشه با ایمان و      
 آیا این نبود کـه نـداي امـام          .شتافتمبکه به جبهه    شنیدم  آن پابرجا و استوار باشند و من چه         

 و نایبش را شنیدم و جان بر کف نهادم و دیگران همچـو شـمعی سـوختند و راه             )عج(زمان
شه از خـود سـوال       انسان مسئولیت بزرگـی بـر دوش دارد و همیـ           . روشن کردند   را هدایت
ها خود را     باید در جواب تمام این     ؟کند که انسان براي چه آفریده شده و چه هدفی دارد           می

 تا آخرین قطره خون کـه       ، اي فرزندان  . دنیا محل گذر است    ،شناخت و فلسفه اسالمی را که     
 پـس  زدر بدن دارید از اسالم و جوانان عزیز به خون آغشته دفـاع کنیـد و حـق آنهـا را بـا                   

 کنم که دسـت از پـشتیبانی قـاطع روحانیـت مبـارز             د و اي فرزندان به شما وصیت می       یگیر
اهللا ایـن اسـت کـه         اولین پیام من به امت حزب      .برندارید و خط سرخ شهادت را ادامه دهید       

 ]د[یــ  نکند وقتی که بـه سـاحل رسید   ،همچنان پرخروش باشید و مانند موج دریا بخروشید       
اید و امام را تنها نگذاریـد و بـراي او             خیانت به خون شهدا کرده     صورت  در این  ،آرام گیرید 

 ،عقل به ما خیانت کردند      شاهان کم  ، سال ستم  ین بعد از چند   ، در طول تاریخ شیعه    .دعا کنید 
دهنـده راه    پاکی کـه ادمـه  ۀ ساللزو چنین رهبري براي ما قرار دارد ا خداوند به ما منت نهاد   

 محمـدي   2 ناب ]و[ي نسل آینده پاکسازي کنیم تا اسالم         است دفاع کنیم و برا     )7(حسین
 بلکه  .را تا آخر حیات حفظ کنیم و نگذاریم که دشمن غاصب و جنایتکار به داخل راه یابد                

 وقتـی کـه بـر       . و دشمن را نـابود کنـیم       3با تمام قدرت ایمان و استواري عقیده به پا خاسته         
 و اي پسران مردهاي بزرگ تاریخ       عروس شهادت وارد شویم احساس سبکی و پرواز داریم        

                                           
 .»20/2/68، [...]نامه شهید خدا وصیت«: ه است در باالي وصیت آمد-1
 .»ناو« در اصل وصیت -2
 .»خواسته« در اصل وصیت -3
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سـالح محکـم    بـا   اسالم و پر کردن جاي من باشید و دختران شما با تمام قـدرت خـویش                 
 من می جنگم تا انتقـام       .ترین ضربت است   حجاب به دشمنان ضربه وارد کنید که این بزرگ        

را  [او تن از یاران باوفـاي  72 مظلوم و 2 مردانی چون بهشتیة ریخته شد1هاي به ناحق   خون
 در مقابــل کمبودهــا و ،4ندد کــه مــزدوران داخلــی و خــارجی بــه شــهادت رســان3]بگیــرم

 و هـست    ]ه[ بود ل انقالب صبر پیشه کنید که اسالم و انقالب درختی نونها          5يها  سازگارينا
 و بـر سـر مـزارم      6دانیددست آمده و شما باید قدر اینها را ب         هکه با خون هزاران هزار عزیز ب      

 سرخ هستند با شعار اهللا اکبر و     ]و [هاي سبز و سفید    سالمی ایران که پرچم   پرچم جمهوري ا  
نصب کنید و تا دشمنان بفهمند تـا سـتمکاري          و   نوشته   »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال      «

 .سته عاشورا و خون شهادت ، کربال، محرم7ستهدر جهان 

                                           
 .»نا به حق« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .افتاده است» را بگیرم« در اصل وصیت -3
 .»رسانند« در اصل وصیت -4
 .»ناسازگانیهاي« در اصل وصیت -5
 .»بگیرید« در اصل وصیت -6
 .»است«در اصل وصیت  -7
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 هاي کلیدي عبارت
I باطل هستمهاي حق علیه  اکنون در جبهه هم. 
I ام که همان شربت شهد شهادت است نائل آیم امیدوارم که براي مقامی که آمده. 
I بعد از شهادت من گریه و زاري نکنید. 
I براي امام امت دعا کنید. 

 رحمان: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  فرمان:پدر نام 

  عالیه:نام مادر
 1346 سوم تیر :تاریخ تولد
سفال از توابع شهرستان       روستاي سلطانقلی  :محل تولد 

 شیروان و چرداول
 - :تحصیالت

  سپاه:کننده رگان اعزاما
 1365ودوم آذر  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 رحمان رضایی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
نـون  اک  مـن هـم  .پاداش هستند  شوند بی  که که در راه خدا کشته می        کسانی 1]تصور نکنید که  [

ام کـه همـان شـربت        هاي حق علیه باطل هستم و امیدوارم که براي مقامی که آمده            در جبهه 
گذارم براي کسانی کـه بعـد از مـن           نامه را می   شهد شهادت است نائل آیم و من این وصیت        

 وصیت من به پدر و برادرانم ایـن         .روند هاي حق براي دفاع از مسلمین اسالمی می        در جبهه 
 بـه   )7(طـوري کـه امـام حـسین         همـان  .شهادت من گریه و زاري نکنید     است که بعد از     

 در شـوند بلکـه مـا    و زاري نکنید که دشمنان شاد میشیون اصحابش گفت بعد از مرگ من     
هـایم را   ش خالق خود مکانی داریم پرارزش و یا پدر و یا برادر عزیزم بعـد از مـن لبـاس     پی

 ،ها را پاره پاره کن     ر و بعد از من دل سیاه دل       ام را بردا   هایم را بپوش و اسلحه     بپوش و کفش  
 .اي حالل کن یا مادر عزیزم شیري که به من داده

 .براي امام امت دعا کنید که انقالب محمدي پایدار و زنده براي اسالم بماند 
 »والسالم«

 ییرحمان رضا

                                           
 . در اصل وصیت افتادگی دارد-1
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 هاي کلیدي عبارت
I حفظ کنندایستادگی را با ایمان کامل در وجود خود  شکیبایی و. 
I ام بنده حقیر به فرمان رهبرم لبیک گفته و تکلیف شرعی خودم را انجام داده. 
I دستورات اسالم و امام عزیزمان را سرلوحه اعمال خود قرار دهید . 
I جا بیاورید از محرمات بپرهیزید و واجبات را به. 

 عباس: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  هواس:پدر نام 

  خانم:نام مادر
 1332 سوم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان مهران:محل تولد
 خواندن و نوشتن   در حد:تحصیالت
  ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

 1359شانزدهم دي : تاریخ شهادت
  میمک:ادتمحل شه

  اصابت ترکش:نحوة شهادت
آباد از توابـع       گلزار شهداي بخش صالح    :مزار

 شهرستان زادگاهش
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 1عباس رضایی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
و   ناراحـت نباشـند   منخواهم که در شهادت و خواهرانم می  برادر   و    عزیزم ]از پدر و مادر   [

ایستادگی را با ایمان کامل در وجود خود حفظ کنند کـه بنـده حقیـر بـه            صبر و شکیبایی و   
 خواهـشمندم ام و از بـرادرانم       فرمان رهبرم لبیک گفته و تکلیف شرعی خودم را انجـام داده           

ه با تبلیغ دستورات اسالم و امام عزیزمـان را           با دفاع مسلحان   د و یرا ادامه ده  اینجانب  که راه   
جا بیاورید و فـرامین    سرلوحه اعمال خود قرار دهید و از محرمات بپرهیزید و واجبات را به            

امـام خمینـی، رهبـر       2[...]و ائمه معـصومین و      ) 6(گهربار پیامبر اسالم حضرت محمد    
و همراهان و همرزمان حاللیـت       قرار دهید و از همۀ اقوام و دوستان          3[...]بزرگ انقالب را    

 .سپارم شما را به خداي بزرگ میطلبم و همۀ  می
15/9/59 

 نامه شهید عباس رضایی وصیت

                                           
 .»نامه شهید عباس رضایی وصیت[...] «:  در باالي وصیت آمده است-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
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 هاي کلیدي عبارت
I دهم که مرگ در راه خدا چه سعادت دارد روم تا به دشمنان اسالم و قرآن نشان می. 
I اموزمخبران بی  را به از خدا بینبا مرگ خویش درس چگونه زیست. 
I  نکنید[اگر سعادت داشتم که در راه خدا شهید شوم براي من شیون.[ 
I کاري نکنید که دشمنان اسالم دلشاد شوند.  
I براي شهیدان دعا کنید تا خداوند ما را مورد عفو قرار دهد. 
I اسالم عزیز را فراموش نکنید. 
I بجنگیداسلحه مرا بردارید و با دشمنان اسالم و قرآن تا آخرین قطره خون خود . 
I وار بعد از من زندگی کنید خواهران عزیزم امیدوارم که شما زینب. 
I آرزومندم که امام را تنها نگذارید.  
I دعا کنید]امام را [همیشه او را . 

 علی: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  علی محمد:پدر نام 

  دانه انار:نام مادر
 1327 چهارم دي :تاریخ تولد
  روستاي ماهونه از توابع شهرستان آبدانان:محل تولد
 خواندن و نوشتن   در حد:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367یکم شهریور : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  ضربه مغزي:دتنحوة شها

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 علی رضایی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 2» اللَّه ینْصرْکُم ویثَبت أَقْدامکُم1إِنْ تَنْصرُوا«

م را همراه با سعادت در راه خـود  ا  شکرگزارم که مرگ ما شهادت و زندگی   راو   ت ،پروردگارا
 با سالم و درود بیکران بـه منجـی عـالم    .رار داديقو خدمت به اسالم و مردم محروم ایران         

روم تا بـه دشـمنان اسـالم و           می .و نایب برحقش روح خدا خمینی     ) عج(بشریت امام زمان    
چـه سـعادت دارد و بـا مـرگ خـویش درس چگونـه       دهم که مرگ در راه خدا     قرآن نشان 

 شما براي مـن     :خبران بیاموزم و اما سخنی با تو مادر عزیز و مهربانم            را به از خدا بی     نزیست
 ماه مرا در شکم خود و چند سال مرا در دامـن خـود بـا آن همـه                    9 ،خیلی زحمت کشیدي  

 بنده گرچـه جـواب      .ي مرا به حد بلوغ رسانید     ،زحمت که شب و روز برایت فرقی نداشت       
 نتوانستم بدهم ولی شما مـادر عزیـز و مهربـانم بـه بزرگـی خودتـان مـرا                    ]را [هایت خوبی

 اما اگر سعادت داشتم که در راه خدا شهید شوم براي مـن شـیون        .ببخشید و مرا حالل کنید    
 نکنیـد و  4 هـو  و اگر هم پوشیدید بیشتر از چهل روز سیاه نپوشید و3و سیاه نپوشید  ] نکنید[

 براي شهیدان دعا کنید تـا خداونـد مـا را مـورد             .کاري نکنید که دشمنان اسالم دلشاد شوند      
هایتـان    ما هم با شفاعت خویش در آن دنیا بتوانیم جواب خـوبی            ]اهللا[عفو قرار دهد و انشاء    

 اسالم عزیز را فراموش نکنید و بـا جـان و دل از              : اما سخن با شما برادران عزیزم      .را بدهیم 
 شما اسلحه مرا بردارید و با دشمنان اسالم و قرآن تـا             ، اگر من شهید شدم    . کنید آن حراست 

 امـا   ، اگر من براي شما برادر خـوبی نبـودم         ، برادران عزیزم  .آخرین قطره خون خود بجنگید    
شما مرا حالل کنید و از خداوند بخواهید که مرا مورد رحمت خود قرار دهد و همسر مـرا                   

 اختیار با خـودش     ،خواهد شوهر کند   بماند یا می    خواهد نزد بچه   اذیت نکنید و اگر دلش می     

                                           
 .»...و ان تنصرا« در اصل وصیت -1
 .»قدم گرداندشما اگر خدا را یاري کنید خدا هم شما را یاري کند و ثابت « سوره محمد، 7 بخشی از آیه -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 . صداي ناله و زاري که مادران و داغداران در مرگ عزیزان بلند کنند-4
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 اگر بنده براي شما شوهر بدي بودم        ، اما تو اي همسر مهربانم     . حقی به گردن او ندارم     ،است
هـایم بـا مهربـانی و      بچـه 1بـا  امیدوارم که مرا حالل کنید و ،ام ولی امروز که به این راه آمده     

ها مـادري    براي بچه، همسر مهربانم.هایم را در مدرسه بگذار تربیت خوب رفتار کنید و بچه     
 دارم کـه مـرا ببخـشید و مـرا           دعـا  باز هم التماس     .نندنبی  اذیتی مهربان و دلسوز باش تا آنها     

ام با رفتاري کـه مـورد رضـاي خـدا             کنار جنازه  ،که جنازه مرا آوردند    حالل کنید و هنگامی   
 زیرا که اگـر ایـن کـار را نکنـی     .بت را حفظ کن و حجا  نکن موي سر خود را      ن،باشد بنشی 

 بعد از خدا امیدم به تو هـست و تـو   ، اما باز تو اي مادر مهربان     .مورد رضاي خداوند نیست   
 کنـار جنـازه مـن بـا صـبر و      . عظـیم بدهـد  ر خداوند به شما اجـ ،براي من زحمت کشیدي  

م امیدوارم که شـما هـم        و خواهران عزیز   2گذارندباستقامت و استوار بنشین تا مرا در خاك         
طلبم   از تمام اقوام و نزدیکان حاللیت می      .وار بعد از من زندگی کنید      مرا حالل کنید و زینب    

  .و آرزومندم که امام را تنها نگذارید و همیشه او را دعا کنید
  .قبر مرا در سید صالح الدین بگذارید 

                                           
 .»از« در اصل وصیت -1
 .»گذارند می« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I گی تلخ استمرگ وقتی شیرین است که زند.  
I سازد مرگ پلی است که دوست را با دوست متحد می. 

 علیرضا: نام
  رضایی:خانوادگی نام 
  صیدحیدر:پدر نام 

  خیریه:نام مادر
 1342 دوم فروردین :تاریخ تولد
 چشمه از توابع شهرستان آبدانان  روستاي هفت:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365چهارم اردیبهشت : تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
  غرق شده:نحوة شهادت

 ش گلزار شهداي شهرستان زادگاه:مزار
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 علیرضا رضایی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 سیاه بگذارید تا بداننـد هـر   1ابوتترا در یک م ،شما اي مردمانی که مشغول دفن من هستید 

را  چـشمانم    ،چه سیاهی بود کشیدم و دستانم را بیرون بگذارید آرزو داشتم و به آن رسیدم              
بـر  قلـب   لب یخ شـکل     ا پس دو ق   ،انتظار دوستان و آشنایان بودم     باز بگذارید تا بدانند چشم    

 . آفتاب آب شود و به جاي مادرم اشک ریزد اولینارم گذارید تا با طلوعزم
 

ــن     ــرود از دل م ــرت ن ــه مه ــاش ک ــئن ب  مطم
 

  کــه در خــاك شــود منــزل مــن]آن روز[مگــر  
  

آن  ست و در کـدامین افـق طلـوع کـرد ؟            ا  جهانسوزي دانید که این چه برق     آیا هیچ می   
 هزاران خورشید تابان ان افروختهب بیا2[...] برق آن  کهشراره عشقی

 
 ام ســـــامان نـــــداره  سرگـــــشتهســـــر

 
ــ  ــشتهودل خــ ــداره  ن گــ ــان نــ  ام درمــ

 3مبــــودبــــه کــــافر مــــذهبی دلبــــسته  
 

 مــــذهبی ایمــــان نــــدار هــــر کــــه در 
ــد  ــشقت يخداونــ ــازار عــ ــه در بــ   کــ

 
ــا  ــز جـ ــه جـ ــابـ ــیچ کـ ــد ندالیین هـ  میـ

  

 مـرگ   ]است [ قبر نخستین منزل براي آخرت     .مرگ وقتی شیرین است که زندگی تلخ است       
 .سازد پلی است که دوست را با دوست متحد می

                                           
 .»طابوت« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»برم« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I دعا کنیدشکن جاي گریه و زاري براي پیروزي اسالم و طول عمر امام امت خمینی بته ب .  
I  رزمندگان اسالم در جبهه حق علیه باطل بکنیددعا براي پیروزي. 
I نگذارید سنگرم خالی بماند. 
I هستم)عج(فکر نکنید من یک سرباز هستم بلکه سرباز امام زمان . 
I فرمان امام امت و مرجع تقلید خود باشمه  گوش ب)7(به پیروي از یاران امام حسین. 
I  خورد خود روزي میبدانید که شهید مرده نیست بلکه زنده و در نزد پروردگار. 
I  فراموش نکنید] را[دعا براي امام و پیروزي رزمندگان اسالم. 

 اله  عزت: نام
  رفیعی:خانوادگی نام 
 حسین  علی:پدر نام 

  فاطمه:نام مادر
 1339 چهارم دي :تاریخ تولد

 روستاي زنجیره سفال از توابـع شهرسـتان         :تولدمحل  
 شیروان و چرداول

  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361ششم آبان : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي زنجیره علیـا شهرسـتان         :مـزار 
 زادگاهش



 311اله      رفیعی، عزت¹الم استان ای

 

 اله رفیعی عزت
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه1»إِنَّا ل 

 ساکن زنجیره سفلی که در تـاریخ        ، فرزند علی حسین   ،نامه اینجانب عزت اهللا رفیعی     وصیت
 بعدازظهر تنهاي تنها نشسته در کمـال عقـل و اختیـار تـصمیم و بـه                  2 در ساعت  22/6/61

شرح زیـر  ه  گرفتم و آن را ب،شرعی هر مسلمان است  که وظیفه،اي نامه تنظیم نمودن وصیت 
چیـز بـه پـدر        قبل از هـر    .سرمشقی براي برادرانم و دوستانم شود      نوشتم تا بعد از شهادت    

حتی نکنید و صـبور  اشهادت رسیدن من ناره بعد از بکنم که  مهربانم توصیه می   عزیز و مادر  
 موقـع نمـاز و دعـا و         .وصیتم عمل کنیـد   ه  ست ب  ا از شماها این  من   دوم اینکه انتظار     .باشید

جاي گریه و زاري براي پیروزي اسالم و طول عمـر امـام             ه  درگاه خداوند متعال ب   ه  نیایش ب 
 در جبهه حق علیه باطل بکنید و        شکن و دعا براي پیروزي رزمندگان اسالم       امت خمینی بت  

یاري دیـن  ه  تفنگم را بردارید و ب،کنم اگر خدا خواست و شهید شدم   به برادرانم وصیت می   
 بـه   .خدا بشتابید و نگذارید سنگرم خالی بماند و دشمن اسالم و انقالب اسالمی شاد بشود              

یر با از خود گذشـتگی      خمینی کب  ، ابراهیم زمان  ،نداي امام امت و و رهبر عالیقدر ملت ایران        
 انقالب اسالمی ایران را ارج نهید و فکر نکنید من یـک             ]و[و هدیه کردن خود در راه قرآن        

 )7(2طوري که حضرت علـی اکبـر     هستم و همان   )عج(سرباز هستم بلکه سرباز امام زمان     
 بایـد بـه پیـروي از         هـم  من،  بزرگوارش شهید شد   نی در رکاب پدر   یدر روز عاشوراي حس   

فرمـان  ه  فرمان امام امت و مرجع تقلید خود باشم و باید ب          ه   گوش ب  )7(امام حسین یاران  
این پدر بزرگوار به جبهه بروم و شهید بشوم تا در روز قیامت شافع محشرم گردد و بدانیـد                  

 در خاتمـه از     3.خـورد  که شهید مرده نیست بلکه زنده و در نزد پروردگار خـود روزي مـی              

                                           
 .»ایم و به سوي او رجوع خواهیم کرد هما به فرمان خدا آمد«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
ا بلْ أَحیـاء عنْـد          «. عمران است    سوره آل  169اي از آیه       جمله شهید ترجمه   -3 ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتً

 .»ربهِم یرْزقُونَ
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 .فرامـوش نکنیـد  ] را[عا براي امام و پیروزي رزمنـدگان اسـالم    د.کنم شماها خداحافظی می  
 . استدعا دارم مرا حالل نماید،اگر خداي نخواسته کسی از من رنجش داشته است

  فري که آمدن نیست مراسرفتم 

  .هاي جمعه با خواندن یک حمد و سوره از من یاد کنید شب 
 امید پیروزي اسالم ه ب

 1361 شهریور 22تاریخ تنظیم 
 اهللا رفیعی عزت
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 هاي کلیدي عبارت
I خوب چه بهتر،و شهادت نصیبم شد اگر بنده به شهادت رسیدم . 
I باشیدو گوش به فرمان ا فراموش نکنید وبرادران وخواهران . 
I امام عزیزمان را تنها نگذارید. 
I میهن عزیز ایران را زیر چکمه تجاوزکاران قرار ندهید. 
I ته باشیدبا مردم رفتار مهربان داش. 
I  تا دیگران از شما سرمشق بگیرندکنیدامر به معروف ونهی از منکر . 

 اسداهللا: نام
  رمضانی:خانوادگی نام 
  عبداهللا:پدر نام 

  ملک:نام مادر
 1342 هشتم مرداد :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــکان از تواب ــتاي موش  روس
 شهرستان شیروان و چرداول

 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  سپاه:کننده امارگان اعز

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــگ  :م ــتاي زیرتن ــهداي روس ــزار ش  گل
 بیجنوند شهرستان زادگاهش
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 1اسداهللا رمضانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 . خداوند بخشنده مهربان و یگانه معبود آدمیان و یگانه پروردگار متعال2]بنام[
 بـر  ترین عناوین   مهمعنوان   خواهم چند کلمه به     می نان، خداوند م   درگاه اجازه از  با اذن و   

سـوي   آري، سروران گرامی و عزیزان ارجمندم، بنده کـه مـشتاقانه بـه       : روي کاغذ روان کنم   
 و وصیت  3عنوان نصیحت   روم، از شما سروران گرامی این را به         هاي حق علیه باطل می      جبهه

 .گذارم جاي می در پیش سروران محترم به
 ،وب چه بهتـر و خیلـی هـم جالـب     خ،و شهادت نصیبم شد  اگر بنده به شهادت رسیدم     

 خیلی خیلی هم خوشحال باشید و راهم را          بلکه گونه ناراحتی نداشته باشید و     براي من هیچ  
 اذیـت   هـم  مردم راوگونه کاري انجام ندهید   نگران باشید و هیچ این نباشد که ادامه دهید و  

ها شـرکت    رانیگذ ها وخوش  خودتان نیز در جشن   شما   و   ، لذا خیلی خوشحال باشید    4کنیدن
 و کسی در این میان ناراحت نباشد و گفتـار حـضرت امـام         کنید تا مردم هم مثل شما باشند      

و براي ما نعمت    ا باشید زیرا    و گوش به فرمان ا     فراموش نکنید و    برادران وخواهران  عزیزمان
 بـاز هـم چـه بهتـر     ،است و اصال وابدا برایم ناراحت نباشید و اگر به یـاري خـدا برگـشتم             

 ، خوب اگر برگشتم5. [...]دیگر ندارد ] ي[م و ناراحتـ  ]د[گر  برمیام    خانواده  زندگی و  سوي به
 آورم هستند به اجـرا درمـی   اجرا در دست که 6[...]هایی که دارم خواهم رسید و   به خواست 
خودخواهم رسـید و اگـر شـهید         7به آرزوهاي دیرینه  هم خوشحال خواهم کرد و      و شما را    

 که از   گفتاري و فقط آخرین     برم  مام آرزوها را با خود به جهان ابدي می        شدم خیلی بهتر و ت    
                                           

 .»/[  ]1/11نامه به تاریخ  دو وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .باشد» بنام«اما به سیاق عبارت باید .  خوانا نیست-2
 .»نصایت« در اصل وصیت -3
 .»کنید« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 . خوانا نیست-6
 .»دیرنۀ« در اصل وصیت -7
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، میهن عزیـز ایـران را       یا امام عزیزمان را تنها نگذارید     ثان،   ناراحت نباشید  خواهم اوالً  شما می 
  احـدي را نگـران و  ، با مردم رفتار مهربان داشـته باشـید        زیر چکمه تجاوزکاران قرار ندهید،    

 تـا   کنیـد  امر به معروف ونهـی از منکـر          1حق وحقیقت را پیش بگیرید    ناراحت نکنید و راه     
 . دیگران از شما سرمشق بگیرند

گرامـی تـا     با آرزوي موفقیـت و دیـدار شـما عزیـزان             ، شما حقیربا کمال احترام فرزند      
 .سپارم  را به خداوند منان میبازگشت که اگر بازگشت بود شما

 

 ارادتمند شما اسداهللا رمضانی

                                           
 .»گرید« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I دارد جهاد کنید که خداوند متعال جهادکنندگان را دوست مى.  
I دهیدب را الگو و نمونه زندگى خود قرار )7( در تمام زندگى حسین،اى عزیزان. 
I کوشا باشید اسالمیامام را تنها نگذاشته و چون کوه در به ثمر رساندن انقالب . 
I ر شهیدان عزیزمان را از دژخیمان بعثى بگیرمو دیگ) 7(آیم تا انتقام خون حسین مى. 
I این پیروزى براى اسالم عزیز است. 
I داشته باشرا هم دوست عزیزمان را دوست دارى امام ) 7(اگر چنانچه امام حسین. 
I را نصیب شما بکنم) 7(روم و امیدوارم که بتوانم زیارت قبر امام حسین من می. 

 حمید : نام
  رمضانی:خانوادگی نام 
  موسی:پدر نام 

  قمر:نام مادر
 1340 یکم مهر :تاریخ تولد
 روســتاي موشــکان از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان شیروان و چرداول
  دیپلم:تحصیالت
  ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

 1362وسوم فروردین  بیست: تاریخ شهادت
  شرهانی:محل شهادت

  اصابت گلوله:ادتنحوة شه
ــزار ــباب  :م ــتاي ش ــهداي روس ــزار ش  گل

 شهرستان زادگاهش
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 حمید رمضانی
 

  و به نستعینالرحمن الرحیم بسم اهللا 
  .کنم نامه خودم را شروع مى شهیدان وصیت با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و

اى برادران و خواهرانى که ایـن مطالـب         . 1»مرگ با شرافت بهتر از زندگى با ننگ است        « 
 در  ، اى عزیـزان   .دارد  جهاد کنید که خداوند متعال جهادکنندگان را دوست مى         ،خوانید را مى 
دهیــد و در ایــن راه ب را الگــو و نمونــه زنــدگى خــود قــرار )7(نــدگى حــسینتمــام ز
 .روز در قیامت مسئول خون شهیدان هـستید        که فرداى آن   ترین کوتاهى نکنید چون    کوچک

امـشب کـه    .  کوشا باشید   اسالمی امام را تنها نگذاشته و چون کوه در به ثمر رساندن انقالب           
آیـم تـا    مـى ) 7(سوى قبر حـسین  داوند عزیز به اى خ  :این مطلب را نوشتم    دشو  حمله مى 

 بگیرم و من در این      2و دیگر شهیدان عزیزمان را از دژخیمان بعثى       ) 7(انتقام خون حسین  
چـون عاشـقى کـه    و گونه نـاراحتى از عملیـات نـدارم     ام و هیچ    راه عاشقانه به خدمت آمده    

ه ایـن راه را    رفت و به خـدا قـسم کـ         مخواه) 7(طرف حسین ه  معشوق خود را دریابد ب    
کـه در     چـون  .دارم  دانم و این شب را چون شب جشن و شادى دوست مـى              افتخار خود مى  

 خودت فرماندهى که در این      )عج(د و اى امام زمان    نشو  ها سرنوشت تعیین مى    گونه شب  این
و  که این پیروزى بـراى اسـالم عزیـز اسـت            چون ،شویم  که در پیش هست پیروز       عملیات

. د دیگر نخواهم دی   تو را سالم مادر جان، سالم عزیزم، رفتم       : ام  ا خانواده اى ب   حال چند جمله  
از [ در هنگام خبـر مـرگ مـن     نخواسته نکند خداىم مادر.حاللم کن شیري که به من دادي   

) 7( اگر چنانچه امام حـسین     م،مادر.  ناراحت بشوید  م بلرزى و از انقالب و امام عزیز       ]جا
 امیـدوارم کـه افتخـار آن را داشـته           .داشته باش م دوست   را ه عزیزمان  را دوست دارى امام     
 هنگـام مـرگ مـن اشـک شـوق در            . فداى اسالم کـرده باشـید      ]را[ي  باشید که چنین فرزند   

 نعمـت    برادرم  به  خوشحال شوند و اما    3چشمانت جارى کن، دل شکسته نشوید که منافقین       
                                           

 ).270جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص. (» فی ذلةحیاموت فی عزّ خیرٌ من «:  است)7( ترجمه این سخن امام حسین-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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یـدوارم کـه در زنـدگى    ام. سوى خـالقم    من رفتم به   .کنم  رمضانی برادر جان سالم عرض می     
و به برادرم حجـت رمـضانی،     راه ندهید     خودت 1بهگونه سستى    صابر و شکیبا باشید و هیچ     

بـرادر  .  چقدر امید داشتم، اما موفق نـشدم        چقدر آرزو داشتم   ، چقدر انتظار داشتم   برادر جان 
. یمعزیزم، در زندگی خیلی عالقه داشتم که از تمام شدن خدمت زندگی را با هم شروع بکن                

. ایـد او را بـبخش   برادر عزیزم حاللم کن اگر چنانچه ناراحتی از این بـرادر حقیـرت داشـته    
برادر در مرحله اول سرپرست هـر فقیـري را خـانواده او در دسـت دارد و در مرحلـه دوم                      

گونـه و بـر هـیچ         صبر داشته باشید و هـیچ      2[...]برادر امید خواهران شما هستید و امیدوارم        
بـرادر نکنـد   . توانید خواهرانم را راضی کـن   نکنید و تا آنجا که می  3]ناراحت[ا  دلیل مادرم ر  

اي . بـه درد بیـاوري و آنهـا از دسـت شـما ناراضـی باشـند       ] را[خداي ناخواسته قلب مـن   
دانـد کـه چـه        داند که شب و روز به فکرتان هستم و خدا بهتر مـی              خواهران عزیزم خدا می   

غمخـور  . خواهران بیشتر حواسمان در پهلـوي شـما اسـت         . ام  هایی درباره شما داشته     عقیده
روم و امیدوارم که بتوانم زیارت قبر امـام        من می  ناله نکشید و بدانید که    . گریه نکنید . نباشید
هاى من محکم باشید و براى سـالمتى و طـول            اى زینب . را نصیب شما بکنم   ) 7(حسین

ـ         دعاى خیر کنید    عزیزمان عمر امام  دسـت خـدا    ام را هـم بـه         رادرزاده و بـرادرم حجـت و ب
 .ام  سعادت داشته،دو اگر شهادت نصیبم ش.سپارم، امیدوارم که موفق باشید می

                                           
 .»در« در اصل وصیت -1
 .اي افتاده است  در اصل وصیت واژه-2
 .افتاده است» ناراحت« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I روحـم را در بهـشت       ،هاى خـونم را در راه دیـن تـو بـه زمـین ریخـتم                  اکنون که قطره   ،بارالها 

 .جاودانت قرار بده
I بالینم برسانهت شهادتم حسین را ب در اولین لحظا،پروردگارا . 
I باشد پیر جماران مى  زنده شده و پرچمدار عاشوراى)7(امروز عاشوراى حسین. 
I دشمنان اسالم را سرکوب کنید . 
I ها روى آورید  به جبهه،عزیز اى جوانان . 
I درخت اسالم را بار دیگر با خون خود آبیارى کنید . 
I مهمانا شهادت بود رسید من به کام خود که . 
I  ،وار زندگى کنى امیدوارم بعد از شهادتم زینبمادر. 
I دارد احتیاجبرا ى بقاى اسالم طلب امروز اسالم به جوانان مومن و شهادت . 

 علی : نام
  رمضانی:خانوادگی نام 
  خدابخش:پدر نام 

  ماهی طال:نام مادر
 1346 یکم آذر :تاریخ تولد
  روستاي چنگوله از توابع شهرستان مهران:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366دوم تیر : تاریخ شهادت
  کردستان عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 دگاهشآباد شهرستان زا  بخش صالح:مزار
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 1علی رمضانی
 

 الرحمن الرحیم  بسم اهللا 
علْنَا « نَا لَا تَجبتْنَۀًرف أَنْت نَا إِنَّکبرْ لَنَا راغْفینَ کَفَرُوا ولَّذل یمکزِیزُ الْحع  2»الْ
پروردگارا ما را مایه فتنه و امتحان کافران مگردان و از شر مکر آنها حفظ کـن، پروردگـارا                   «

 .»ی و کامال آگاهي بر هر کار بسیار مقتدر کهىیما را بیامرز که تنها تو
رضـاى تـو در آن اسـت          که خواهم قدمى به سوى درگاهت بردارم و آنچه را           مى ،خدایا 

ام و آنچـه   دل از دنیا کنده. سوى معشوق پرواز کنم خواهم همچون عاشقى به مى .م دهمانجا
 .ام هست در راه تو فدا کنم را که در وجود و هستی

 روحـم را در بهـشت       ،هاى خونم را در راه دین تـو بـه زمـین ریخـتم                اکنون که قطره   ،بارالها 
 گرچـه مـادرم را   ،خدایا. ا در بغل بگیرندسویم بفرست تا مر   جاودانت قرار بده و فرشتگانت را به      
 .یاد نبرمچنان مرا مورد لطف قرار بده تا از  گذارم آن که به من محبت زیاد دارد به جا مى

ـ  )7( در اولین لحظـات شـهادتم حـسین        ،پروردگارا   بـالینم برسـان و بعـد از آن    ه را ب
ن به دل آنان ایمان راه      چنا  در خانه غمدیده پدر و مادرم بفرست و آن          به هرشب فرشتگان را  

 هایم را به خاطر رضاى تو برداشـتم   خود شاهدى که گام،خدایا.  تا مرا در بهشت ببینند،بده
و به خاطر پایداري دین تو به جبهه رفتم و من هم خواستم تـا در میـان لـشگریان عاشـورا                  

 ،اشـد ب  مـى  3پیر جمـاران    زنده شده و پرچمدار عاشورا     )7(امروز عاشوراى حسین  . باشم
 . پس او را یارى کنید و دشمنان اسالم را سرکوب کنید

 که جهانخواران بر علیه جمهورى اسالمى به پا کردند جنـگ اسـالم و کفـر             4]را[جنگى   
درخت اسالم را بار دیگر با خـون خـود    ها روى آورید و    به جبهه  ،عزیز اى جوانان ]. است[

 . آبیارى کنید

                                           
 .»نامه شهید علی رمضانی ، وصیت[...]دل / ام  قاسم رزمنده«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»کفُر«در اصل وصیت . 5/  ممتحنه-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .اضافه است» را «-4
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باش و افتخار کـن کـه فرزنـدى پـاك را در             ندتم نگران    در شها  ،و اما تو اى مادر عزیزم      
 پروراندى و در راه اسالم او را بـه جبهـه فرسـتادى و در راه قـرآن بـه شـهادت                        خود دامن
هـا   ریـزى و در سـوگ فرزنـدت سـال         دانم بعد از شـهادتم اشـک مـى           مى ،مادر جان . رسید
 ،امـا مـادر عزیـزم   . د نرسیدکه فرزندت به کام خو کشى دانم بعد ازمرگم آه مى   مى. نشینى مى

 . همانا شهادت بود رسیدم من به کام خود که
 پـس  ،شـوم  هاى تو را به گوش من برسانند ناراحت مى     اگر فرشتگان خبر ناله    ،مادر جان  

 ناراحـت نبـاش، چـون فرزنـدت راه      کـن و اصـال بـراى فرزنـدت    گـزاري  خـدا را سـپاس  
وار زنـدگى   وارم بعد از شهادتم زینـب   امیدمادر،  . رفت] در پیش [و یارانش را    ) 7(حسین

خداحافظ مادر  .  کنم حاللم کن   خدمتىبه تو   نتوانستم   و اگر    کنى و شیر پاکت را حاللم کن      
 ).علی(جان 

 در جلوي دست تو خدمتی       مرا ببخش و اگر نتوانستم در این دنیا        ،ما    و تو اى پدر گرامی     
بـرا ى بقـاى      طلب   مومن و شهادت    کنم مرا ببخش چون امروز اسالم به جوانان        به پدر خود  

از بـرادرانم  . و امیدوارم زیـاد در سـوگ مـن ننـشینى       ام،    ، پس پدر گرامی    دارد  احتیاج اسالم
ـ   سـالح  شرکت کنند و   جنازه من با شکوه خاصى     خواهم در تشییع   مى  را  ام   زمـین افتـاده    ه ب

ت بیرون بیاوریـد کـه      دستم را از تابو   ام    جنازه تشییع   در حین . بردارند و راهم را ادامه دهند     
 . ام  را با خود نبرده از دنیاببینید هیچ چیزىهمه 

 مزارر  که در شهادتم زیاد گریه و زارى نکنند و هر شب جمعه ب             خواهم  از خواهرانم مى   
ام بیاینـد و      خواهم که بـر سـر جنـازه         مى ام   گرامی پدر و مادرم    از .شومشاد  تا  بیایند  خونینم  

 خـودت   م در مـورد نـامزدم بـاز       ا  در ضمن پدر گرامـی    . الل کنند صورتم را ببوسند و مرا ح     
 . و هر طور شده او را ناامید نکنید دانی  مى بهتر1صالح

 
 »والسالم«

 على رمضانى : شمافرزند
 

                                           
 .»صالحیت« در اصل وصیت -1
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ــى حجدر  ــشـق ب ـــه ع ـــت  ل ـــد رف ـــن بای  کف
 

ـــاره  ـــاره پ ــسـوختـه پ ــندل ـــت ت ـــد رف   بـای
 از جـــان بگـــذر کـــه در ســـراپرده دوســــت  

 
ــارغ ز  ــت   1ف ــد رف ــدن بای ــت و ب ــر و دس   س

  
 2.اهللا من یقراء الفاتحه رحمبراي شادي ارواح طیبه شهدا باالخص شهید علی رمضانی  

 خداحافظ براي همیشه
 

ــی    ــه گل ــی ن ــه چراغ ــهیدان ن ــا ش ــزار م ــر م  ب
 

 نـــه پـــر پروانـــه ســـوزد نـــه نـــواي بلبلـــی 
 

                                           
 .»فارغ از« در اصل وصیت -1
 .نامه افزوده شده است  این جمله احتماالً توسط فرد دیگري به وصیت-2
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 هاي کلیدي عبارت
I رختخواب نمیریمباید ما طورى باشیم که در زیر .  
I در میدان نبرد با کفر جهانى شهید شویم) 7(مانند حسین . 
I                      مادر جان بنده تقاضایى دارم که باید شما افتخار کنید که چنین فرزنـدى را بـه اسـالم تحویـل

  .اید داده
I      مادر جان ما قافله حسینیم یکى پس از دیگرى باید از این دنیا به سوى دنیـاى آخـرت حرکـت

 .کنیم
I سرمـشق از  ،کنند هاى نبرد حرکت مى ى رفتار کنید که کسانى که بعد از بنده به سوى جبهه  طور 

 .شما بگیرند
I کارى کنید که هم امام امت و هم رزمندگان از شما راضى باشند. 
I کنند فرزند خود را در راه اسالم قربانى مى شکر بر چنین مادرانى که. 
I کردمها حرکت  سوى جبهه به امر رهبر عالیقدر به. 

 علی عباس: نام
  روحی:خانوادگی نام 
  صیدعباس:پدر نام 

  زینب:نام مادر
 1335 دوازدهم خرداد :تاریخ تولد

  شهرستان دهلران:تولدمحل 
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362ام بهمن  سی: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده سید اکبر زادگاهش :مزار
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 عباس روحی علی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 بسم رب الشهداء والصدیقین

دنیا به سوى دنیاى دیگر هجرت کردند و پیش          آنان که در راه خدا کشته شدند بلکه از این         «
  1.»خورند خداى یکتا روزى مى

 دهنـده راه   بنده على عباس روحى وصیت دارم از رزمندگان عزیز و سلحشور کـه ادامـه               
همیشه پشتیبان والیت فقیه باشند تا آسـیبى بـه          «من باشند و نگذارند امام امت تنها بماند و          

مرگ باعزت بهتـر از    «: فرمود) 7(طورى که حسین   مادر عزیزم همان  . 2»این مملکت نرسد  
پس باید ما طورى باشـیم کـه در زیـر رختخـواب نمیـریم و ماننـد                  . 3»زندگى با ذلت است   

مادر جان بنده تقاضایى دارم که باید       . رد با کفر جهانى شهید شویم     در میدان نب  ) 7(حسین
مادر جـان   . اید و پرورش نمودید     شما افتخار کنید که چنین فرزندى را به اسالم تحویل داده          

  وما قافله حسینیم یکى پس از دیگرى باید از این دنیا به سوى دنیاى آخرت حرکـت کنـیم            
هـاى نبـرد حرکـت        ى که بعد از بنـده بـه سـوى جبهـه           باید شما طورى رفتار کنید که کسان      

 کارى کنید که هم امام امت       -2 4. براى من سیاه نپوشید    -1.  سرمشق از شما بگیرند    ،کنند  مى
و شـما مـادر عزیـز       .  بگذارید غیرت داشته باشـند     -3. و هم رزمندگان از شما راضى باشند      
رساندى ولى افسوس که بنده هـیچ    من را به این مقام         چند سالى است که با هزاران بدبختى      
 ولى شما یـک روزى پـیش خـدا داریـد کـه چنـین                ،کارى براى شما نکردم و نخواهم کرد      

هـا را      الحمدهللا و شکر بر چنـین مـادرانى کـه ایـن رشـته              .فرزندى تحویل این جامعه دادید    

                                           
ا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُ«. عمران است  از سورة آل169 ترجمه آیه -1  .»تلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتً
دهـم کـه امـر     اطمینـان مـی  «شاید اشاره شهید به این سخن امام باشـد  .  چنین عبارتی در آثار امام خمینی یافت نشد     -2

صـحیفه امـام،   (» نخواهـد وارد شـد  دولت اسالمی اگر با نظارت فقیه و والیت فقیه باشد، آسیبی بر ایـن مملکـت                
 ). 58، ص10ج

 ). 270فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص(»  فی ذلّةٍموت فی عزٍّ خیرٌ من حیا«. است) 7( ترجمه این سخن امام حسین-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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ـ      ،کنند  اند و فرزند خود را در راه اسالم قربانى مى           گرفته د مـرا بـه      ولى مادر جان خالصه بای
بزرگى خودت ببخشى و بعد از تشییع جنازه من چند تن از خواهران و برادران دور جنـازه                  

  . دفن نمایند و با سوره حمد با من خداحافظى کنند1من جمع شوند و مرا در سیداکبر
 »و من اهللا التوفیق«

 

 آن  ى دارم کـه   یخدا یار شما اى عزیزان، مادر جان یک نمونه عکس روى کارت شناسـا              
موضوع همسرم خودش دیگر اجـازه خـودش را دارد، اول           . یدیرا براى سر مزارم بزرگ نما     

عبـاس روحـى غیـرت داشـته         برادر بزرگ شـاه   . دوم، برادران و یاران   . او نماینده بنده است   
دانید که از اول کـودکى       خودتان بیشتر از بنده می    . باشید و این خانواده ما به دست شماست       

از چوپـانى بـه سـربازى رفـتم و بعـد از سـربازى کـارگر           وپان بودم و بعد   تا سن قانونى چ   
سـوى   اى بودم تا اینکه که جنگ خانمانسوز اتفاق افتاد کـه بـه امـر رهبـر عالیقـدر بـه                      ساده
هاى حق علیه باطل و چند مـاه در دهلـران و    ها حرکت کردم و چند سال هم در جبهه       جبهه

 . به این مقام رسیدمبعد ما را به جبهه مهران آوردند تا 
 »اهللا التوفیق من«

 على عباس روحى
 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I برادرتان را بردارید و نگذارید سنگرش خالی بماندةافتاد زمین سالح به . 
I دهنده راه من باشید ادامه . 
I همیشه و همه حال حافظ خون شهداء باشید. 
I بلکـه انتخـاب کـردن    ،فـتن نیـست  به اجبار ر   .، شهادت مرگ نیست بلکه رسالت است      شهادت 

 . مردن نیست، بلکه تولد است.است
I آنها را رهـا  ،ام  دوست و اقوام خویش کنده،فقط براي رضاي تو دل از خانواده    ،   خداوندا ،خدایا 

 .کردم
I ها براي رضاي خودت است نه براي طمع بهشت و دوري جستن از جهنم این ایثارگري. 
I انتخاب کرد)7(ابن علی نام که حسی من راهی را انتخاب کرده . 
I و لبانی خندان انتخاب نمودمشنمن راهم را بدون هیچ زور و اجباري و با چشمانی رو .  
I دین اسالم محفوظ و نگهداري شد،راه من راه کسانی است که با شهادتشان . 
I پذیریم ایم تا یک قطره خون در رگ داریم فرمان رهبر را با دل و جان مى ما پیمان بسته.  
I ینى کسى است که دین را زنده کردخم. 
I امام را فراموش نکنید و همیشه براى سالمتى او دعا کنید. 

 ذوالفقار: نام
  روزفراخ:خانوادگی نام 
  فاضل:پدر نام 

  شربتی:نام مادر
 1335 هشتم مهر :تاریخ تولد
ــع :محــل تولــد  روســتاي شــوهان از تواب
 نشهرستان مهرا

 سواد بی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362پانزدهم مهر : تاریخ شهادت
  قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد شهرستان زادگاهش   بخش صالح:مزار
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 1ذوالفقار روزفراخ
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 2»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
انـد و در نـزد خالقـشان     اند بلکه زنده اند مرده سانی که در راه خداوند کشته شده      مپندارید ک «

  .»گیرند میي روز
ب برحقش رهبر کبیـر انقـالب       ینامه خود را با درود و سالم به آقا امام زمان و نا             وصیت 

 .کنم شکن عصر حاضر امام خمینی شروع می  بت، پیر جماران،اسالمی
جـان دادن نیـست بلکـه جـان یـافتن           ،  لکه رسالت است  ، شهادت مرگ نیست ب    شهادت 

سـکوت  ، مردن نیست بلکه تولد است، به اجبار رفتن نیست بلکه انتخاب کردن است   ،  است
 مـن   ، خداونـدا  ، خـدایا  .است  تنفر نیست بلکه عشق    ،خداه  است براي عشق ب   منیست فریاد   
قط براي رضـاي تـو دل از   ام و ف  عشق تو پیموده   اپويوخم را در تک    هاي پر پیچ   این همه راه  

 آنها را رها کردم تا شاید بتوانم خـدمتی بـه اسـالم              ،ام  دوست و اقوام خویش کنده     ،خانواده
 براي رضاي خودت است نه بـراي طمـع بهـشت و دوري              3]ي[ها  این ایثارگري  .کرده باشم 

ـ  ، خـدایا  .دانـم   چون فقط تو را شایسته پرستش مـی        ،جستن از جهنم    تـو را شـکر    ،دا خداون
 من راهـی را     .اي تا بتوانم دین تو را یاري نمایم        کنم که مرا در موقعیتی از زمان قرار داده         یم

  . انتخاب کرد)7(ابن علی ام که حسین انتخاب کرده
 ،اي ناراحـت نبـاش    از اینکه فرزنـدت را از دسـت داده  ،مادر جان :  چند با مادرم   یوصیت 

 از ، مـادر جـان  .گرفـت  مانت خـود را پـس  چون من امانتی بودم در نزد شما و خداوند هم ا       
 چون من راهـم را بـدون        ،و هیچ گریه و زاري نکنید      بابت شهادت من هیچ ناراحت نباشید     
 راه مـن راه کـسانی       . و لبانی خندان انتخاب نمودم     شنهیچ زور و اجباري و با چشمانی رو       

 . دین اسالم محفوظ و نگهداري شد،است که با شهادتشان
                                           

 .»خنامه پاسدار ذوالفقار روز فرا وصیت«:  در باالي وصیت به قلم شهید آمده است-1
 .اضافه است» السبیل«در » ال«. 169/ عمران  آل-2
 .اضافه است» ي «-3
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ام و یـا خـشونتی    اگر به شما از روي تندي حرفی زده: دران و دوستانم  چند با بر   وصیتی 
افتاده برادرتان را بردارید و نگذارید سنگرش خـالی          زمین  سالح به  . مرا ببخشید  ،ام دادهنشان  
یم که مملکت ما در نهایت حیثیت ماسـت و احتیـاج   ا ه ما در زمانی قرار گرفت  ،برادران .بماند

. دهنده راه مـن باشـید      خواهم که براي من ناراحت نباشید و ادامه        می ها از شما  ،به خون دارد  
 . باشیدهمیشه و همه حال حافظ خون شهدا

 مـرا   ،ام اگر در طول زندگی مشترکمان همـسري شایـسته نبـوده           : همسرم ا چند ب  وصیتی 
 به نمـاز و روزه تـشویق کنیـد و دلیـر و              ، که تنها یادگار من است     ،]را [ببخشید و فرزندمان  

 .یثارگر تحویل جامعه اسالمی بدهیدا
 1»ي الهداتبع علی من والسالم«

  روزفراخوالفقارذ
 10/6/62 تاریخ

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ام را شـروع      نامـه  با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسـالمى ایـران خمینـى کبیـر وصـیت                
 .کنم مى

شـکن    و نایب بـرحقش خمینـى بـت       ) عج(الزمان  احبمن به یارى اهللا و به فرماندهى ص        
 و به امیـد     بیرون کنم زمین   بعثى بجنگم و آنها را از خاك مقدس ایران          تا با مزدوران   ،روم  مى

ایم تا یک قطره      چون ما پیمان بسته   . کن خواهیم کرد    خدا بر حقیم و باطل را به زودى ریشه        
هاى رهبـر    ذیریم و یک لحظه راهنمایی    پ  خون در رگ داریم فرمان رهبر را با دل و جان مى           

 خمینى کسى است که دین را زنده کرد و پایه دین را به یـارى اهللا    .را فراموش نخواهیم کرد   
داخلـى و خـارجى      رویم تا دشمنان    و متحدشدن ملت ایران استوار کرد و ما به فرمان او مى           

چـون آمریکـا و شـوروى و        هاى هم  ابرقدرت. دان تاریخ اندازیم    را سرنگون کنیم و در زباله     
هـاى   ترین سالح ناند با دادن مدر زنند و خیال کرده    جهت مى  دارند دست و پاى بى    ... فرانسه

                                           
 .»اطبع« در اصل وصیت -1
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 امـا اینهـا بایـد       ،توانند برهاننـد    مرگبار و هواپیماى مدرن به عراق ملت ایران را از جنگ مى           
نى برسـر   ان است و قرآن مکتبشان اسـت و عـشق حـسی           شبدانند ملت ایران تا خمینى رهبر     

هراسند و صدام باید بداند که قاتل دو ملت ایـران   دارند از کشته شدن در راه حق هرگز نمى  
تنها آرزوى من شهادت و کشته شـدن        . و عراق است و هیچ راه فرارى جز خودکشى ندارد         

که تو با هزاران زحمت و درد و رنج من را            دانم  آرى مادر مهربانم من مى    . در راه حق است   
برم و اما تنها      من زحمات تو را از یاد نمى       .ام  دانم شیر پاك تو را خورده       اید و مى    هبزرگ کرد 

خواهش من این است که غصه نخورى که فرزندت شهید شـده تـو بایـد افتخـار کنـى کـه                
فرزندى را که خدا به تو امانت داده با بهترین روش تربیت کردى و االن به خود او سـپردى        

خواهم که شیرت را  برى ولى از تو مى دانم که تو بعد از من رنج مى        و آفرین بر تو مادرم مى     
مادر جان من در اینجا تو را بـه        .  اگر شیرت را حاللم کنى من در آخرت راحتم         .حاللم کنى 

خـواهم کـه غـصه        از شما مـى   . سپارم و اى مادر جان فکر من مکن من امانت بودم            خدا مى 
ام و بـه      رفت و من به مقام واالى شهادت دست یافته        نخورید که برادرمان در جوانى از دنیا        

خـواهم کـه امـام را        از شـما مـى    . ام و شهادت براى من سعادت اسـت         آرزوى خودم رسیده  
آرى برادران و اى مادر و اى همـسرم از   .فراموش نکنید و همیشه براى سالمتى او دعا کنید        

اکبـر و     اهللا«ى و در گـوش او       خواهم که فرزندم محسن را با بهترین روش تربیت کن           شما مى 
 بخوانید و در اولین فرصت نماز خواندن را به او یاد بدهید و او را بـه  »اشهد ان ال اله اال اهللا    

شـود و   شما مسئول هستید و از شما هیچ عذرى پذیرفتـه نمـى         . کارهاى خیر راهنمایى کنید   
 .رسانم مىام را به پایان  نامه در اینجا به امید پیروزى حق بر باطل وصیت

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 ذوالفقار روزفراخ



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 342

 
 



 343 روزفراخ، ذوالفقار    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دی کنيریمبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگ. 
I استغفار و دعا را از یاد نبرید. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I دیدار  باطل ثابت نگههیحضورتان را در جبهه حق عل . 
I دیابی عظمت او را بدی کنی و سعدی شوقی دقشتریدر امام ب.  
I دیصداقت اخالص خود را همچنان حفظ کن. 

 حمزه: نام
  روشنی:خانوادگی نام 
  شهباز:پدر نام 

  کوکب:نام مادر
 1339 یکم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
 هسپا:کننده ارگان اعزام

 1364هفتم خرداد : تاریخ شهادت
  زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران   بخش صالح:مزار
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 حمزه روشنی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 امام را دعا کنید 

 عـضو سـپاه پاسـداران انقـالب         ،نامه اینجانب حاج حمزه روشنی     یک قسمت از وصیت    
باشـند بـه     جبهه حق علیـه باطـل مـی       پدران و مادرانی که فرزندان آنان در          به ،اسالمی ایالم 
  :نویسم شرح زیر می

 نکند در رختخواب ذلـت  ،اي جوانان... جنگم تا شهید شوم روم و می  قدر به جبهه می    آن 
 .در میدان نبرد شهید شد) 7(بمیرید که حسین

در محراب عبادت شـهید شـد و مبـادا    ) 7( مبادا در غفلت بمیرید که علی     ،اي جوانان  
 .  شددیو با هدف شه )7(نی در راه حسنی اکبر حسی که علدیریوتی بمتفا در حال بی

 کـه فـردا در محـضر خـدا          دیـ  کن يری مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگ       ، مادران يا 
 .  را نموددی شه72 که تحمل دی را بده)3(نبی جواب زدیتوان ینم
 جـسد او را هـم       ی و حتـ   دی نبرد بفرست  يها  مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه       همه 

 . رمیگ یام پس نم  را که در راه خدا دادهي فرمود سر1 مادر وهبرای ز،دیری نگلیتحو
ـ     درمان نی که بهتر  دی نبر ادی استغفار و دعا را از       ،برادران   دردهاسـت و    نی تـسک  يارهـا ب
 و  دازندنی شما تفرقه ن   نی و هرگز دشمنان ب    دی او قدم بردار   اه و در ر   دی خدا باش  ادی به   شهیهم

 مـسلمانان و روز     ی کردنـد روز بـدبخت     نی متعهد جدا نسازند که اگر چن      تی از روحان  شما را 
ـ دار  باطـل ثابـت نگـه      هیـ  حضورتان را در جبهه حق عل      .هاست جشن ابرقدرت  در امـام   . دی

 و صـداقت    دی او سـاز   می را تـسل   د و خو  دیابی او را ب   2 عظمت دی کن ی و سع  دی شو قی دق شتریب
 خـط  رویـ کـه پ    آنـان  ، گـشت  بمی شهادت نص  ضی اگر ف  .دیان حفظ کن  اخالص خود را همچن   

 و بر جنازه مـن حاضـر        ندی او اعتقاد ندارند بر من نگر      تی به وال   و ستندی ن ینیسرخ امام خم  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»عضمت« در اصل وصیت -2
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ن ی تا آخـر دیی و بگو ]د[یـ برسان زمانی سالم مرا به رهبر عز     .اند  اما باشد که شهدا زنده     ،نشوند
بندم که در تمام عاشوراها      ی م مانیهم کرد با خداوند پ    قطره خونم سنگر اسالم را ترك نخوا      

 که همـه    ی نکنم تا هنگام   یهمراه باشم و سنگر او را خال      ) 7(نیالها با حس  بو در تمام کر   
 ي تـا انقـالب مهـد   ای خـدا ایخدا .دیبه اجرا در آ) عج( پرچم امام زمان     ریاحکام اسالم در ز   

 .نی آمیلها يفزای بدار از عمر ما بکاه و بر عمر او  را نگهینیخم
 ی حمزه روشنحاج

 »قیو سالم من اهللا توف«
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
 گـــردم بـــه دنبـــالم زمیـــ مـــادر عزي اگـــرید
 

ــب  ــور  قل ــد در گ ــاك ش ــن خ ــرم م ــرد  گ  س
ــن  ــ استیـ ــاك ســـ نیـ ــاواهی خـ ــني مـ   مـ

 
ــمان  ــا آسـ ــا  هـ ــون جـ ــد اکنـ ــني باشـ   مـ

ــن  ــهمــ ــ دمی شــ ــاهد ظلمــ ــی شــ  می عظــ
 

ــان  ــممهمــــــ ــرشی پــــــ  می رازق کــــــ
ــزل  ــشنمنــ ــن گلــ ــوران  مــ   اســــت یو نــ

 
 ســــتا ی جهــــان فــــاننیــــ مثــــال انــــه 

ــاز ب روح  ــن را بــ ــی مــ ــان ینــ ــر زمــ   هــ
 

ــاك  ــان در مپـــ ــ و تابـــ ــرانانیـــ   اختـــ
 خواســـتم ی شـــهادت را بـــه جـــان مـــچـــون 

 
 جهــــت خــــود را بــــدان آراســــتم یــــنز 

 دیــ کني از شــهادت از بهــر مــن شــاد   بعــد 
 

ــ  ــ ارکشــــ ــ کني بهــــــر آزادزدیــــ  دیــــ
  

  به مادرم در مرز نبردی حمزه روشنفهی سرباز وظنجانبینامه از ا تیوص 
 27/7/59 مورخه

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

»هادقَّ جِهح ی اللَّهوا فداهج1»و 
گذار جمهوري اسالمی ایران، امام خمینـی و          با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و بنیان         

                                           
 .»در راه خدا جهاد کنید چنان که سزاوار جهاد اوست«.  سورة حج78 بخشی از آیه -1
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نامـه خـود را بـه     م به همه شهداي راه اسالم و میهن، من حاج حمزه روشنی وصـیت             با سال 
ام   نامـه را تحویـل خـانواده        نویسم که بعد از شـهادتم وصـیت         برادر حاج قاسم حیدریان می    

 .بدهد
جز تو بـه هـیچ چیـزى فکـر           ه شاهد هستى که من در این لحظه ب        ت تو خود  ،پروردگارا 

هـاى   مـن از قـدرت  . باشد  ترس من تنها از تو مى.طلبم  گناه مىکنم و تنها از تو آمرزش     نمى
هـا همـه پـوچ و        دنیوى و مادى این جهان ترس ندارم و باید همه بداننـد کـه ایـن قـدرت                 

ماندگان خوب توبه کنند که زندگى ارزش این را ندارد کـه انـسان بـشنود                و  ند  ا  تارعنکبوت
 به ، بمیرند و قوى بر ضعیف حاکم شود گرسنگی  از ...ها نفر در آفریقا و یا آسیا و        که میلیون 

 آخر تا کى بشنویم و خون دل بخوریم، تا کى بـشنویم در  .این دلیل که زورشان بیشتر است 
تا کى تحمل    و  سکوت نماید  1[...]کنند و دنیا در برابر این        گناه را قتل عام مى     لبنان مردم بی  

 دژبان حرمین شریفین باشد، تا کـی  یى کند و که آمریکا بر تمام امت اسالم اربابى و آقا         کنیم
دعا کنـیم  اما نشسته و  صبر کنیم که شوروي مردم مسلمان مظلوم افغانی را قتل عام نماید و              

 حال. باید برخیزیم و با خون خود یکایک مسلمین را نجات دهیم          ،  خیر. که مسلمان هستیم  
 . استیمکه در پیش دار را  ]اي[ به اهللا و هدف عالی مان فقط توجه

 آگاه هستم که بعد از شـهادتم چقـدر ناراحـت و             ،همسر عزیزم خانوادة عزیزم و تو اي       
 کـه بـر سـرش آمـد          و آن مـصائب را     را) 3(زینـب  وقتى حضرت  ، ولى 2شوى نگران می 

وار   ایـن مـصیبت را زینـب        کـه  خواهم  از تو می    و همسرم  شود  دلم گرم می   ،مشو   مى آوریاد
بایـست در    و مـی دانم تو براى من همسرى فـداکار بـودى    می.ید و مرا حالل کنید   تحمل کن 

طـورى کـه امـام عزیزمـان         همـان . شـت ، ولى اسالم احتیاج به خون دا      کنار هم زندگی کنیم   
بـراى خـدا و   فـتم و مـن   ر  من مـی ،3جبهه رفتن واجب کفائى استخمینی بزرگ گفتند که   

 . مدحفظ اسالم فدا ش

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»شود می« در اصل وصیت -2
ها نیاز به نیرو دارد، رفتن به جبهه واجـب اسـت و اجـازه           تا موقعی که جبهه   «: ن حضرت امام چنین است     اصل سخ  -3

 .تعلیقات. ك.ر). 166، ص 24تبیان، دفتر (» .والدین شرط نیست
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د که تمام معصومین و تمام مسلمین از ایـن راه    باوفایم شوهرت در راهی گذر کر      همسر 
خـانواده محتـرمم، از شـما       همچنـین   .  تو باید افتخار کنى، تو باید سربلند باشى        .گذر کردند 

خواهم که مرا حالل کنید و براى مـن ناراحـت نباشـید، مـن بـا عاشـقان اهللا و عاشـقان                        می
 تـا آنجـایی کـه تـوان          صورت را چنگ نزنید    نم براي.  شهادت را لبیک گفتم    )7(حسین

 . سیاه نپوشید، چون در اسالم سیاه پوشیدن مفهومى ندارددارید براي من
 خواسـت کـه در کـربال بـا     اوفرزندم محمدنبى بگویید پدرت نخواست زنـده بمانـد        به 

جان خود را فداى ایـن راه   توانستم  زنده بماند، اى کاش صدها بار می   )7(عاشقان حسین 
 .کردم ز میو این اسالم عزیمقدس 

نگوییـد  . به پسرم دروغ نگویید پدرت به سفر رفته، نگویید من از سفر باز خواهم گشت  
به پسرم محمد نبی واقعیت را بگوییـد و         . ها را برایش به ارمغان خواهم آورد        زیباترین هدیه 

استقالل میهن خون پدرت بر تمام مرزهاي غرب اسـالم پریـشان            [...] بگویید بخاطر آزادي    
 زنده بـودن جمهـوري اسـالمی موشـکهاي دشـمن انگـشتان               و خاطر اسالم  ه بگویید ب  .شده

قندي،   پدرت در مهران، پاهاي پدرت در کله       در تپه گره شیر دستهاي    . پدرت را نشانه گرفته   
غربی، چشمان پدرت در میمک، حنجـره پـدرت در بلنـدي تپـه شـرقی،            سینه پدرت در تپه   

قلـب پـدرت در چنگولـه       [...] خون پدرت در رودخانـه      قلب پدرت در ارتفاعات اهللا اکبر،       
هـاي    ی هنوز ایمان پدرت در تمـامی جبهـه        لبه پسرم بگویید و   . اند  پرپر و بریده بریده نموده    

به پسرم واقعیت را بگویید، بگذارید قلب کوچک پسرم شـکاف بـردارد و              : جنگند  غرب می 
شـمن اسـالم و روحانیـت را         زیـادي از د    عقـده  استعمار ریشه بدواند و      ازنفرت همیشگی   

 که همانا کفـار     ]را [داشته باشد به پسرم محمدنبی واقعیت را بگویید که دشمن اصلی اسالم           
خواهم کـه پـسرم هـر روز     استعمار را بشناسد، امپریالیسم را بشناسد، و می    .  بشناسد ،هستند

و . ا تمیـز کنـد   هاي پـدرش ر     پوتین. اش را ورق بزند     هر روز شناسنامه  . خود را اندازه بگیرد   
هر روز بزرگ شدن دستهاي خود را تماشا کنـد و هـر    . هر روز با قمقمه پدرش آب بخورد      

اب روزي باشد، آنقدر بزرگ شود تا برخیزد و قـدم در راهـی بگـذارد، جـاي هـر                   ت روز بی 
از راهی قدم بردارد که غیر از اسالم به هیچ چیزي           . قدمی از خون شهیدان الله روئیده است      

 و راه اسالم و امام بزرگ خمینی کبیر شـهید شـود کـه در انتهـاي آن پـدرش بـا                       دفکر نکن 
بـه  .  چشم انتظـار دیـدار احـساسی هـستم         ،لبخندي غرورآفرین در کربالي عاشقان حسینی     
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خواهم رؤیاي دروغین چشمان پسرم را ببندد و جهت آفتـاب را از      نمی. پسرم دروغ نگویید  
خـواهم پـسرم قربـانی نیرنـگ           شـدن اسـت نمـی      پسرم در حال رشـد و بـزرگ       . او بگیرید 

توسل، دعاي سمات درس قـرآن و       [...] وار بزرگ      پسرم اسالمی  دبگذاری. جهانخواران باشد 
.  بجاي ترانه سـرود انقـالب را بیـاموزد   ،بگذارید پسرم بجاي نارنجک توپ را بیاموزد . غیره

 تـاریخ  ، جهـان يي جغرافیـا بجاي زمزمه فریاد برعلیه دشمنان اسالم امام را بیـاموزد و بجـا   
 بگذارید که کالس درس پسرم گستره وسیع کشوري الهی باشد کـه             .جهانخواران را بیاموزد  

بگذارید تخته سیاه کـالس پـسرم دیوارهـاي        . معلم بزرگ آن فقط اسالم را به پسرم بیاموزد        
ستی ها و خیابانهایی باشد که بیشمار شهیدان کشورم با خون خود راز بـزرگ هـ                 تمام کوچه 

و به پسرم بگوییـد پـدرت   ... اند و همان خونها هستند که اسالم را زنده کند           را بر آن نوشته   
 ...در راه اسالم شهید شد در کربالي مهران با عاشقان اهللا

وار و    همسر عزیزم من از شما خیلی راضی بودم چون واقعاً براي من همـسري اسـالمی                
ی کشیدي که من نتوانـستم ایـن زحمـات شـما را     پایان فداکار بودي تو براي من زحمات بی      

 .به هر صورت حاللم کن. جبران کنم
پـدر  . وقت من در خور آن نبـودم         که هیچ  دپدر و مادر مهربانم براي من زحماتی کشیدی        

جان اگر نتوانستم که این زحمات شما را جبران کنم در حال شروع جبران کـردن زحمـات                  
م آن امید مسلمانان تمـام جهـان آن پیـر جمـاران آن امیـد                شما بودم که ناگهان از امام عزیز      

به سـپاه پاسـداران     [...] مستضعفان جهان شنیدم که رفتن به جبهه واجب کفائی است و من             
د کـه مـن     یـ ، پدر جـان پـس بدان      م مراحلی به جبهه حق علیه باطل اعزام شد         از رفتم و پس  

که زحمـاتی بـراي مـن کـشیدي تـا      دانم  مادر جان می. نتوانستم زحمات شما را جبران کنم   
من بـه ایـن   . رود آخرین لحظه عمرم این زحمات شما که من الیق آن نبودم هرگز یادم نمی           

باید خون داد تا اسالم را به پیش برد نه اینکـه            . خاطر رفتم که اسالم احتیاج به خون داشت       
که شما ناراحـت  ] [...خواهم که براي من هیچ       از همه شما می   [...] خون  . آب باید خون داد   

به تمام قوم خویـشان  . در راه اسالم عزیز مرا حالل کن    . ام  باشی من در راه اسالم شهید شده      
رسانم و به همه آنها مخصوصاً حـاج قاسـم بگوییـد کـه مـن خیلـی از شـما           خود سالم می  

ین برادر جان حاج قاسم من ا     .  رهبر کبیر انقالب مرا حالل کنید      ]خاطر  هب[. التماس دعا دارم  
در پایـان چنـد خـط       . ام بدهید   فرستم که بعد از شهادتم به خانواده        نامه براي شما می     وصیت
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در پایـان چنـد خـط شـعر         . ام بدهید   فرستم که بعد از شهادتم به خانواده        شعر براي شما می   
 .نویسم براي شما می

 .خداحافظ به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی 
  

 هــــا تیــــر بــــارد   اگــــر از آســــمان 
 

ــارد    ــشیر بــ ــون از دم شمــ ــا خــ  و یــ
ــز  ــى   هرگــ ــردیم از خمینــ ــدا نگــ  جــ

 
 قـــسم بـــه نهـــضت پـــاك حـــسینى     

  

 »والسالم«
17/5/62 

 حاج حمزه روشنى 
 .یا شهادت یا کربال، چون شهدا گوهري ارزنده باشید

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مادر خوبم ي ا، پدريو اما ا
 ، همـسنگران  ،انهـ  همر ،انی آشنا ي ا ، دوستان ،زانی عز ،همه خوبان  ي ا ،برادر،   خواهر يا 
 : استنی خون من اامیپ،  پاسدارانيا
ـ پاس حرمت خونم و خون جمله       ه   باطل ب  ]با[ خون سرخم در نبرد حق و        امیپ   و  ارانمی
ـ  جنگند ز بهر حفظ استقالل و آن رزم        ی اندر جبهه م   کهی  آنان  کـه از شـب تـا سـحر     یآواران
 بـارور   یتـ ی خون خـود بـه گ      ثاری و اسالم و با ا     ي حفظ آزاد  يرزمند برا  ید و م  نانم ی م داریب

 .ی اسالميجمهور سازند
 »سالم]الـ[و«

7/5/61 
  مهراني در کربالیحمزه روشنحاج 
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 هاي کلیدي عبارت
I  که در رگ داریـم    اى که جان در بدن داریم و تا آخرین قطره خونى               ما تا آخرین لحظه    ،اى امام

  .دست از اسالم و قرآن بر نخواهیم داشت
I دهیم نه خود ادامه مىابه دفاع سرسخت. 
I رزمندگان را دعا کنید. 
I ام تا به جهان و جهانیان بفهمانیم که اسالم دین جهانى است من به جبهه آمده. 
I  کمتر  ،شهید شدم  آن این است که چنانچه در راه دفاع مردانه از اسالم و قر            ام   به خانواده  پیام من 

 .ناراحتى کنند
I نیز در شهادتم افتخار کنید میرد، شهید زنده است پس شما شهید نمى.  
I شهادت براى من همچون حجله عروسى است. 
I شهادت پرواز است؛ پرواز به سوي ملکوت و رفتن به محضر خدا. 

 شهمراد: نام
  روشنی:خانوادگی نام 
  صیدمراد:پدر نام 

  جمیله:نام مادر
 1343 دهم خرداد :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روسـتاي زریـن    :محل تولـد  

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

 1362هشتم مرداد : تاریخ شهادت
  قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي شـهر میمـه شهرسـتان         :مـزار 
 زادگاهش 
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 1شهمراد روشنی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 و درود بیکران بر امام خمینى و شـهیدان راه حـق و              )عج(ماندرود و سالم بیکران بر امام ز      

بنده شهمراد روشنى جهت رضاى خاطر پروردگار به سپاه آمـده و            . آزادى و امت حزب اهللا    
ام تا حسین زمان را یارى کنم و اسـالم   من آمده . ام  هاى نبرد حق علیه باطل گشته       عازم جبهه 

ام تا به جهان و جهانیـان بفهمـانیم    به جبهه آمده   من   .و قرآن را در سرتاسر جهان منتشر کنم       
 . ن استیکه اسالم دین جهانى است و بفهمانیم که اسالم حامى مستضعف

اى که جان در بدن داریـم          ما تا آخرین لحظه    ،پیام بنده به امام عزیز این است که اى امام          
هیم داشـت و بـه      و تا آخرین قطره خونى که در رگ داریم دست از اسالم و قرآن بر نخـوا                

خواهم کـه همیـشه رزمنـدگان را     دهیم و از شما امام عزیز مى نه خود ادامه مى ادفاع سرسخت 
  این است که چنانچـه در راه دفـاع مردانـه از اسـالم و قـرآن     ام   به خانواده  پیام من . دندعا کن 

ربیت کـرده  چنین جوانى را ت اند این  کمتر ناراحتى کنند و افتخار کنند که توانسته      ،شهید شدم 
نیز در شـهادتم افتخـار    میرد، شهید زنده است پس شما    شهید نمى . و در راه قرآن هدیه کنند     

تـر، چـون حجلـه        شهادت براى من همچون حجله عروسى است، بلکه بهتـر و عـالی             .کنید
سوى ملکوت و رفتن بـه   به  پرواز.عروسى دنیاى مادى بیش نیست ولى شهادت پرواز است       

 و مادرم و اهل خانواده و و بـرادران و خـواهران و عموهـایم عیـسى و           به پدر . محضر خدا 
 بـه نورالـدین   .رسانم میر و اهل خانواده و علیمراد و اهل خانواده سالم مى        سایه اهل خانواده 

محمد و اهـل خـانواده       م ملک ا  رسانم و به دائی     می 2 و از راه دور    و اهل خانواده سالمى گرم    
رسـانم و   یک سالم مـى  به  و خویشان یک   3ستان و آشنایان و اقوام     به کلیه دو   .رسانم سالم مى 

 از کلیـه بـرادران و       .خـواهم   یک آنها را ببرم معـذرت مـى        به از بابت اینکه نتوانسته اسم یک     

                                           
 .»نامه شهمراد روشنی وصیت«:  در باالي وصیت به خط شهید آمده است-1
 .»از راهی« در اصل وصیت -2
 .»ومانق« در اصل وصیت -3
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چنانچه از دست بنده ناراحتى       و خویشان تقاضا دارم    1 اقوام خواهران و دوستان و آشنایان و     
 . ن دارند مرا به کوچکى خودم ببخشند و حالل کننداند و چنانچه حقى به گردن م داشته

  حتـی کنـار مهـدي      خدایا خـدایا تـا انقـالب مهـدى        : دعاى همیشگى را فراموش نکنید     
 . دار خمینى را نگه

 خداحافظ همگی
 شهمراد روشنى

                                           
 .»قومان« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I             تیرها بر بـدنم فـرود       ،شود اگر با این خون ناقابل من درخت نو نهال انقالب اسالمی آبیاري می

 .آیید
I جنگیم در میدان جنگ با دشمن می  ما)7(چون علی اکبر. 
I تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس از اسالم و امام خود دفاع کنید. 
I نگذارید امام عزیزمان تنها بماند. 
I نگذارید دشمن حتی یک نفس آرام بماند. 

 رضا : نام
  رهپور:خانوادگی نام 
  فرهاد:پدر نام 

 نم صاحب خا:نام مادر
 1340 چهارم تیر :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول ــود از تواب ــتاي وچکب  روس
 شهرستان آبدانان

 سواد  بی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367ونهم فروردین  بیست: تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 رضا رهپور
 

 الرحمن الرحیم  بسم اهللا 
تیرهـا بـر بـدنم      ،  شود ن خون ناقابل من درخت نو نهال انقالب اسالمی آبیاري می          اگر با ای  «

 چـون   هـم م و زبون نشان دهم کـه مـن          صقطعه کنید تا به دشمنان خ      فرود آیید و مرا قطعه    
 تا اینکه پـرچم اسـالم را در تمـام           ،2»جنگیم در میدان جنگ با دشمن می     ها  )7(1اکبر علی

من به شما این است که تا آخرین قطره خون و تا آخرین             وصیت   ، همرزمم .جهان بگسترانم 
رام بمانـد و    آنفس از اسالمم و امام خود دفاع کنیـد و نگذاریـد دشـمن حتـی یـک نفـس                     

 .نگذارید امام عزیزمان تنها بماند

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
و «: در روز عاشـورا اسـت  ) 7( حسین  فراز نخستین وصیت شهید یادآور این عبارت بلند و حماسی حضرت امام            -2

 .»ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی
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 هاي کلیدي عبارت
I دهم آرزوهاي دیگري هم دارم، ولی شهادت را بر همۀ آنها ترجیح می. 
I را دوست دارید راهم را ادامه بدهیداگر واقعاً من . 
I فهمیدم تنها مردن در راه خدا درست است من دوست ندارم در رختخواب بمیرم. 
I دوست دارم در راه اهللا بمیرم. 
I رساند، فقط مکتب اسالم است تنها مکتبی که انسان را به سعادت و خوشبختی می. 

 محمد: نام
  زره الوار:خانوادگی نام 
  صیدحسن:پدر نام 

  نوربانو:نام مادر
 1338 دهم اردیبهشت :تاریخ تولد
 روسـتاي اسـدآباد از توابـع        :محل تولـد  

 شهر شهرستان دره
 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360یازدهم شهریور : تاریخ شهادت
  تنگه کورك گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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 الوار محمد زره
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 نام خداوند بخشنده مهربان به » ه مننام وصیت«
دهم خیلـی افتخـار دارم    اکنون که در این لحظه زندگی دارم به خدمت سربازي ادامه می         

کـنم و آرزوي مـن همـین بـود کـه حکومـت                که در این حکومت اسالمی دارم خدمت می       
ار بزرگ و امیدوارم که پروردگ. اسالمی روي کار بیاید و من بتوانم خدمتی در راه خدا بکنم         

 . متعال این خدمت را بپذیرد
پدر عزیزم و برادران و خواهران مهربانم، اگر من شهید شدم، براي من ناراحـت نباشـید                 

. تان در راه خـدا تقـدیم کردیـد          و شما باید خیلی خوشحال شوید که یک شهید در خانواده          
وسـت نـدارم در     آنجایی که فهمیدم تنها مردن در راه خدا درسـت اسـت مـن د              ] تا[من که   

البتـه  . ام برسـم  امیدوارم که به آروزي قلبـی    . رختخواب بمیرم، دوست دارم در راه اهللا بمیرم       
مـن در سـربازي در      . دهم  آرزوهاي دیگري هم دارم، ولی شهادت را بر همۀ آنها ترجیح می           

خدمت اشتغال داشتم و در ماه مبارك رمضان روزه را            موقع آموزش در شهرستان شاهرود به     
گفتم خدایا، مـن را شـهید         کردم همیشه در آن دعاها می       ه سالمتی گرفتم و دعاهایی که می      ب

گفـتم    کن و در این سه ماه آموزشی خیلی ناراحت بودم، چـون مـدت آن زیـاد بـود و مـی                     
خدایا، زودتر مـا را ببرنـد بـه جبهـه و بـرویم بـه کمـک بـرادران عزیزمـان کـه در جبهـه                           

خداوند بزرگ این سعادت را به من داد و شهید شدم، هیچ            در هر صورت اگر     . جنگیدند  می
توانید بکنید نوار قـرآن بـر سـر مـزارم      براي من می] که[ناراحتی براي من نکنید، تنها کاري       

 . بگذارید و با سورة حمد و قل هو اهللا روحم را شاد کنید
دوسـت داریـد    کنم اگر واقعاً مـن را         شما پدر و برادران و خواهران عزیزم را دعوت می          

راهم را ادامه بدهید و ببینید براي چه شهید شدم، تنها براي اسالم بود، تنها مکتبی که انسان                  
تمـام دوسـتانم را سـالم       . رساند، فقـط مکتـب اسـالم اسـت          را به سعادت و خوشبختی می     

درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی و         . رسانم و آرزوي موفقیت براي همگی دارم        می
.  دارد زنـده نگـه  ) عـج (گذار جمهوري اسالمی ایران، خداوند ایشان را تا انقالب مهدي  انبنی
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سپارید براي دوستانم و اقوامم       نامه را در موقعی که من را به خاك می           سعی کنید این وصیت   
 . بخوانید

 دار همگی شما باشد خداوند نگه
 »خداحافظ«

 الوار محمد زره
 .اریدخاك بسپ  من را پهلوي مادرم به
 »  دار دیده ایران زنده نگه ، خمینی روح خدا را براي ملت رنج)عج(خدایا تا انقالب مهدي

 )الهی آمین(
  و خداوند همۀ کسانی را که در خط امام و امام را که در خط اهللا بود همیشه سـالم نگـه          

 .دارد
 .اسالم پیروز است، مطمئن باشید

 .، ماه رمضان8/2/60 در تاریخ 1ا نوشتمر  نامه در موقع تقسیم شدن آن این وصیت 

                                           
 .»ا در موقع تقسیم شدن نوشتمنامه ر این وصیت«: صحیح آن.  جمله از نظر دستوري اشکال دارد-1
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 هاي کلیدي عبارت
I است [ شرق و غربانی و زورگوانی بر حامیحجاب شما خواهرانم مشت محکم.[ 
I گرفتمی پروردگار خواهزالیقدرت ال  را با تماماندایمانتقام شه .  
I    را  ما  صب برادران مسلمان غايها یلیی اسرانی بگذارند که ا   دی نبا رانیپرور ا دیملت قهرمان و شه

 . خون بکشند]و[به خاك 
I جنگ را بر دوش داشته باشندنی ایعده خاصو  میدر منزل باش  که ماستی نستادنی ايجا  . 
I دارند طبقه مستضعف جنگ را بر دوش. 
I میشکننها را در هم   بتنی و امیزیبر پا نخ) 7(ی علانیعیچرا ما ش. 

 مصطفی: نام
 جویی  زرین:خانوادگی نام 
  دردي:پدر نام 

  نازار:نام مادر
 1346 پانزدهم بهمن :تاریخ تولد
 روستاي مـاژین از توابـع       :محل تولد 

 شهر شهرستان دره
 اول راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367سوم خرداد :  شهادتتاریخ
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 جویی مصطفی زرین
 

 ن الرحیمالرحم بسم اهللا 
 نیقی و الصدءبسم رب الشهدا

 1»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
 ینـ ی برحقش امـام امـت خم      بیو نا  )عج( امام زمان  2 مقدس آقا  شگاهی درود به پ   ]و[ سالم   با
 و   باطـل  هیـ  حق عل  يها  اسالم در جبهه   زی رزمندگان کفرست  ی و تمام  ی العال 3هظلشکن مد  بت

 .ی اسالمي جمهور4]به[اندرکاران   دستی تمامي براصبر و اجر
 پدرم را   ی کودک نی در سن  .ام  و مستضعف متولد شده    ی مذهب يا در خانواده  1346 سال   در 

 کم اتیت ماد به عل  . شدم یی و راهنما  یی خواندن دوره ابتدا   5بهاز دست دادم و بنده مشغول       
 . کردملیو نداشتن ترك تحص

ـ  اعـزام گرد   ی به پادگان آموزش   یجی بس يرویعنوان ن  هب1362در سال      یپـس از طـ      و دمی
قرار گـرفتم و همـدوش     شکن  جان برکف و خط    انیجی بنده در صفوف بس    ی،مراحل آموزش 

پاره  بر اثر ترکش خم    6 در جبهه چنگوله   64رزمندگان اسالم مشغول خدمت بودم و در سال         
کـردم از ثبـت      می مراجعه   جی بس رشی که به پذ   یو بنده موقع    مجروح شدم  7خوار خون صدام

ی  رزمـ  طی سن و نداشـتن شـرا      یگفتند که شما به علت کوچک       می  و کردند ی م ينام خوددار 
 تی تا به لطف و عنا   رفتم ی م جیروزه درب بس    و من هم همه    دیشوب به جبهه اعزام     دیتوان ینم

                                           
البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شدند و نزد خدا متـنعم خواهنـد            «. 169/ عمران   آل -1

 .آمده است» امواه«و همچنین » قتلو«در اصل وصیت . »بود
 .»آغا« در اصل وصیت -2
 .»ضله« در اصل وصیت -3
 . اضافه است-4
 .»در« وصیت  در اصل-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»خونخار« در اصل وصیت -7
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ـ    اتیـ  از عمل  یکیبار در    نی اول ي برا .نام کردند  ثبت را   بنده پروردگار  1)3(نـام والفجـر   ه  هـا ب
  .در چنگوله هم شرکت داشتم 2)5( والفجراتیاز آن در عمل شرکت فعال داشتم و بعد

هـا را گـرم       و جبهـه   3دینینـش  ی چرا در منزل مـ     ، شهدا ياه   خانواده ي ا ، برادران ياباري،   
ـ رگوارمان فرموده است که شرکت کردن در جبهه          و بز  زی عز امام لذا   .دیدار ینم نگه  امـر   کی
ـ  جنا يکـا ی امـروز امر   4.ها را گرم نگه دارند      جبهه دی با زی است و جوانان عز    یاله کـار بـا     تی

 کـه   تی تجـار  يهـا  ی و زدن کشت   رانیدفاع ا  ی ب ی نفت 5ي فارس و زدن سکوها    جیتجاوز به خل  
ـ  پـس مـا با     ،شـود  ی م ور  از خود دفاع کنند حمله     که  ندارند یگونه سالح  چیه  کـه   می بـدان  دی

و غرب هستند کـه بـا لطـف و            شرق يها  ابرقدرت ی بلکه تمام  ستیدشمن ما فقط صدام ن    
ـ  از و  گرفت میرا خواه  6[...] نی چن نی ا يجلو  پروردگار تیعنا ـ  مـا با   گـر ی طـرف د   ک ی  دی
ته  چرا که در سـال گذشـ       7]و[ می بجنگ ي که با عربستان سعود    می خود را اعالم کن    یگ]ه[آماد

ـ  که با  ها   چرخ ي که بر رو   ییها  ناتوان و معلول   يها  زن 8الخصوص علیدفاع   یکه حجاج ب    دی
،  را مجـروح کردنـد     ی و جمع  9د را به شهادت رساندن    يری کث ةعدد  ن کن حمل نفر آنها را     کی
ـ قـدرت ال   را بـا تمـام    اندایمد و انتقـام شـه     شو عی شهدا ضا  نی که خون ا   می نگذار دیبا  زالی

 جنگجو و با شجاعت و شـهامت        مردم به   ]اي[ گرفت و جا دارد که اشاره      میپروردگار خواه 
ـ  بگذارند که ا   دی نبا رانیپرور ا دیکه ملت قهرمان و شه      چون ، داشته باشم  ی اشغال نیفلسط  نی

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نشیند می« در اصل وصیت -3
ها را گـرم نگـه دارنـد و برونـد بـه               اند جبهه   هاي ما موظف    امروز همۀ جوان  «:  اصل سخن حضرت امام چنین است      -4

 ).44 ص ،18فه امام، جصحی. (»سراغ برادرانشان که در حال جنگ هستند
 .»هاي سکوه« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
 . اضافه است-7
 .»اال الخصوص« در اصل وصیت -8
 .»...ئی کثیري را به شهادت رساندن و عده« در اصل وصیت -9
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 در 1المقـدس  تیـ  خـون بکـشند و ب  ]و[را به خاك     ما   غاصب برادران مسلمان   يها یلییاسرا
ـ    نی آن را از چنگال ا     دیما با  ؛ بوده نی اول مسلم  قبله امبریزمان پ  و  میریـ خبرهـا بگ  یاز خدا ب

ـ    را نجـات     ینیمردم مظلوم و از جـان گذشـته فلـسط           شـما بـرادران و خـواهران در         .میدهب
 ،رنـد یگ یهـا را مـ   ینیفلـسط  لیی اسـرا يهـا  ی نظـام کهی  که موقعدای  مشاهده کرده 2ونیزیتلو

 و  میدر منزل باشـ     که ما  ستی ن ستادنی ا ي پس جا  3ندنک ی خرد م  اي  زندهه   آنها را ب   يها دست
طور هم است کـه طبقـه مستـضعف        نی هم  و  جنگ را بر دوش داشته باشند      نی ا یعده خاص 

 خداست و  نیکننده د  لی آن کس که تکم    ي و از قرآن و اسالم محمد      دارند جنگ را بر دوش   
ـ  ، نجـات داده اسـت     یپرست شرك و بت  از   و ما را     4 ما جا افتاده است    ياسالم را برا     مـا  س پ

 .5باشیم دی بای و اسالمینی دنیچن نی اظمحاف
 بـر  ی حجاب شما خـواهرانم مـشت محکمـ   : دارم به خواهران و بانوان محترم      یتی وص و 

 دی باشـ  یزنان) 3( مثل فاطمه زهرا   دی و شما با   ]است [7 و غرب  6 شرق انی و زورگو  انیحام
 خود را نثار انقـالب و        جنگ خون  يها جبهه و برادرانتان در     دی را حفظ کن   حجابتانکه تمام   
ـ ها کـه بـه ا       شما در پشت جبهه و برادرانتان در جبهه        .زندیاسالم بر   همـه   بی نـص  ي زود نی
 کـشور آل    در مکرم   کعبه خانه خدا    ارتی کربال و قدس و مخصوصآ ز      ارتی باشد ز  نیمسلم
 .سعود

و ی   هـست  نی زمـ  يکننـده تمـام مخلوقـات رو        خودت خلق  ]که[ ي همان طور  پروردگارا 
 مـا هـستند و شـما را         يها خـداها    بت نی ا ندیگو ی و م  پرستند یها را م    که بت  ]ي[یـها انسان

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»تلویزین« در اصل وصیت -2
، »کننـد   مـی «جـاي     بـه . کننـد   ا وجود زنده بودنـشان خـرد مـی         منظور شهید احتماالً این بوده است که دست آنها را ب           -3

 .آمده است» کند می«
 . منظور شهید احتماالً این بوده است که اسالم را براي ما آورده و جا انداخته است-4
 .»باید خواهیم شد« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .ك تعلیقات. ر-7
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 ی،دهـ  ی مـ 1]م[جـزا  ها را به اعمال خودشان  انسان امتیکه شما در روز ق      و چون  پرستند ینم
ـ  و ا  میزیبر پا نخ  ) 7(ی عل انیعیپس چرا ما ش    ـ هـا را در هـم     بـت نی اهللا ء و انـشا 2میشکنن

 . و جلبر خداوند عزّ شکست با توکل میخواه
 

 »کمی علسالم]الـ[و«
 ییجو نی زری مصطفدی اسالم پاسدار قرآن شهدینامه سردار رش تیوص

 هران م: شهادتمحل
 21/3/673 شهادت خیتار

                                           
 . اضافه است-1
 .»بکشینم« در اصل وصیت -2
 .هاي انتهاي وصیت احتماالً پس از شهادت توسط فرد دیگري اضافه شده است  عبارت-3
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 هاي کلیدي عبارت
I داشتدی نخواهی حضرت امام هست غم و مشکلی پر عظمت و نورانهیتا سا . 
I استدی و جاوندهخط امام تا ابد ز . 
I دیقدردان نعمت بزرگ وجود امام باش.  
I آخرت داردریاطاعت از امام پاداش خ . 
I  اسالم و امام کردنديا فدار که جان دانی شهیعنیباختگان  جانخوشا به حال . 
I شود، مگر این که سعادت یاري کند اي خدایی است که نصیب تمام بندگان نمی شهادت هدیه. 
I  افتخار و شادي کنیداگر به فیض شهادت رسیدم برایم. 

 الدین نجم: نام
  زمانی:خانوادگی نام 
  محمدمراد:پدر نام 

  حمیده:نام مادر
 1343 دهم تیر :تاریخ تولد
  روستاي نرگسی از توابع شهرستان ایوان:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت

  جهاد سازندگی:کننده گان اعزامار
 1364هجدهم خرداد : تاریخ شهادت
  شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  روستاي حاجی حاضر همان شهرستان:مزار
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 1الدین زمانی نجم
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 ینی حضرت امام خمرانی ای انقالب اسالمری رهبر کبه درود فراوان ببا
ـ نو ی را مـ   يا نامه تی مختصر وص  ریشرح ز ه   بزرگ ب  ي نام خدا  با  ـ  شـهادت هد   .سمی  يا هی

ـ  سـعادت    نکـه ی مگـر ا   شـود  ی تمام بندگان نم   بی که نص  یی است خدا جانـب  نی ا . کنـد  ياری
 ي با اتکال به خداوند متعال و عشق و عالقه بـه خـدمت مقـدس جهـادگر             ی زمان نیالد نجم

 و انـشاءاهللا بـه نحـو    رمیپـذ  یدل م جان و ه حضرت امام را ب   امبرگونهی اوامر پ  ،ام مشغول شده 
ـ   فـه ی چنانچه در راه انجام وظ.احسن به آن عمل خواهم کرد       شـهادت  ضیفـ ه  مـورد نظـر ب

پدرشان امام    خانواده شهدا  رای ز دی نخور یسرپرست ی غم ب  .دی کن ي افتخار و شاد   می برا ،مدیرس
ام   اهـل خـانواده    ي شـماها ا   .کنـد  ی او فقدان پدران را پر م      کرانی ب يها  است که محبت   زیعز
 ی پرعظمـت و نـوران     هی تـا سـا    دی نشو وسأیخاطر و م    در نبودم آزرده   ،همسرمو   مادر   ژهیبو

 نخواسـته   ي فرارسـد و خـدا     ی اگر زمان  . داشت دی نخواه ی و مشکل   غم ،حضرت امام هست  
ـ  دییـ  بنمایمـ یتی ی وسرپرسـت  ی احساس بموقع ن آ ،امام نباشد  ـ  گرچـه ب  خـدا و امـام   ياره ی

ـ دی و جاوندهخط امام تا ابد ز    ) عج(عصر   پیـدا  شـاگردان مکتـب او ادامـه   لهیوسـ  ه است و ب
ـ     کنم ی م هی شماها توص  به. کند یم  از  شهیـ  و هم  دیزرگ وجـود امـام باشـ       که قدردان نعمت ب

ـ  آخـرت دارد و ما     ریـ  اطاعت از امـام پـاداش خ       .دیاوامرش اطاعت کن    در روز   ي سـربلند  هی
 خوشا به   .دیغ نکن ی در ، است یی روشن خدا  تی که آ  ، جان در راه امام    ثاری از ا  . است زیرستاخ
 . اسالم و امام کردنديا فدار که جان دانی شهیعنیگان  باخته جانحال 

 »لسالموا«
 ی زماننیالد نجم

                                           
 .»17/11/61«:  در باالي وصیت آمده است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I تنها خواهش بنده این است که دست به سوى یکتا و امام را دعا کنید.  
I باشد خواب راحت شما از افتخار این رزمندگان مى. 

 عمران: نام
  زنگنه:خانوادگی نام 
  علیداد:پدر نام 

  شاه زنان:نام مادر
 1343 سوم دي :تاریخ تولد
سراب کالن از توابـع      روستاي   :محل تولد 

 شیروان و چرداول
 سواد بی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1363وهشتم دي  بیست: تاریخ شهادت
  میمک:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 عمران زنگنه
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 بـاز سـئوال پـیش     .دعا کن  بنده را    ، مادر .ام  سوى جبهه حرکت کرده    اولین روز به نام خدا به     

موریت دارد که خبـر بنـده را بـه دل           أ م  این باد و نسیم جبهه حتماً      ؟آید مادر کجا بفهمد     مى
آیـا مهربـانم     . دعا کن آیا هیچى از شیر مادر بهتر نبوده و نیست           ،مادر مهربانم . مادرم برساند 

دس جمهـورى   خـاك مقـ  ، این نوکر سرسپرده آمریکـا  ،خبر قبول دارى که دشمن از خدا بى      
حال . ام خود را به رزمندگان اسالم برسانم         افتخار کن که بنده توانسته     .اسالمى را پایمال کند   

شاید خداونـد ایـن    تنها خواهش بنده این است که دست به سوى یکتا و امام را دعا کنید و              
راسـتى مـادر خـواب راحـت شـما از افتخـار ایـن رزمنـدگان                 . گام فرزندت را قبول نماید    

 . ام برایم ناراحت نباشید  بنده هم اگر خدا قبول داشته باشد به صف آنها پیوسته.اشدب مى
 »والسالم«

 عمران زنگنه
 11/9/62مورخه 

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 ]ي[دفعه کبـوتر    یک . صبح بود که در میان سنگرها بودیم       8 در ساعت    27/10/62در تاریخ   

شدیم که ناگهان کبوتر از دسـت   مشغول تماشا کبوتر را گرفتیم و    .زخمى وارد سنگر ما شد    
 ناگهـان   .همه با هم دنبال کبـوتر از سـنگر بیـرون آمـدیم            . رون پرید ییکى از همسنگرهایم ب   

داند که یکى از ما       خدا مى . خمپاره دشمن به میان سنگر اصابت کرد و سنگر را زیرورو کرد           
 . امام است1[...]ز قسمت مور بوده و اأ بعد از جریان فهمیدیم که این م.زخمى نشدیم

 آباد هاى ایالم غرب صالح جبهه

                                           
 . خوانا نیست-1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I پذیریم اهللا هرگز با دشمنان اسالم سازش نمی ما سربازان روح. 
I   کنم که همیشه و تا آخرین نفس در راه مقدس تو و براي یاري دین تو مستحکم                  سوگند یاد می

  .برکف در راهت کار کنم و جان
I   تعـالی اسـت بـه جـاي          مهم را آنچنان که شایسته مقام بـاري        ۀ که بتوانم این وظیف    الهی یاري ده

 .آورم
I ت و به مالءاعلی پیوستفبایست ر می. 
I    خواهم که پس از من راهم که همان راه حقیقی اسـالم اسـت ادامـه دهیـد و          برادران از شما می

 .امام را تنها نگذارید
I وار صبور و شکیبا باشید خواهم که زینب  از شما می. سخنی نیز با شما دارم،خواهران. 
I رخ دهد مبادا پس از شهادت من تزلزلی در ایمان شما.  
I باشید و پایدارهمچون کوه استوار و محکم .  
I گرفتو صاحب ما خواهد آمد و انتقام خون ما را خواهد نجام حق بر باطل پیروز استاسر . 

 جهانبخش: نام
 وند  زینی:خانوادگی نام 
  سیفعلی:پدر نام 

 پري  جان:نام مادر
 1339 چهارم اردیبهشت :دتاریخ تول

 روسـتاي زیـدآباد از توابـع        :محل تولد 
 شهر شهرستان دره
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362دهم فروردین : تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي روســتاي آرمــو :مــزار
 شهرستان زادگاهش
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 1وند جهانبخش زینی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
کفـن    سالم و درود بر رهبر انقالب اسالمی امام خمینی و درود و سالم بر شهیدان گلگون              با

 .انقالب ایران و درود و سالم بر پدر و مادر مهربانم
نویسم به یاري خدا در کردستان مشغول نبرد با مـزدوران   اکنون که من این نامه را می      هم 

اهللا هرگـز بـا       فهمانیم که مـا سـربازان روح      خواهیم به آنان ب      هستیم و می   3 و دمکرات  2کومله
مـادر مهربـانم، مـن کـه در سردشـت کردسـتان هـستم            . پـذیریم   دشمنان اسالم سازش نمی   

خواهم کـه ناراحـت نـشوي و       خواهم که ناراحت نشوید و اگر من شهید شدم، از تو می             می
ودت و خـ ] ي[در سوگ من ننشینی و خوشحال باش که چنین فرزندي به اسالم هدیه کـرد    

امیـد  . را طوري بگیر که دشمنان اسالم خوار و زبون باشند و پدر مهربانم، از راه دور سـالم          
هاي فراوانی براي من کـشیدید        است که اگر شهید شدم، مرا ببخشی هرچند که شما زحمت          

امید است که اگر شهید شدم، این خـون مـن باعـث             . هاي شما را جبران نکردم      ولی زحمت 
 .  شودهاي تو جبران زحمت

 .دار خمینی را نگه ) عج(خدایا خدایا تو را به جان مهدي 
 وند سرباز وظیفه جهانبخش زینی

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 4بسم اهللا الرحمن الرحیم

  والصدقینءبسم رب الشهدا
 )قرآن مجید( »م یرْزقُونَولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِ«

                                           
 .»26/12/61مورخه «:  در باالي وصیت، گوشه سمت چپ آمده است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»وند مه تکاور شهید جهانبخش زینینا وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-4



 385وند، جهانبخش      زینی¹استان ایالم 

 

موریتی الهی هـستم تـو      أ خدایا حال که در انجام م      »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال      «آري  
کنم که همیشه و تا آخـرین نفـس در راه مقـدس           سوگند یاد می    تو طلبم و به   را به یاري می   

ه کـه بتـوانم     الهی یاري د   .برکف در راهت کار کنم     تو و براي یاري دین تو مستحکم و جان        
خـدایا تـو شـاهد       .تعالی است به جاي آورم      مهم را آنچنان که شایسته مقام باري       ۀاین وظیف 

 از روزي که تو را به یگانگی شـناختم در           .ام باش که من در این راه کورکورانه قدم نگذاشته        
 . اي از ایمان محمدي جهید و آنگاه از همه چیز گذشتم و به تو پیوستم قلبم جرقه

 حال که فرزندت را به راهـی  ،مادرم .این لحظه آخر سخنی هم با خانواده خودم دارم   در   
 . با تو چند کلمـه حـرف دارم      ،فرستی سرور شهیدان در آن قدم گذاشته می       )7(که حسین 

 ،سالمت باد  .شدينها کشیدي و خسته      تو مرا بزرگ کردي و چه بسا در رهگذر تاریخ رنج          
گویم اي مادر مبـادا       به تو می   ، حاللم کن  ، اي مادر عزیزم   .گویم  پیام را به تو می     ،درودت باد 

خـواهم کـه     پس از شهادت من اشکی بریزي که باعث شـادي دشـمنان شـود و از تـو مـی                   
 ، امـا تـو اي مـادر       .دشمنان را خوار و زبون کرده باشی       )7(وار که در سوگ حسین     زینب

 .ادي سالمت باد و این وفـاداري      این آز  این شادي و غم حاللت باد، این شادي درودت باد،         
 ؟گویم و گرچه دوران زندگی ما هم کوتاه بود ولـی چـه بایـست کـرد     گرچه تو را ترك می 

خـواهم کـه همچـون شـیرزن صـدر         از تو مـی    .ت و به مالءاعلی پیوست    فبایست ر  آخر می 
 .باشیاند  اسالم و مادران و خواهران دوران انقالب که تا به امروز در راه خدا قدم گذاشته

خواهم که پـس از مـن راهـم       از شما می   ، برادران خداحافظ  .و اما شما برادرانم من رفتم      
 .که همان راه حقیقی اسالم است ادامه دهید و امام را تنها نگذارید

 مبـادا  .وار صبور و شکیبا باشـید  خواهم که زینب  از شما می   . سخنی نیز با شما دارم     ،اما خواهران  
 باشـید کـه     و پایدار   همچون کوه استوار و محکم     .رخ دهد  زلی در ایمان شما   پس از شهادت من تزل    

 . گرفتو صاحب ما خواهد آمد و انتقام خون ما را خواهد نجام حق بر باطل پیروز استاسر
 چنانچه از طرف ایـن حقیـر بـه شـما     د دوستان و برادران و آشنایان خو   ۀدر پایان از هم    

 .خدا یار و مددکار شما باشد .ست مرا ببخشیداحترامی و اذیتی شده ا آزار و بی
 وند جهانبخش زینی

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار 
  جهانیربه امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کف
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 هاي کلیدي عبارت
I وقتى که آخر این دنیا مرگ است حیف نیست که مرد در بستر بمیرد. 
I مبارزه کند و حق دیگران را از دست غارتگران بگیرد اشد ومرد باید مرد میدان ب. 
I    که آنها جان عزیز خودشان را در راه اسـالم            و فرزندان او واالتر نیستیم     )7(ما از امام حسین

 .دادند
I اسالم را آبیاري کنیم] درخت[هاي  ما باید با خون خود ریشه. 
I      داریم و راه آنهـا را ادامـه    زنده نگه) و فرزندانش را) 7(امام حسین(ما هم وظیفه داریم خون

 .دهیم
I تر از پدر و مادر است وقتی که اسالم در خطر باشد، خدمت کردن به اسالم واجب. 
I   ها را به تقوي و خواهران را به عفت و پاکدامنی و حفظ حجـاب کـه                   تمامی برادران همکالسی

 .نمایم دهنده راه شهداست توصیه می همان ادامه

 غالمرضا: امن
 وند  زینی:خانوادگی نام 
  رضا:پدر نام 

  صغرا:نام مادر
 1349 بیستم مرداد :تاریخ تولد
 شهر  شهرستان دره:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366دوم اسفند : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ي جهانگیرآباد از    گلزار شهداي روستا   :مزار
 توابع زادگاهش
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 وند غالمرضا زینی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 چند قطعه شعر

 خواهم که در بستر بمیرم      من چو مفلوکان نمی   
 

 روم تـا همچـو مـردان در دل سـنگر بمیـرم              می 
 زندگی خواب است اما، جرعـۀ جـام شـهادت     

 
ــا  مــی    عــشق شــیرین بمیــرمببــزمکــشم ســر ت

ــسلیم خــوردم   ــاده ت ــادر، ب  از شــراب جــان م
 

ــی  ــل    م ــاي کام ــا رض ــا ب ــرم روم ت ــادر بمی  م
 **** 

 این جهـان همچـون درخـت اسـت اي گـرام           
 

 1هـــاي نـــیم خـــام مـــا بـــر او چـــون میـــوه 
ــرد    ــخت گیـ ــسـ ــاخ را   امخـ ــر شـ ــا مـ  هـ

 
ــاخ را    ــشاید کـــ ــامی نـــ ــه در خـــ  زانکـــ

  گــشت شـیرین لــب کــز آن  وچـون گذشــت  
 

 هــــا را بعــــد از آن ســــست گیــــرد شــــاخ 
ــان    ــد دهـ ــیرین شـ ــال شـ ــون از آن اقبـ  چـ

 
ــک ج     ــی ملـ ــر آدمـ ــد بـ ــست شـ ــانسـ  هـ

 **** 
ــد    ــاتم دادن ــصه نج ــحر از غ ــت س  دوش وق

 
 2انــدر آن ظلمـــت شــب آب حیـــاتم دادنـــد   

 چه مبارك سحري بـود و چـه فرخنـده شـبی            
 

ــد      ــراتم دادن ــازه ب ــن ت ــه ای ــدر ک ــب ق  آن ش
  

 .طلبد وند از شما طلب مغفرت می غالمرضا زینی
 »والسالم«

 ]اي دیگر نامه وصیت[
  القاصم الجبارینبسم اهللا 

 3»نکال الظالمین، معتمدالمؤمنین اربین،هالمین، مدرك الظلمبیرا«

                                           
 . از مثنوي مولوي است اشعارچهار بیت دوم -1
 . شعر از حافظ است-2
 . بخشی از دعاي افتتاح-3
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 بنیانگذار )7(الشأن اسالم و مسلمین و سالم بر حسین    درود و تهنیت فراوان به رهبرعظیم     
و . ینـد کننده هدف مقدس او      شهیدانى که تثبیت   1 [...]ن شهیدپرورش، اتشیع سرخ که در دام    

هیدانى که بـا نثـار خونـشان درخـت اسـالم،            کفن این مرز و بوم ش      درود بر شهیدان گلگون   
 اهـداف    بتـوانیم  2[...]راهـروان راه     بـه امیـد اینکـه مـا          .آزادى و حریت را بـارور سـاختند       
 بـه اکنون که قلـم       از هم . گذاریم بلکه به مرحله عمل      یکمقدسشان را نه تنها به مرحله تئور      
ولیت سنگینش را در اندرون   ورم، از هم اکنون که بار مسئ        دست گرفته و درافکار خود غوطه     

 هم اکنون کـه وجـودم را عـشق بـه خـدا و               ،کنم  وجود پوچ در برابر مسئولیتم احساس مى      
 رو به خداى منان که هر قـدمى را بـه خـاطر              ،داشتن مکتبش در برگرفته     هابرپایى و زنده نگ   

هـدف   او خواهم رفت از او خواستارم که مـرا در ایـن    راهراهى را به خاطر    رضاى او و هر   
 از همین حاال    .نیست کمک و مساعدت نماید    ) 6(دین محمد  جز برپایى ه  مقدسى که ب  

خواهم که نـه تنهـا    شکن، از خداوند عزوجل مى سوى کفار دین و به  که عازم هستم به جبهه    
آیا وقتى که آخر این دنیا مـرگ        . هاى حق علیه باطل یارى نماید       مرا بلکه ما را در این جبهه      

مبـارزه کنـد و حـق     مرد باید مرد میـدان باشـد و  . ه مرد در بستر بمیرد   است حیف نیست ک   
 و فرزندان او واالتر نیـستیم کـه   )7(ما از امام حسین. دیگران را از دست غارتگران بگیرد 

ه اآنها جان عزیز خودشان را در راه اسالم دادند و ما هم وظیفه داریم خون آنها را زنـده نگـ      
دهیم و در این برهه زمان اسالم احتیاج دارد و ما باید با خون خود               مه  اداشته و راه آنها را اد     

هاى اسالم را آبیارى کنیم که درخت اسالم سبز و خرم شـود و نخـشکد و مـن گفتـه             ریشه
ید که ناکـام  یبرایم نگو. باشد که خداوند بزرگ و قادر مطلق مى      خود را به جاى آوردم چون     

د و بدانید که در آن دنیا من پیش خداوند داماد خـواهم              که مرا داماد کنی    یدبوده و آرزو داشت   
ى داشـته باشـد و مـن    یید صبر و شکیبای به مادرم بگو.شد و خدا برایم همه چیز خواهد داد      

که تـو    چون،در آن دنیا برایت دعا خواهم کرد که تو برایم گریه نکنى و روح مرا آزار ندهى     
دانم که شب و روز رنـج کـشیدى و    می. ىزحمت کشیده بودى و کار کرده بودخیلی برایم  

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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 ولـی   .کنم که مادرى مثل شما در دنیا نباشد         با هزاران مشقت مرا بزرگ کردى و من فکر مى         
کـه   چون. تر از پدر و مادر است        خدمت کردن به اسالم واجب     وقتی که اسالم در خطر باشد     

 و خطـاب    طلبم   مى ودي ب حالل اقوام  از تمامى برادران و آشنایان و      .وعدة خدا نزدیک است   
 و  1[...]در   بـرادرانم  بعد از شهادتم به جاى گریه و اشک به کمـک             ، مادر عزیز و مهربانم    به

سـت کـن و اسـلحه    ى کمرم شکست قامتـت را یپدر بزرگوارم بعد از من به جاى اینکه بگو   
  در ضـمن در آخـر  .میدان بیا که گویى زلزله بر اندام دشـمن افتـاده اسـت        برگیر و چنان به     

 را به تقوى و خواهران را به عفت و پاکدامنى و حفـظ حجـاب                اه  همکالسی تمامی برادران 
 . نمایم توصیه مى راه شهداست  همان ادامه دهندةکه 

 2» لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینیمدان کان دین مح«
  .از همگان طلب آمرزش و مغفرت دارم 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 وند مرضا زینىغال

                                           
 . خوانا نیست-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I  این جاذبه تو از چیست؟...نفایکسان و ضع ی باوری ي و اامی مکتب خون و پ، اياسالماي  
I خود قرار دادهيشکن را به جا  بتینیب بزرگوارش خمیفرمانده است و نا) عج(امام زمان . 
I زدیپا خ ه هر فرد مسلمان است که در برابر ظلم و ستم بفهیوظ.  
I       دی شـه یلی و جنگ تحمی که در طول انقالب اسالمدیهر فرد مسلمان در برابر خون هزاران شه 

  .اند مسئول است شده
I  را بـه لـرزه   ها تی که تمام ابرجنا   ی انقالب اسالم  نی قطره خونشان از ا    نی تا آخر  دی با رانیملت ا 

  . کنندتیانداخته حما
I ام تخاب کرده راه را اننی کامل ایمن خود با آگاه.  
I کردم ی اسالم مي کاش صد جان داشتم و همه را فدايا. 
I دینماز را فراموش نکن. 
I  غاصـب را فرامـوش     لی و اسـرائ   ي و شـورو   کـا ی مرگ بر آمر   تانی شعارها نی و در ب   دیشعار بده 

 .دینکن

 رمضان: نام
 وند مقدم  زینی:خانوادگی م نا

  طهمور:پدر نام 
  شاه دولت:نام مادر

 1338 ششم مهر :تاریخ تولد
 شهر  شهرستان دره:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1361سی و یکم تیر : تاریخ شهادت
  شرق بصره عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  اثري از پیکرش بدست نیامد :مزار
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 1وندمقدم رمضان زینی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 2» فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ الَّذینَ قُتلُوا]ولَا تَحسبنَّ[«
] و[ دشـمن کـافران      يفان و ا  یکـسان و ضـع     ی ب اوری ي و ا  امی مکتب خون و پ    ي ا ، اسالم يا

 .اند  را فدا کرده   زشانیکه در راهت هزاران جوان و نوجوان و زن و مرد خون عز             مستکبران،
 ی و هـر زن و مـرد مـسلمان       ی است که هر جوان مـسلمان      زی چه چ  ت؟سی جاذبه تو از چ    نیا

] و [ که در راهت مظلومانه    یاورانی به قطره خون تمام      من. حاضر است در راهت جان بدهد     
 کـنم و جـان      ي پاسـدار  مین کـر  آ کنم که از تـو و قـر        ی م ادیاند قسم    سعادتمندانه جان داده  

 روح امـت،    ي ا ، قلب ملـت   دهی جوش يرهبر، ا  يو تو ا  . کنم ت فدا ت را در راه پرعظم    قمیناال
 بـه روح  ، اسـالم و قـرآن در حرکـت اسـت         ، ملـت  ي خدا و بـرا    يکه ذره ذره وجودت برا    

 ي و ا  لیـ  ذل ي شورو ي جهانخوار و ا   يکای امر يزنم ا  ی م ادیکنم و فر   ی م ادیمقدست سوگند   
را بـه   شـکن     بـت  ینـ یب بزرگوارش خم  یفرمانده است و نا   ) عج( غاصب، امام زمان   لیاسرائ
 گـر ی خـورد کـه د  دی خواهخی مظلومان تارنیاز دست ای  تودهن  خود قرار داده و چنان     يجا
ـ  که عراق ایدان ی می،نی برادر فلسطي قرار نداشته باشد و تو ا     نی زم ي از شما در رو    ياثر  نی

 هـر فـرد     فـه ی وظ ، حمله کرده  زی عز رانی به ا  تکاریگوش شرق و غرب جنا    ه  عروسک حلقه ب  
 امروز  . بکند زی و جان خود را نثار اسالم عز       زدیپا خ  هدر برابر ظلم و ستم ب     مسلمان است که    

 یلـ ی و جنـگ تحم    ی که در طول انقالب اسـالم      دیهر فرد مسلمان در برابر خون هزاران شه       
 ی انقالب اسالم  نی قطره خونشان از ا    نی تا آخر  دی با رانیاند مسئول است و ملت ا       شده دیشه

 امام باشند و مـن  اوری و   اری شهی کنند و هم   تی لرزه انداخته حما    را به  کارانتیکه تمام ابرجنا  
ـ  خود را نسبت به اسالم عزنی ددیام که شا    راه را انتخاب کرده    نی کامل ا  یخود با آگاه    و زی
 .کردم ی اسالم مي کاش صد جان داشتم و همه را فدايو ا. می ادا نمارانیپرور ادیملت شه

                                           
 .»وند مقدم نامۀ شهید رمضان زینی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شدند و نزد خدا متـنعم خواهنـد            «. 169/ عمران   آل -2
 .نیامده است» و التحسبن«در اصل وصیت . »بود



 399وند مقدم، رمضان      زینی¹استان ایالم 

 

ـ دیشـو  ی بشوم شما ناراحت مدیانم که اگر من شهد ی م،زی پدر و مادر عزي شما ا  و   ی ول
 که خودم افتخار    ي طور نی هم دیا  خدا کرده  می را تقد  ي فرزند نی که چن  دی افتخار کن  دیشما با 

ـ  اذیلـ ی شما نبودم و شما را خ      قی ال يدانم فرزند  ی م م،پدر. کنم بر شما   یم ـ   کـرده تی  یام ول
 که شما در راه مـن متحمـل شـده           ییها  شمه از زحمت   کی ی که حت  داشتم ن اقتیمتاسفانه ل 

 یلی من خ  يکه شما برا    چون دی مرا ببخش  ، مادر مهربانم  ي تو ا  .ندازمی از گردن خودم ب    دیبود
و من موفق نـشدم  ي دی بزرگ کردن من کشی در پاری بسی شب نخواب ي، بود دهیزحمت کش 

 ، مکـن 1يزار مـن نالـه و       ي برا  که  کنم ی م واهش از آنها را بر طرف کنم از شما خ         یکه پاس 
ـ  و شما بـرادران و خـواهران عز        یده ی زجر م  شتریکه مرا ب    چون ،صورت خود را نکن     ،زمی
 از شـما تمـام بـرادران و         .)اهللا انـشاء  (دی امام باش  اوری و   اری شهی و هم  دینماز را فراموش نکن   

اسـتدعا دارم     ممنون هستم از شما    یلی خ دیا  جنازه من شرکت کرده    2عیی تش در که   یخواهران
 مرگ  تانی شعارها نی و در ب   دی خوشحال کننده شعار بده    هی فقط با روح   دی نکن ي ناله و زار   که

 از تمـام بـرادران و   ، در خاتمـه .دیـ  غاصـب را فرامـوش نکن  لی و اسرائ ي و شورو  کایبر آمر 
 . طلبم ی متی حاللزیخواهران و اقوام و همسنگران عز

  )ینی خمامام( 3.» که شهادت دارد اسارت نداردیملت«
 وند مقدم ینی زرمضان

27/1/61 

                                           
 .»ناله زاري« در اصل وصیت -1
 .»تشیع« در اصل وصیت -2
 ).48 ، ص13صحیفه امام، ج (» .و سعادت است پیروز استملتی که شهادت براي ا«:  اصل سخن حضرت امام این است-3
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 هاي کلیدي عبارت
I قرار دهددانی خداوند متعال مرا جزو شهدوارمیام  . 
I مانند گل خوشبوست،باستیچقدر شهادت در راه خدا ز .  
I   بـه درجـه     ایـ  گـردد    بمی نص تی و موفق  يروزیجنگم تا پ   ی آنقدر با دشمن م    نیرزم س نیمن در ا 

  . شهادت برسمعیرف
I دیی بگوکی مادرم تبربه،  شومدی داشته باشم که در راه خدا و اسالم و قرآن شهاقتیاگر ل.  
I استیداشتن  که مرگ در راه خدا چه خوب و دوستیراست . 
I خواهـان آن   کـه واقعـاً  ی نخواهد شد مگر کسانی هر کس  بی نص نید و کمال رس   ضی درجه ف  به 

 .باشند
I گرانندی خود و دي برایتیراغ هداکشند چ ی رنج و زحمت ممی که در صراط مستقانیکس.  
I ندی به بهشت جاودانت درآيا واسطه ما عده ه قرار بده تا بگرانی دي ما را الگو،بارپروردگارا. 
I خداستتی عبودیعنی در راه خدا یرساند افتادگ یکمال مه  را بنسان که ايا لهی وسنیتر بزرگ . 
I اهیـ  بلنـد گ نیخورنـد و در زمـ   ینمـ  بلندنـد کـه آب   ینـ ی جاهل و نـادان هماننـد زم       يها انسان 

 .دیرو ینم

 توکل: نام
 وندمقدم  زینی:خانوادگی نام 
  محمدشریف:پدر نام 

  فوزیه:نام مادر
 1350 هفتم شهریور :تاریخ تولد
 شهر  روستاي ماژین از توابع شهرستان دره:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364د وپنجم مردا بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي روستاي آرمو شهرستان زادگاهش:مزار



 403، توکل    وندمقدم  زینی¹استان ایالم 

 

 1وندمقدم توکل زینی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 دی و بدان  دی کن يداری پا نی از دفاع از د    ، در جهاد با دشمن    گانی بلندپا ي وفادار من، ا   ارانی يا

رهانـد و بـه جهـان        ی مـ  هـا  يهـا و دشـوار     ی است که شما را از سـخت       یمنزله پل  که مرگ به  
 گـاه ی زندان دردناك بـه جا کیشود که نخواهد از  ی مدای پ ی کس ای آ .سازد ی منتقل م  دانیجاو

 اسـت کـه آنهـا را از    ی دشمنان شما همانند پلي مرگ برای ول؟ منتقل شودییبای زغآباد و با 
 .سازد ی منتقل می به زندان سخت و دردناکییبایکاخ ز

ـ   ی مـ  اینده   روز ب  کیانسان  ) 7(نینامه امام حس   تی از وص  یقسمت   هـم از    ي و روز  دآی
باشـد و    ی پس مرگ سرنوشت ما م     ،رود و تنها کردارها و اعمالش برجا خواهند ماند         ی م ایدن

 خداونـد   د نـز  رای ز ،دی نگران نباش  ]من [از مرگ . چه بهتر که انسان در راه هدفش کشته شود        
 2.دی نپوشـ  اهی س می شماها رفته برا   انی فقط جسم من از م     .رمیگ ی م يمتعال زنده هستم و روز    

ـ ا  را بدان که ما زنده     نی ا . شد دی که از مرگ من نگران خواه      دانم ی م ،مادر  و نـزد خداونـد   می
چقـدر شـهادت    .  قرار دهد  دانی خداوند متعال مرا جزو شه     دوارمی ام .میریگ ی م يمتعال روز 

جنگم تا   ی آنقدر با دشمن م    نیرزم س نی من در ا   ، مانند گل خوشبوست   ،باستیدر راه خدا ز   
 داشـته باشـم کـه    اقتی اگر ل. شهادت برسمعی به درجه رفای گردد بمی نصتی و موفق يروزیپ

 خـدا  یهمـان ی چون من بـه م دیی بگوکی مادرم تبربه،  شومدیدر راه خدا و اسالم و قرآن شه 
 در  )7(امـام سـجاد   .  است یداشتن  که مرگ در راه خدا چه خوب و دوست         ی راست .ام رفته
منزلـه خـارج شـدن از         بـه  کوکـار ی مـؤمن ن   يمرگ بـرا  : دیفرما یاش م  نامه تی از وص  یقسمت
 از دسـت و پـا در        ریـ زاردهنده است و بـاز کـردن قفـل و زنج          آ و   فی آلوده و کث   يها لباس

 نیها و رفتن بـه بهتـر        مرکب نی و معطر و سوار شدن بر بهتر       بای ز يها  لباس دنیعوض پوش 
 و  بـا ی ز يهـا   آمـدن لبـاس    رونیـ نزله ب م کار به   کافران و انسان بد    ي اما مرگ برا   ،هاست منزل

                                           
 .»وند نامه شهید توکل زینی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 دنی قشنگ و راحت است و در عوض پوشـ    ی و راحت و خارج شدن از منزل       بای ز يها لباس
 .هاست  منزلنیتر  و دردناكنیتر ها و انتقال به وحشتناك  لباسنیتر  و زشتنیتر آلوده

 
ــادگ ــوزیافتــ ــب ف   آمــ ــر طالــ ــاگــ  یضیــ

 
ــورد آب زم  ــز نخ ــیهرگ ــت ین ــد اس ــه بلن  1 ک

  

  کـه واقعـاً    ی نخواهـد شـد مگـر کـسان        ی هر کـس   بی نص نیدس و کمال ر   ضی درجه ف  به 
هـا و روزهـا خـود را بـه رنـج و مـشقت                مقصود شب  نی به ا  لی ن يخواهان آن باشند و برا    

کننـد تـا بتواننـد       ی علم و دانش کسب مـ      ،کنند ی اشخاص کوشش م   یچه بسا بعض  . ندازندیب
 به ایروند   ی م 2 غرب يسو  به ای دگراننی حال د  ازخبر   ی اما ب  ،خود را به سر حد کمال برسانند      

کـشند چـراغ    ی رنـج و زحمـت مـ   می که در صـراط مـستق     انی کس ی ول ،افتند ی م 3دامن شرق 
ـ     گرانی د ي ما را الگو   ،س بارپروردگارا پ .گرانندی خود و د   ي برا یتیهدا واسـطه   ه قرار بده تا ب

ـ نـسان  کـه ا يا لهی وسـ نیتـر   بـزرگ ي، آر.ندی به بهشت جاودانت درآ    يا ما عده  کمـال  ه  را ب
 جاهـل و نـادان هماننـد    يهـا   خداست و انسان   تی عبود یعنی در راه خدا     یرساند افتادگ  یم
 .دیرو ی نماهی بلند گنیخورند و در زم ی بلندند که آب نمینیزم

 
ــشم ــستم از مچــ ــ بــ  انیــــ خاکانیــ

 
 انیـــــ منظـــــر افالکنمیـــــتـــــا بب 

  

 فی نجف و کربال و قدس شرارتی زدی امبه
 »اهللا و برکاته ۀمح و رکمی علسالم]الـ[و«

                                           
 . این شعر منسوب به پوریاي ولی است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I استی همان شغل انبيشغل مادر. 
I بود)3( حضرت فاطمهرویتوان پ ی که چگونه مدیشما در حد وسع و توان خود نشان داد . 
I دی قرب و منزلت داریلی خی حق تعالشگاهی شما که در پ،مادرم. 
I همـه زحمـات و      نیـ  از ا  يا اقـل ذره  که نتوانستم ال  نیدانم از ا   ی خود را شرمنده م    شهی هم ،مادرم 

 .می شما را جبران نمايها محبت
I دی نگذاریجبهه و سنگرها را خال. 

 احمد: نام
  زینیوندي:خانوادگی نام 
  نورمحمد:پدر نام 

  بانو:نام مادر
 1352 یکم مهر :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روسـتاي هاشـم    :محل تولد 

 شهر شهرستان دره
 ماییاول راهن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان آبدانان :مزار
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 1احمد زینیوندي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 ]بـه نـام  [،   جمهور ي انسان، به نام خداي    نام خدا ه  ب  مالک، ينام خدا ه  ب  حاکم، ي خدا نامه  ب

ـ        درهـم  ينام خدا ه  ب گر،ي داد نام خدا ه  ب ،دی شه يخدا نـام  ه کوبنـده سـتمگران و بـاالخره ب
 . مستضفعان و محرومانيخدا

کـردم تـا     ی آرزو مـ   شهیـ چنان کـه هم     آن ي نمونه بود  ي همواره مادر  می تو برا  ، جان مادر 
 گرانی د ي برا ی تا سرمشق  سمی از زنان قهرمان بنو    یعنوان زن   و شرح حالت را به     ابمی ب یقیتوف
 فیـ  بزرگ و تکل   ی فرزندانت را به عنوان عبادت     تیو ترب  ي مادر جان تو شغل مادر     . باشد زین
ـ د ی قبال آن خود را در برابر خدا سخت مسئول مـ ر و د یدانست ی م یاله  بـا  یی تـو گـو  .يدی

 جامعه بچه خوب به کی اگر  استی همان شغل انب   ي که شغل مادر   یتمام وجودت باور داشت   
ـ مود و به قـول امـام عز        ن فیتوان آن را توص    ی دارد که نم   ارزش قدر آنی،   ده لیتحو  بـه   زی
 . دارد ی فرزنـد بـستگ    تیـ  سعادت جامعه بـه ترب     ی تمام عالم ارزش دارد و به طور کل        ةانداز

 صبر و استقامت در برابر انبوه مـشکالت         ی با تمام  ، حرکاتت ی با تمام  یی تو گو  ،زمیمادر عز 
 را تکـان    تـان یاه  گهواره بچـه   یشما با دست  ،  ان مادر يا. يداد می مادران عالم درس     یبه تمام 

 را تعبد   ی تو راز زندگ   ، مادرم .دیزن ی را قلم م   تی سرنوشت جهان بشر   گری و با دست د    دیده
 ی الهـ فی احکام و تکال]و [2]ي[ خوب خدا و محمد    ة بند دی که با  ي بود افتهی قتی حق نیبه ا 

شما در حـد وسـع و   . یدانست ی فرزندانت متی را در تربفی تکلنیتر  و مهم نیتر یبود و اول  
 شما کـه در  ، مادرم. بود)3( حضرت فاطمهرویتوان پ ی که چگونه مدیتوان خود نشان داد  

 مقامتـان بلنـد     ی الهـ  شگاهیـ قـدر در پ     شما آن  ،دی قرب و منزلت دار    یلی خ ی حق تعال  شگاهیپ
 نـسبت بـه     د بلنـ  ي بـا صـدا    ي فرزنـد  یدهد حت  ی اجازه نم  یاست که خداوند تبارك و تعال     

 يا که نتوانستم الاقل ذره   نیدانم از ا   ی خود را شرمنده م    شهی هم ، مادرم .دی بگو ش سخن نیوالد

                                           
 .»نامه احمد زینیوندي، وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .افه است اض-2
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 ریـ  خ يدهم کـه بـا دعـا       ی اما قول م   ،می شما را جبران نما    يها  همه زحمات و محبت    نیاز ا 
 و میمـا ی خـدا بپ   ی بنـدگ  ری قدم بردارم و س    می در صراط مستق   شهی خداوند هم  ياری ]و [شما

 نی اولي براکه قبل از آن  . باشد نی هم زیرزندانت ن  ف ة شما دربار  ي آرزوها نیتر زرگ از ب  مسلماً
ـ خورم که چرا خداوند ا     ی افسوس م  شهی هم ،ابمیها ب   آمدن به جبهه   قیبار توف   سـعادت را    نی
ـ  را کـه با    ی آن خلوصـ    حتمـاً  ،اش را ندارم   یستگی شا کند؟حتماً ی من نم  بینص  دارا شـوم    دی

ـ      ، مادرم .ندارم ـ  مکـن و گر    یتـاب  ی در مرگ مـن ب  دشـمنان مـا خوشـحال    ،ن مکـ ي و زار  هی
 بـر تـن   اهی که تو را به خون شهدا لباس سـ  دیی اقوام بگو  یبعد از مرگ من به تمام     . شوند یم

 ی را خواهـانم و مـ  ی و سـالمت آن سـرور گرامـ       ی از خداوند بزرگ شـادکام     ،پدرم 1.نکنند
 آرزو . کـنم ی زندگتا  مهر و لطف پدرانه هی شما را فراهم سازم و در سا       يکوشم که خرسند  

در ضـمن    .دیـ شـناس و کوشـا بدان      فهی وظ ي و مرا فرزند   دیری را بپذ  زمی مهرآم يدارم درودها 
 .دی نگذاریجبهه و سنگرها را خال

 يوندینی زاحمد

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I پشتیبان روحانیت باشید تاچشم منافقان کور شود. 
I حمایت از انقالب اسالمی، حمایت از اسالم است. 
I عراق نیست، امروز اسالم در برابر تمام کفر قرار داردجنگ ما فقط با . 
I پشت سر امام مصمم بایستید. امام را تنها نگذارید. 

 علی: نام
  سجادي:خانوادگی نام 
  ابوالقاسم:پدر نام 

  ربابه:نام مادر
 1340 چهارم خرداد :تاریخ تولد
ژاب از توابـع      وسـتاي چـم    ر :محل تولد 

 شهر شهرستان دره
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367چهارم مرداد : تاریخ شهادت
  میمک:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی سجادي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
»د شَیرُوجٍ می بف کُنْتُم لَوو توالْم رِکْکُمدا تَکُونُوا ینَم1ٍ»ةأَی 
 .» خواهد گرفتفرا سیارمحکم مرگ شماراهاى ب کاخ چه در اگر باشید کجا هر«
همیـشه   و ملت شـهیدپرور   شکن و  جماران خمینى بت   پیره  کران ب  سالم بى ] و [درود با 
،  مـردم عزیـز    .رسـانم  سالم گـرم مـی     پرور  به ملت قهرمان   .کنم می آغاز صحنه وصیتم را   در

ب را آبیـاري     و خون پاك شهداي ما ایـن درخـت انقـال           دارید انقالب رامحکم نگه   اسالم و 
 با آگاهی تمام از دستورات اسالم و والیت فقیه لباس           انقالبم من که یک پاسدار   . کرده است 

تا در راه و هدف آن خـدمت     . کنم  تا ابد به آن افتخار می     ] ه[الزمان را پوشید    سربازي صاحب 
 کنم و به نوبه خود دست ابرجنایتکاران را به رهبري امام عزیـز بـادادن خـون خـود از سـر                 

م که با اراده خود و الهام گرفتـه          من یک پاسدار   .ملت مظلوم و شهیدپرور ایران کوتاه نماییم      
از خداوند منان و با آگاهی کامل از پایان این راه، این مأموریت پرمخاطره را به بهاي جـانم                   

پدري و آوارگی فرزندان کوچکم با عالقه تمام قبول کـردم و              ام و بی    سرپرستی خانواده   و بی 
م را جلب و بـه انقـالب عظـیم          یادها شدم تا بتوانم با نثار خون خود رضایت خ           ازم جبهه ع

امـه یکـی از   ن مردم عزیـزي کـه بـه وصـیت    . اسالمی تحت رهبري امام بزرگ خدمتی نمایم   
هید، خوب فکر کنید که در زمان گذشته جوانان ما در           د شهیدان گلگون کفنتان گوش فرا می     

بنـد و   ور بودند با پیروزي انقالب خط بطالن بر همۀ این بی     هچه منجالب و فسادهایی غوط    
المـستقیم اسـت پیـدا کردنـد و      ن صراط یها کشیده شد و مردم راه گمشدة خود که هم           باري

براي جبران زمان گذشته آنچنان براي اسالم فداکاري و ایثار و رشادت از خود نشان دادنـد                 
ارج نمودن آنها از زیـر چکمـه سـربازان بیگانـه      خ وها براي دفاع از مرز و بوم       که در حمله  

براي شهادت از هم سبقت گرفتند و چه جانانه جنگیدند و به فیض شهادت رسـیدند، درود           
خداوند بر آنان باد، اما شما مردم مسلمان و مبارز که در مبارزات خود نشان دادید که واقعـاً       

                                           
 . سوره نساء است78 بخشی از آیه -1
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گر خداي نخواسته یک موقع فکـر       در جهان با استقامت و گوش به فرمان رهبرتان هستید، ا          
دولت خدمتگزار نباشید آن وقت است که باید دست روي دست گذاشـت و منتظـر هجـوم     

ایـد    اهللا چنین روزي نخواهد آمـد همچنانکـه در صـحنه بـوده            ءشرق و غرب باشید که انشا     
ان گران را نقش بر آب نمایید و پشتیبان روحانیت باشید تا چشم منافقـ       باشید و توطئه توطئه   

این انقالب بـه  . کشور، کشور شماست، خوب بیندیشید و یک لحظه غافل نباشید     . کور شود 
پاي این درخت ریخته تا بـه ثمـر           دست نیامده خون هزاران شهید مفقود، معلول به         آسانی به 
از آن به خوبی حمایت کنید که حمایت از انقالب اسالمی حمایت از اسالم است و                . رسیده

کنم که حجاب کامالً اسالمی را رعایت نماینـد و اگـر خـداي             سفارش می  به کلیه خواهرانم  
 .اید نخواسته غیر از این باشد به خون پاك شهیدان لطمه زده

حـزب   اگر و کنند ترور هاى این مملکت را بهترین شخصیت که اگر  اما منافقین بدانند   و 
 انقـالب   را علیـه توطئـه   ومکرهزاران   اگر و کنند  را منفجر  وزیري   و دفتر نخست   جمهورى

 انقالبمـان را بـه    کـه خـواهیم  مى ما. انجام دهندهیچ کارى توانند     نمی گیرند ب اسالمى به کار  
 زیر باراسـتعمارگران شـرق و      سلطه را از   تحت    تاکشورهاى مظلوم و   صادر کنیم تمام جهان   

ـ     به یاري خداوند نجات دهیم بهتر است به دامـن اسـالم            غرب یـشه  بـراى هم    و د پنـاه ببری
 و نمـاز جمعـه   مـسجد  محـراب  کـه دارى در   تـو  واى منافقین کوردل، باشیدخاطر  آسوده  
چینی و به آنها     توطئه  علیه مردم از ظلم رهانیده شده خود       که دارى  تو ى و کن   می گذاري  بمب

اش   دسـت نـشانده    ست کـه بوسـیله نـوکر       هـ  بـاالتر  آمریکا از گر  توطئه کنی، آیا   خیانت می 
 درپا خاسـته اسـت و    میل کرده است و علیه ایران اسالمی به    ح ت ه ایران علی جنگ را ) صدام(

گـذرد مـا       کـه از مـی     روز هر  است و  )آمریکا (شیطان بزرگ  صورتى که این جنگ به ضرر     
 . نعمت الهى است یکاین جنگ براى ما  وشویم تر می تر و آبدیده باتجربه

 جنگ ما  دانید ه خودتان می   این ک  ،ستا ا دوش یکایک شم   جنگ بر  امروز،  جوانان عزیز  
همـه واجـب اسـت بـه         بـر  و دارد قرار تمام کفر  برابر اسالم در   امروز ،عراق نیست  با فقط

ایـن   در خواسـته مـا   ااگرخـداى ن   و   دیـ  بجنگ  تجاوزگر آخرین قطره خون با    وتا جبهه بروند 
دیگـر بایـد خـون پـاك شـهیدان          . خواند فاتحه اسالم را   باید  دیگر ،جنگ شکست بخوریم  

  کـه در   اي کـسانی  . هاي شهیدان را فراموش کـرد       لگون کفن و صبر استقامت شما خانواده      گ
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] د[یــ کن  نمـى   عمـل  انتـ ف به حر  چرا دیزن اسالم می  همیشه دم از   و دیده پشت جبهه شعارمی  
 . زدشود هم می خدا مگردروغ با] د[یـگوی یدروغ م چرا

امـام  .  عمل بپوشانید 1هایتان جامۀ  که به شعار   خواهم می، از شما    پرور مردم عزیز وقهرمان   
 و  مصمم بایستید  امام پشت سر . برود که خون شهیدان به هدر     دیطورى نکن  و دیراتنهانگذار

 بهتر خالصه آنچنان که اول بودید   ]. د[ـایستادن )7(امام حسین  آن ایستادن که پشت سر    نه  
 . انشاءاهللا. مسلمین کورشود  دشمنان اسالم و و2 منافقینچشم تا باشید

 :ام، اقوام و دوستان در ذیل چند سفارش دارم با خانواده
پدر عزیز و فداکارم، چه کنم که با وجود آن همه حقی کـه بـر گـردنم                  :  سفارش به پدر   -1

ــداهللا     ــضرت اباعب ــهیدان ح ــاالر ش ــاد س ــم و فری ــارت باش ــشه در کن ــستم همی داري نتوان
شود از فیض شـهادت      مگر می  را که فرمود آیا کسی هست که مرا یاري دهد            )7(الحسین

رزمـانم نـشتابم، بـر همـین          پوشی کرد و به یاري هـم        باشد چشم   که فیض بسیار عظیمی می    
اگر من شهید شدم هیچ ناراحتی نکن و بر سـر           . اساس است که راه پیکار با کفر را برگزیدم        

ـ   .  گریه کنـد   )7(قبر من گریه نکنید زیرا کسی نبود که بر سر قبر امام حسین             زم، پـدر عزی
دانم از تو     زدي و نمی    کردم دست به دلم نمی      فقط به فکر تو هستم چون که هر کاري که می          

 3چقدر

                                           
 .»جامع« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .باشد نامه موجود نمی  ادامه وصیت-3
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 417 سجادي، علی    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I کرده که خداوند به ما داده حجت خود راه تمامییها  نعمتنیبا ا .  
I نـور  نیـ د تـا ا ان  کردهییآرا  متحد شده و صفسالماسپاه ] در برابر [ کفر هاي تمام کشور  هامروز 

  . خاموش کننددهی را که در وطن ما تابییخدا
I معلوم شوندی خوب و مومن واقعيها  بندگان خدا تا انساني است براشی جنگ آزمانیا . 
I ش مـردم را بـه اسـتقامت و        نیاهرطـ  از اجـداد     يرویـ  به پ  ، مرد خدا  نی ا ی،نی امام خم  زی ن هامروز

 .کند ی ضد اسالم دعوت مانکرشمبارزه با م
I زی به کربال و فتح قدس عزدنی رستر عی هر چه سردی امبه. 
I ام  را ادامه دادهدانی و سرور آزادگان و مظلوم شه)7(نیمن راه حس. 

 محمد علی: نام
  سرآهنگ:خانوادگی نام 
  عبدالرضا:پدر نام 

 ر هاج:نام مادر
 1320وچهارم فروردین   بیست:تاریخ تولد
 جوق از توابع شهرستان مهران  روستاي قلعه:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

 1359دوازدهم مهر : تاریخ شهادت
 سخت شهرستان زادگاهش  روستاي کانی:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 اده پیرمحمد همان شهرستان امامز:مزار



 419محمد      سرآهنگ، علی¹استان ایالم 

 

 1محمد سرآهنگ علی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 نیقی والصدء رب الشهدا]بسم[

 2)ینیامام خم(. » شهادت دارد اسارت ندارد] کهیمکتب[«
 ی کـه نقطـه اوج تجلـ   خیاهللا تار ومیها و سوگند به   انسانيداریب حدم صب  دهی به سپ  سوگند 

 یی نها تی خداوند که سنت خداوند بر حاکم      تی و سوگند به وحدان     است اراده خداوند قهار  
  . ظلم و ستم استتیرند شب ظلمت و محکوما درگذنی بر مستکبرنیمستضعف

 کـه   مییگـو  ی تو را سپاس مـ     ایا خد »کلی سب ی ف ه الشهاد 3قیرزقنا توف اهم  لال« یبسمه تعال  
 يرویـ  کامـل از او پ     نـان ی سرشار از اطم   ی تا با آرامش قلب    ي ما کرد  بیرهبر آگاه و عامل نص    

 عـذر و  گـر ی و د   کـرده   که خداوند به ما داده حجت خود راه تمام         ییها  نعمت نی و با ا   میکن
 متحـد   سـالم اه  سـپا ] در برابـر   [ کفر هاي تمام کشور  ه امروز .ماند ی نم ی باق ی کس ي برا یمانع

ـ  خـاموش کننـد و ا     دهی را که در وطن ما تاب      یی نور خدا  نیاند تا ا    کرده ییآرا شده و صف    نی
 معلـوم شـوند و   ی خوب و مـومن واقعـ  يها  بندگان خدا تا انسان ي است برا  شیجنگ آزما 

اند و مـردم را       در برابر دشمنان و کافران مبارزه کرده       ی و امامان همگ   امبرانی پ که يطور همان
 از اجداد  يروی به پ  ، مرد خدا  نی ا ی،نی امام خم  زی ن ه امروز .کردند ی مبارزه دعوت م   وه جنگ   ب
 ادمی که   يزی چ .کند ی ضد اسالم دعوت م    انکشرش مردم را به استقامت و مبارزه با م        نیاهرط

 .کنم ی م 4شطلبم و از خداوند هم طلب بخش       ی م تی است که از همه حالل     نی ا سمیرفت بنو 
 .د نداشتم و به او بدهم مـرا بـه خـدا ببخـش     نجای که در ا   ستخوا یز من م   ا يزی چ یاگر کس 

 بـه کـربال و فـتح    دنی رسـ تـر  عی هر چه سردی به ام .دی باش روزی انشاءاهللا موفق و پ    ،خداحافظ
 همه رزمنـدگان اسـالم و مـن از بـرادرانم و مـادرم و خـواهرانم و پـسرم               ي برا زیقدس عز 

                                           
 .»محمد سرآهنگ نامه برادر علی ، وصیت12/7/59: تاریخ شهادت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 ).187 ، ص13صحیفه امام، ج . (» شهادت براي او سعادت است پیروز استملتی که«:  اصل سخن حضرت امام این است-2
 .»لتوفیق« در اصل وصیت -3
 .»بخش« در اصل وصیت -4
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 من يخواهند برا  ی اگر آخرت من را م     ههش دارم ک  عباس و دخترم افتخار و همسرم خوا      ریم
 و سـرور آزادگـان و مظلـوم         )7(نی چـون مـن راه حـس       1ندن نک هی و گر  یاحساس ناراحت 

  .ام  را ادامه دادهدانیشه
 »والسالم«

 قیمن اهللا التوف
 12/7/59  محمد سرآهنگی علبرادر

                                           
 .»نکند« در اصل وصیت -1



 421محمد      سرآهنگ، علی¹استان ایالم 
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 هاي کلیدي عبارت
I گویم بنویس  و آنچه را میخون من رنگین کنت را با م قل،ت را بردارمقل، برادر. 
I وصیت من رسالت نسل من است.  
I یدا دمان برادران شما نشانه سپیده.  
I رسالت مرا را به انجام رسانید،اگر من در گذشتم .  
I      راهی که من رفتم راهی بود کـه از دوسـتان شـهید سرچـشمه                ،اي کسانی که مرا دوست دارید 

 .گرفت

 حیات: نام
  سروري:خانوادگی نام 
  حمید:پدر نام 

  زهرا:نام مادر
 1347 یکم فروردین :تاریخ تولد
 پو از توابع شهرستان مهران  روستاي کره:محل تولد
 سوم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

  1364دوازدهم اسفند : تاریخ شهادت
 ان مریو:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد شهرستان زادگاهش  بخش صالح:مزار
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 1حیات سروري
 

 الرحمن الرحیم  بسم اهللا
 .  که ما را آفرید و ما را براي امتحان قرار دادينام خداونده ب
 لبـانم   .گویم بنویس  ت را با خون من رنگین کن و آنچه را می          م قل ،ت را بردار  مقل،  برادر 

گـذرد آرزوهـاي زخـم       آنچه بر لبانم می    ...خوانم دهد و مرا که ترانه می      را بنگر که شعار می    
انسان بـه سـالح خـویش ایمـان آورده     . ازي جاري است  مکه به لب چون ن    اي است    خورده
قلمـت را بـا    .ریـزد  شود و به خونی که بر خاك مـی   به سالحی به پیروزي کشیده می     ،است

و  به تمامی مردان بنویس بنویس که برادران .گویم بنویس خون من رنگین کن و آنچه را می       
 برادران شما نـشانه  .رسالت نسل من است وصیت من .ام خویشان من وصیت خویش نوشته   

 رسالت مرا را به انجام رسـانید و  ، اگر من در گذشتم    .یدا   شما انجام شب سیاه    .یدا  دمان سپیده
 راهی کـه مـن رفـتم راهـی بـود کـه از         ،و اي کسانی که مرا دوست دارید      ... بردبار بکوشید 

رو همین راه باشـید    دنبالهدوستان شهید سرچشمه گرفت و شما همین راه را انتخاب کنید و     
 ...کارت را ببخش ببخش  فرزند کوچکت و معصیت،و تو اي مادرم مهربان و دلسوز

 

 الحقیر حیات سروري

                                           
 .»13/12/63، نامه شهید حیات سروري وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I  زندگی استصبر باالترین خوشبختی در. 
I دی باطل بکنهی حق عليها  رزمندگان در جبههي شب دعا برامهپدر جان نی. 
I می باطل گذاشتهی حق عليها ر جبههوار قدم د ینیحس. 
I  مریرنداائل گردد دست بن يروزیپانشاءاهللا پیروزي براي ماست تا. 
I صبر عظیم داشته باشید، چون صبر باالترین خوشبختی در زندگی است. 
I دعا براي امام را از یاد نبرید. 

 عبداهللا: نام
  سعیدنژاد:خانوادگی نام 
  نظر:پدر نام 

  زهرا:نام مادر
 1330 سال :تاریخ تولد
 روسـتاي سـلطانقلی سـفال از      :محل تولد 

 توابع شهرستان شیروان و چرداول
 چهارم ابتدایی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1363چهاردهم مرداد : تاریخ شهادت
 شیر مهران  گره:محل شهادت
  انفجار مین:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي امـامزاده پیرحمـزه        :مـزار 
 شهرستان زادگاهش



 427 سعیدنژاد، عبداهللا    ¹استان ایالم 

 

 1عبداهللا سعیدنژاد
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
صـادره از آسـمان آبـاد روسـتاي          -داراي شناسـنامه بـه شـماره       ، سـعیدنژاد  عبداهللاینجانب  

 بنـده ایـن     :دارم  مـی  2هنامه خود را به ایـن صـورت عرضـ          صیدنظري قریه صید بگ وصیت    
 عبداهللا صیدنژاد برادر خود را وصـی        .ام وصیت را در کمال هوشیاري و سالمت کامل نوشته        

هـایم را     تمـام پوشـاك و لبـاس       .ید هر کجا که صالح دانستید مرا دفن کن        .دهم خود قرار می  
 از پول حقوقم کمکی کـه دولـت جمهـوري اسـالمی بـه               . به دوستانم بدهید    یادگاري براي

باشد و  ید و پدرم که از چشم نابینا مییرداخت نماپ رفع کنید و ]را [کند بدهکاریم اینجانب کمک می
 3خراشـی  زاري و صـورت   و   ه گری و قابل عالج است عالج کنید و       ام من چند بار او را به دکتر برده       

 .زندگی است صبر عظیم داشته باشید چون صبر باالترین خوشبختی در .برایم نکنید
 .خشید حاللم کنیدبمرا ب

 

 4]اي دیگر نامه وصیت[
 میبسم اهللا الرحمن الرح

  .دار  را نگهینی خمي کنار مهدی حت)عج(ي تا انقالب مهد خدایاای خداایخدا
ـ  پـدر و بـرادر عز  ي امکـن  هی گر، مادري ا. حالل کني مرادادن  به م ری ش ، مادر يا   ،زمی

 8[...] امـام امـت را       7[...] دی و شه  دی نبر ادی از   ]را[ امام   ]براي [ دارم دعا  6از شما تقاضا   5[...]

                                           
 .»، جبهه چنگوله12/11/62تاریخ «:  در باالي وصیت آمده است-1
 .بوده است» به عرض رساندن«احتماالً نظر شهید » اعراض« در اصل وصیت -2
 .»صورت تراشی« در اصل وصیت -3
 .»نامه برادر عبداهللا سعیدنژاد ، وصیت22/11/62مورخه «:  در باالي وصیت آمده است-4
 . خوانا نیست-5
 .»تقظا« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
 . خوانا نیست-8
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 يهـا   رزمنـدگان در جبهـه  ي شب دعا بـرا مهی نيها  در شبن پدر جان و برادر جا    .دینگذار
ـ پرور ادی کـه ملـت شـه      دیدرگاه خداوند متعال باش   ه  دست ب . دی باطل بکن  1هیحق عل   بـه  رانی

 ي درگاه خداوند برا]به[ پدر و مادر   ]ي[ دعا دیگو ی در قرآن م   ، پدر جان  . برسند یی نها روزیپ
 ییهـا   چه زحمـت   ه و ب  دیدی من کش  ي سال زحمت برا   يها  پدر سال  ي ا . است ریفرزند درگ 

 حق  يها وار قدم در جبهه    نی حس 2[...]رك و    و حاال در راه خداوند تبا      دیا که مرا بزرگ کرده   
 و در راه    م باطل به دفاع پرداخت    5هی حق عل  ه مبارز در جبه   یروحان 4[...] می باطل گذاشت  3هیعل

 انـشاءاهللا   .مریرنـدا ائل گـردد دسـت ب     ن يروزی تا پ  میب پرداخت آ خاك و    ]و[وطن و ناموس    
 .ست ا ما]يبرا[ ]ي[روزیپ

 دار  را نگهینی خمي کنار مهدی حتيمهد تا انقالب ای خداایخداخدایا 
 دار  را نگهینی خمي کنار مهدی حتي تا انقالب مهدای خداایخداخدایا 

 است بدهکار هـستم   ذخیره که دري تومان خدابخش نظر100 ضمن برادر جان مبلغ     در 
 .دی پرداخت کن این پول راتقاضا دارم

 نژاددی عبداهللا سعستی نی عرضادهیز
 .دار  را نگهینی خمي کنار مهدی حتيتا انقالب مهدیا خدا ای خداایخدا

                                           
 .»االي«صیت  در اصل و-1
 . خوانا نیست-2
 .»االي« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»االي« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I دیبه خدا توکل کن. 
I دیی نمايگونه صبور نبیز. 
I دیام گام بگذار  که من قدم برداشتهیدر همان راه. 
I دی خدمت کننیبه محروم. 
I دیدر راه اسالم و انقالب خدمت کن. 
I شهادت استمی آرزوریحق . 
I د مادر جان ناراحت نباش، شدبمیگر شهادت نصا.  
I خدا و رسول استيام باعث خشنود طلب نموده] که[ یراه .  
I طلب نموددانی سرور شه)7(یابن عل نی حس]که [ استیشهادت راه .  
I  ـ  مینـ یب ی الزم مـ   .مینـ یب یدر خطر م  ] را[ زمان اسالم    نیدر ا  ی و پـرچم سـرخ تمـام       زمیـ پـا خ   ه ب

 .رمیدوش بگه  ب]را [ کشورم]ي[شهدا
I می باشیسازان انقالب اسالم خی تاردیما با. 

 شهسوار: نام
  سلطانی:خانوادگی نام 
  حیدر:پدر نام 

  لیلی:نام مادر
 1348 یکم دي :تاریخ تولد
ع شهرستان   روستاي کارزان از تواب    :محل تولـد  

 شیروان و چرداول
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 432

 

 1شهسوار سلطانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 يروزیـ  و پ  ی مدظله العـال   ینی امام خم  ی انقالب اسالم  ری درود فراوان بر رهبر کب     ]و [ سالم با
 نئولی مـس  عیـ  عمـر و عـزت جم      ی و ترقـ   ی کفـر جهـان    هیـ  عل ،برکـف   رزمندگان جان  یینها

 ي برا ینامه پاسدار شهسوار سلطان    تی وص . پاك پروردگار طالبم   شگاهیاز پ  ی انقالب يها ارگان
 باطـل و اکنـون      هیـ سـازان راه حـق عل      خی و زنـده بـودن تـار       الم اس روانی و پ  زمیخانواده عز 

نامـه   تی بـه عنـوان وصـ      يا  چند کلمه  دانم ی رهسپار جبهه شوم و الزم م      گری بار د  خواهم یم
 مـادر جـان ناراحـت       ، شـد  بمی و اگر شهادت نـص      شهادت است  می آرزو ری چون حق  سمیبنو
 بـا   ]را[ م خـدا و رسـول اسـت و خـود          يام باعـث خـشنود     طلب نمـوده  ] که[ ی راه .دنباش

 سـرور  )7(یابن علـ  نی حس]که [ استی شهادت راهرای زمینما ی محسوب م  نیتر سعادت
ـ  در ا  .می باشـ  )7(نی مکتب حـس   روی پ دیمسلمانان با   ما زی طلب نمود و ن    دانیشه ان  زمـ نی

  کـشورم  ]ي[ شهدا ی و پرچم سرخ تمام    زمیپا خ  ه ب مینیب ی الزم م  .مینیب یدر خطر م  ] را[اسالم  
 شد و قول امام بزرگوارمـان چـه    م خواه روزی بدون شک پ   ]راه [نی در ا  .رمیدوش بگ ه   ب ]را[

 و خـانواده    می باشـ  یسازان انقـالب اسـالم     خی تار دی ما با  2.میروزی پ می و چه کشته شو    میبکش
 اجیـ  اسالم به تو احت، به تو دارد اجی آنقدر خانواده ما احت    دی به من گفت   شهیما که هم   ش ،مگرام
 که همساالن من در جبهـه باشـند   ستی بر من ننگ نای آی ولدی نداشتيری تقص دانم ی م ،ندارد

  ].م[ـارامیو من در پشت جبهه آسوده ب
 نـد ی بگـذار بگو   .رفتی ظلم را نپـذ    ، بود 3معتقدو   آگاه   ت فرزند ندی بگذار بگو  ،مادر جان  

 دانیمه   عاشقانه با لباس رزم ب     ندی بگذار بگو  . گفت کیگونه امام لب   نی حس ي به ندا  ]ت[فرزند
 مـادر   . جنـگ بـود    د نداشـت و او مـر      ی هراس چی رفت و ه   شیجنگ شتافت و دالورانه به پ     

                                           
 .»، جبهه چنگوله12/11/62تاریخ «:  در باالي وصیت آمده است-1
ما اگر کشته هـم شـویم در راه حـق      . چه کشته شویم چه بکشیم حق با ماست       «:  اصل سخن حضرت امام این است      -2

 ).492، ص4صحیفه امام، ج(» یروزي است و اگر بکشیم هم در راه حق و پیروزي استشویم، پ کشته می
 .»متعقد« در اصل وصیت -3
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 ونی بهـر شـهادتم شـ      ، به شـما دادنـد     ]را] [ت[ خبر شهادت و مرگ فرزند     ]که[ی   زمان ،جان
 خـدا و  3یضـ مر ]کـه [ی  در راهـ ]م[ فرزنـد 2 بگو خوشـوقتم یگونه ناراحت  چی بدون ه  1.نکن

 را در   گـرم ی حاضرم چهار فرزند د    دیی دشمنان بگو  ]ي[رو به  شده و در رو    دیرسول است شه  
  . کنممیراه اسالم و قرآن تقد

 بـر  . کنمی طلب شهادت م. رهسپار جبهه شوم   گریخواهم بار د   ی م اکنون ،زیعز خواهران 
ـ  عز 4 به شماها خـواهرزاده    یز ن يا  که چند کلمه   دانم یود واجب م  خ  هـر   ]از [ اول :می بگـو  زی
 دی به خدا توکل کن    ،گذارم ی تنها م  ا اکنون شما ر   ، درباره حجابتان و حضورتان در صحنه      زیچ

ـ  ز دانـم  ی م .دیی نما يگونه صبور  نبی ز ،دیدی شن  را  اگر خبر شهادت من    دیو ناراحت نباش    ادی
 ي مـن در راه بـد      دیدان ی شما م  .دی کن هی دشمن مبادا گر   يرو  در روبه  ی ول دیارمن د ه  عالقه ب 

خـواهم راه   ی و اکنون از شـما مـ  دی کردی م حتی تو مرا نص   شهی هم ، خواهرم .ام قدم نگذاشته 
ـ ام گـام بگذار     که من قدم برداشـته     ی و در همان راه    دیمرا ادامه ده    بـه  دیـ  خودتـان آگاه .دی

خـواهم کـه در راه اسـالم و انقـالب      ی برادرانم مگری از دنی و همچن دی خدمت کن  نیمحروم
 اگر مـن برنگـشتم   . عموها و زن عموها بودمداری مشتاق د  یلی در ضمن من خ    .دیخدمت کن 

  .دیاز قول من به آنها سالم برسان
 طلب آمرزش و مغفـرت      قانی رف هی کل ]و [ همکالسان ، دوستان ، برادران عی از جم  انیدر پا  

 شـعر  يا  جهـان و چنـد کلمـه   تکـاران ی جنای رزمندگان اسالم بر تمـام    يروزی پ دی به ام  .دارم
 .ام جهت نوازش دل مادرم تکرار نموده

ــادر  دی مـــرگم نگـــران نباشـــ  ی تـــو پـــ مـ
 

ــگر  ــ نکنهیـــ ــ دیـــ ــورت نخراشـــ  دی صـــ
ــران  ــنگــ ــدی نباشــ ــد ی پــ ــرگ فرزنــ   مــ

 
 دیــــری بگادیــــ و اکبــــر تــــو  الیاز لــــ 

ــوقتم  ــهخوشــــ ــالممدی شــــ   در راه اســــ
 

ــ  ــد شیپـ ــسل بعـ ــامم   ي نـ ــده نـ ــن زنـ  مـ
 نمیـــــ مـــــن در راه ددی شـــــهخوشـــــوقتم 

 
ــا  ــب   تیرضــ ــود قلــ ــش بــ ــقیبخــ  نمیــ

ــان قـــــهئذا  ــشر کـــــل فـــ  ی المـــــوت بـــ
 

 ی شهـــــسوار شـــــهرت ســـــلطانریـــــحق 
                                            

 .»نکند« در اصل وصیت -1
 .»خشوقتم« در اصل وصیت -2
 .»راضی« در اصل وصیت -3
 .»خواهزاده« در اصل وصیت -4



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 434

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I ي و زارهی با خوندان قرآن نه با گر،دی روح مرا شاد کندیخواه یاگر م. 
I دی استقامت از خود نشان بده]و [صبر. 
I دوار قدم برداشتن نیکه حس حال آنانه خوشا ب. 
I     تفاوت ی ب ی،سالمتجاوز به اسالم و خاك ا     م به ظلم کفار     ی که بدون توجه   یبدا به حال آن کس، 

 .کند ی میدر بستر خواب راحت زندگ
I شـما هـم راه مـا را ادامـه داده و زنـده      .میـ ا  ادامـه داده ]را [نمانینچنان که ما راه حس   آ دوارمیام 

 .دیبدار

 مراد: نام
 دوست  سلیمان:خانوادگی نام 
 کرم هللا :پدر نام 

  گل خانم:نام مادر
 1349 بیستم شهریور :تاریخ تولد
 روسـتاي طهماسـب علیـا از        :محل تولد 

 توابع شهرستان شیروان و چرداول
 اول راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم آذر  بیست: تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد   ستاي آسـمان  گلزار شهداي رو  :مزار
 شهرستان زادگاهش



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 436

 

 1دوست لیمانمراد س
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 اسـالم را   رومندیکفن که با خون خود درخت ن        گلگون دانیکران بر خون پاك شه     ی درود ب  با
 حق و   دانیمه   و ب  2دوار قدم برداشتن   نیکه حس  حال آنان ه   خوشا ب  .دهیثمر رسان ه   و ب  ياریآب

 بـه ظلـم     ی که بدون توجه   ی بدا به حال آن کس     4ددنی و در خون خود غلط     3د شتافتن تیحقان
 .کنـد  ی مـ  ی در بستر خواب راحت زنـدگ      ،تفاوت ی ب ی،سالمتجاوز به اسالم و خاك ا     مکفار  

 و  دمیرسـ ) دیشـه ( با سـعادت خـود     ي به آرزو  ی وقت دوارمی ام ،مادر مهربانم و پدر ارجمندم    
 در خـون مـن بـه حـضور شـما رسـید، حـالتی از خـود نـشان دهیـد همچنـان                          غرق کریپ

 اگر  . را مشاهده نمودند   )7( اکبر یخون عل ه   ب 5که پیکر غرق  ) 7(ینو حس ) 3(زینب
ـ  با خواندن قرآن نه با گر      ،دی روح مرا شاد کن    دیخواه یم ـ [ بگـذار  .ي و زار  هی  بـا   شهیـ  هم ]دی

 دوارمیـ  ام .دیـ  اسـتقامت از خـود نـشان بده        ]و [ و صـبر   دی شاد و خندان برخورد کن     هیروح
ـ  شما هم راه مـا را ادامـه داده و زنـده بدار             .میا ه ادامه داد  ]را [نمانینچنان که ما راه حس    آ . دی

 .انشاءاهللا

                                           
 .»، جبهه چنگوله12/11/62تاریخ «:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»برداشتن«در اصل وصیت  -2
 .»شتافتن« در اصل وصیت -3
 .»غلتیدن« در اصل وصیت -4
 .»غرقه« در اصل وصیت -5



 437دوست، مراد      سلیمان¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I پیام من به ملت شهیدپرور ایران است که در راه حفظ وطن بکوشند. 
I م هیچ ناراحت مباششو می شهید که من ،پدر. 
I خواهم این است که راهم را ادامه دهید  من می]که [تنها کاري. 
I  ها هوشیار باش، سالحت را بردار و در راه اسالم بجنگ همه صحنهاي برادر، در . 
I  یدی و خواهرانم را خوب تربیت نماانبرادراي پدر و مادر، سعی کنید.  
I تا آخرین قطره خون استقامت نمایند. 
I پدر عزیز، خودت فکر کن مرگ در بستر خوب است یا جسمت در راه خدا پاره شود. 

 حضرت: نام
  سلیمانی:خانوادگی نام 
  بابامراد:پدر نام 

  نقشه:نام مادر
 1337 هجدهم خرداد :تاریخ تولد
  روستاي بولی از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 439 سلیمانی، حضرت    ¹استان ایالم 

 

 1حضرت سلیمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 الشهدا  بسم رب

 ]را[م  حمت کشیدید و حاال این خون گرانقدر      ز] و[ها با من رنج       سال ،اي پدر و و اي مادر     
 بـاقی مانـده اسـت    ماي که از عمر پر افتخـار    خواهم چند لحظه    می ]د[ـبه اسالم هدیه نمودی   

نامـه نترسـید زیـرا       ت از وصی  ، مادر جان  :نامه براي شماها بنویسم     وصیت عنوان   به چند کلمه 
کنـد و بایـد ایـن        نامه شما را از آرزوهـا و آنچـه کـه در دل مـن اسـت بـاخبر مـی                     وصیت
راه مـن و  ؛ روم به پایـان برسـانید    نامه من را مد نظر قرار دهید و آن راهی که من می             وصیت
 سوي جبهه حق علیـه باطـل         به  گرچه وقت کم است و     ، پدر جان  .باشند که مثل من می    آنان
 .مـل کنیـد  عاي مرا گوش کنید و به آنها        ه  حتخواهم که این نصی     از شما می   ، سفر دارم  عزم

دانــم از کــربالي  روم کــه مــی ســوي جبهــه مــی ه مــن بــ،و مــادر و بــرادر و خــواهرپــدر 
خواهم بـاز مثـل همیـشه در       من می  . است 2تر است و آن کربالي مهران      خونین)7(حسین

همـه   بودیم که پرسیدي کـه چـرا ایـن     ش هم می   اي کاش پی   . شرکت کنم  3)3(حمله والفجر 
 قـسمتی از    3خـواهیم بـا حملـه والفجـر         می .قدر شور و شوق دارند     رزمندگان براي چه این   

هـاي دیگـر ضـربه     ملهحدرآوریم و باز مثل  5[...]و  صدام 4لوثاز ] را[خاك عزیز وطنمان    
خـواهم    و نمـی   ]رد کنـیم  وا [ مقاومت نداشته باشـند    اب دیگر ت   و اربابانش که    او  به هولناکی

 در ایـن حملـه کـه دربـاره آن           سوي شما دارم مـن       پیامی به   کنم و چون من    6تانتزیاد ناراح 
خواهم به آرزویـم   کنم و از خداي بزرگوار می  بحث نمودم با رضایت کامل خود شرکت می       

                                           
 .»نامه شهید حضرت سلیمانی وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»لوس« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 .»ناراحتان« در اصل وصیت -6
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 و ایـن آرزوي مـن اسـت کـه     رسـم   میدانم که به آرزویم  من می  پدر و مادر حتماً    یا. برسم
م شـو  مـی  شهید که من ، اي پدر. و یارانش به شهادت برسم )7(حسین مبینم   همچون امام 

 پدر عزیز خودت فکـر کـن        .شوم  اگر من سعادت داشته باشم شهید می       .هیچ ناراحت مباش  
 . هـیچ گریـه و زاري نکنیـد        2. در راه خدا پاره شـود      جسمت در بستر خوب است یا       1مرگ

 ]و[ اي پـدر و بـرادران   .ین است که راهم را ادامه دهید     خواهم ا   من می  ]که [فقط تنها کاري  
 در دل دارم و ناراحت هستید ولی من فقط آرزویم شهادت            3]م[ آرزو  من  هر چند  ،خواهران
هایم آفریده اسـت هدیـه        من خونم را در راه کسی که خون در رگ          ،و اي مادر عزیزم    است
د همیشه با روحیه شـاد      ـی]یـ[آ  می ارممز وقتی به سر     .نمایم و تو هیچ غم فرزندت مخور       می
هـا هوشـیار      باشید و اي برادر، در همه صحنه       4]م[وار   زینب  تو سعی کن   ،د و اي خواهر   یبیای

 و  انبـرادر اي پـدر و مـادر، سـعی کنیـد           . باش، سالحت را بـردار و در راه اسـالم بجنـگ           
 اسـت کـه     ]ایـن  [ آخرین پیام من به ملت شهیدپرور ایران       .یدیخواهرانم را خوب تربیت نما    

  .در راه حفظ وطن بکوشند و تا آخرین قطره خون استقامت نمایند
 خداحافظ اي پدر و مادر و برادر و خواهر و همرزمان

 دار  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 شهید حضرت سلیمانی

                                           
 .»مگر«ر اصل وصیت  د-1
 .باشد» تکه تکه شدن در راه خدا« احتماالً منظور شهید -2
 .اضافه است» م «-3
 .اضافه است» م «-4



 441 سلیمانی، حضرت    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I مسلمان شوید،دست آورید را بهخواهید سعادتمند شوید و رضاى خدا   اگر مى،اى جوانان . 
I با شرك و نفاق مبارزه کنید. 
I         خود را مهیا سـازید تـا آسـیب بـه انقـالب وارد      ،امروز تمامى دنیا با انقالب ما در مبارزه است 

 .نشود
I وظیفه هر فرد مسلمان است که از اسالم دفاع کند. 

 خدامراد: نام
  سلیمانی:خانوادگی نام 
  عباس:پدر نام 

  سلطنت:نام مادر
 1348 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
  روستاي سراب از توابع شهرستان ایوان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ویکم اردیبهشت  سی: تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 حاضر شهرستان زادگاهش  روستاي حاجی:مزار



 443 سلیمانی، خدامراد    ¹استان ایالم 

 

 1خدامراد سلیمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 مسلمان شـوید    ،دست آورید  واهید سعادتمند شوید و رضاى خدا را به       خ  اگر مى  ،اى جوانان 

 گـر چـه در ایـن راه      ، با شرك و نفاق مبارزه کنید      .از دستورات اسالم و قرآن پیروى کنید       و
 خود را مهیا سازید تا آسیب بـه         ، امروز تمامى دنیا با انقالب ما در مبارزه است         .کشته شوید 

رد مسلمان است که از اسالم دفـاع کنـد و از قـضا و قـدر                 انقالب وارد نشود و وظیفه هر ف      
 .نهراسید و در میدان جنگ سستى نشان ندهید و پابرجا و محکم باشید

 خدامراد سلیمانى
 از روستاى سراب ایوان

 

                                           
اسـت   مورد تأیید بنیـاد شـهید    که وصیت نسخه تایپی به گذاشتنفقطاصل تصویر وصیت این شهید موجود نبود و    -1

 .اکتفا کردیم



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دانم ی م)عج(خود را سرباز امام زمان. 
I تو هستماری من با تمام وجودم در اخت،ایخدا .  
I دی و خود را در خدمت او بداندی تقرب به خدا کنیی،ندگان خدا بيا. 
I گانگـان ی بـه دسـت ب  ،دهی به ثمـر رسـ  دی که با خون هزاران شه   ی، انقالب اسالم  نی که ا  دینگذار 
 .فتدیب

 صفر: نام
  سلیمانی:خانوادگی نام 
 کاکامراد :پدر نام 

  ماهی:نام مادر
 1329 پنجم دي :تاریخ تولد
  شهرستان مهران:محل تولد

 سواد بی :یالتتحص
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1369وپنجم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  زادگاهش:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 آباد از توابع همان شهرستان  بخش صالح:مزار



 445 سلیمانی، صفر    ¹استان ایالم 

 

 1صفر سلیمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 بـه روح   کرانیو با سالم و درود ب      )عج(ي حضرت مهد  تی عالم بشر  ی منج گانهی سالم به    با

 بـه یط] و[ و با سالم به ارواح پاك        ی اسالم ي جمهور انگذاری بن ینیپر فتوح حضرت امام خم    
 .یلی جنگ تحميشهدا از صدر اسالم تا شهدا

 خواه ناخواه مـا را بـه خـاك           روزي  از خاك و   دهی همه ما را آفر    ی تبارك و تعال   خداوند 
ـ رو ی مـ  ییایـ دن ي زودگذر و بـسو    میکن ی م ی زندگ ییای پس در دن   ،سپارد یم  پـس   .ي ابـد  می

  .می خجل نماندهیرا آفر  که مایی تا نزد خدامی خود آماده سازآخرت ي برايا توشه
 ریـ  حق، همـوطن مـن  ي مـن و ا    ي همـشهر  ي ا ، مـن  شی قوم و خـو    يا،   خانواده من  يا 

هـستم و  و رزمنده  یجی در خدمت برادران بسست اه سالن هستم که مدت یجی بس یشخص
 دانـم  ی م )عج( و خود را سرباز امام زمان      کنم یلباس مقدس خود افتخار م     کار خود و     نیبر ا 

 ]و [شناسـم  ی دارم و معـشوق هـستم کـه خـود را نمـ        اقی سرباز بودنم چنـان اشـت      نیو بر ا  
 مـن بـا   ،ای کـه خـدا    می خود بگو  ي که خود را چگونه جلوه دهم و بسازم و به خدا           دانم ینم

 و خـود را در  دیـ  تقرب به خدا کنیی،بندگان خدا  ي ا ، هان . تو هستم  اریتمام وجودم در اخت   
،  راشی قوم و خـو نیبودن در ب، ام را  محبت به زن و بچه   ، خود را  ی زندگ ری حق .دیخدمت او بدان  

 .باشم می ی کار خود راضنیام و بر ا کرده صرف جنگ ، راما ی و خوشگذرانحیتفر
 ]را[ به جـا گذاشـته       مانیبرا که   ییها  راه و روش   ی و تمام  زمانی قدر امام عز   ،زانی عز يا 

ـ  که ادی و نگذاردی را هدر نده  تان خود غیدر ی هرگز زحمات ب   .دی کن يروی و از او پ    دیبدان  نی
  .فتدی بگانگانی به دست ب،دهی به ثمر رسدی که با خون هزاران شهی،انقالب اسالم

  باشـند  کوشـا لی است که راه مرا ادامه دهند و در ادامه تحص          نی من به فرزندانم ا    تیوص 
 .و در جامعه الگو و نمونه باشند

 »والسالم«

                                           
 .»یمانی صفر سلدی شهنامه تیوصی، بسم تعال«:  در باالي وصیت آمده است-1
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 447 سلیمانی، صفر    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  رژیم بعثـى را سـرنگون   ]و [براندازم] را [کفر   رزم ، با شوم  هاى حق علیه باطل عازم مى       به جبهه 

 .کنم
I باشید)8(همیشه و همه وقت به یاد خدا و ائمه اطهار . 
I  روم دیار سرزمین خون و شهادت مىمن با عزمى راسخ و قلبى پر از ایمان به. 
I از شما تقاضامندم که راه امام را ادامه بدهید. 
I اى به این انقالب عزیزمان وارد شود نگذارید که لطمه. 
I همیشه در مساجد حضور داشته باشید. 
I اسالم را یارى و دعا کنید  رزمندگان. 

 علی: نام
  سلیمانی:خانوادگی نام 
 کریم :پدر نام 

  منیژه:نام مادر
 1347 سوم دي :تاریخ تولد
روستاي کاوه تورطاق از توابع     :محل تولـد  

 شهرستان دهلران
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

 گلــزار شــهداي امــامزاده ســیداکبر :مــزار
 شهرستان زادگاهش



 449   سلیمانی، علی  ¹استان ایالم 

 

 1علی سلیمانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  مهربانبه نام خداوند بخشنده

 اسالمى ایران و با درود و با سالم فـراوان بـر              انقالب کبیررهبر سالم بیکران بر   با   درود و  با
 شـهیدان اسـالم و بـا        ]بـر [ سالم بیکران     با هاى حق علیه باطل و با درود و         جبهه  رزمندگان

اى کـه بـه       اینـک مطـالبى چنـد در لحظـه        . سالم فراوان بر ملت شهیدپرور ایـران      درود و با    
 رژیم بعثى را سـرنگون      ]و [براندازم] را [کفر   رزم ، با شوم  هاى حق علیه باطل عازم مى       جبهه

هـان  . بدهمما ارائه  شخواهم نکاتى چند براى        مى . رفیع شهادت نائل شوم    ۀکنم و یا به درج    
 آشـنا  2 اهللا]الـه اال [ ال که مرا از کودکى نوازش دادى و با حکـم  اى پدر و مادر و اى کسانی      

 دارم که همیشه و همه وقت       یی که  پرورش دادى از شما تقاضا     3پرعفتتانى و در دامن     ساخت
  4.زیدسا توشه اخروى بیتان باشید که با راز و نیاز و دعا)8(به یاد خدا و ائمه اطهار

 

 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
 اهللا التوفیق من
 15/11/64 :تاریخ

 على سلیمانى

                                           
 .»15/11/64مورخه «:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»ال اهللا« در اصل وصیت -2
 .»پرعفتان« وصیت  در اصل-3
 .نامه ناتمام است  وصیت-4
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 کلیديهاي  عبارت
I اهللا نیست هیچ راهی بهتر از راه اهللا و هیچ خطی بهتر از خط روح. 
I مگذار که بی تو همیشه هیچمخودم واه  هرگز مرا ب،خدایا. 
I را بهتر درك کنمو پس خدایا به من عطا کن که با داشتنش ت. 
I اي هستم که شهید شوم در انتظار لحظه.  
I اید ر راه اسالم عزیز فدا کردهشما هم باید افتخار کنید که چنین فرزندي را د.  

 محمد علی: نام
  سلیمانیان:خانوادگی نام 
  قهرمان:پدر نام 

  هرسین:نام مادر
 1342 یکم فروردین :تاریخ تولد
 روسـتاي چـشمه کبـود از توابـع      :محل تولـد  

 شهرستان ایالم
 اول راهنمایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360پنجم مهر : تاریخ شهادت
  آبادان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 هرستان مهرانآباد از توابع ش  بخش صالح:مزار
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 1محمد سلیمانیان علی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه2»إِنَّا ل 

 بخـشیدگان   از مـرا ،ام  به حدي گناه کردم و از فرمان تو سرپیچی کـردم کـه شـرمنده     ،خدایا
خـدایا،  .  که بی تـو همیـشه هـیچم        مگذارخودم وا ه   هرگز مرا ب   ، خدایا .درگاه خود قرار بده   

بـه  ] مـرا [اي  خدایا، اگر لحظه. پدرم و مادرم را ببخش و بیامرز که آنها بی تو روسیاه هستند       
 هر چه بخواهم کم     ، خدایا .خودم وامگذار ه   مرا ب  ، همیشه غفلت خواهم کرد    خودم واگذاري 

محـسوس و   نا است و هر چه بگویم ناکافی و هر چه درك کنم ناکامل و هر چه حس کـنم                 
 ...خدایا، را بهتر درك کنمو  پس خدایا به من عطا کن که با داشتنش ت.ینم نامعلومبهر چه ب

 سالم گرمی که از ایـن دور درورهـا ولـی بـا قلبـی بـسیار نزدیـک             ،پدر و مادر مهربانم    
 کـه بـرایم     یهـای   مرا ببخشید و زحمـت     ، پدر و مادر مهربانم    ]ید[ـگردد پذیرا باش   نثارتان می 

 کـه   ، اگر مـن شـهید شـدم       . برایم ناراحت نباشید   ، اگر من شهید شدم    .اید حاللم کنید   شیدهک
 شما هـم بایـد افتخـار کنیـد کـه      .اي هستم که شهید شوم     ام و در انتظار لحظه     سعادت داشته 

اید چـون هـیچ راهـی بهتـر از راه اهللا و هـیچ                چنین فرزندي را در راه اسالم عزیز فدا کرده        
 من شـرط کـردم کـه بـا هـم بـه       ، باري پدر و مادر عزیزم.اهللا نیست روحخطی بهتر از خط  

 خودتان به خدمت آن حضرت بروید تـا         ، اگر من شهید شدم    .برویم) 7(زیارت امام رضا  
 .خیال من راحت باشد

  آمین یا رب العالمین.تندرستی و طول عمر رهبر عزیزمان را از خداوند یکتا خواهانم 
 .هاي حق علیه باطل و شکست صدامیان کافر جبهه 3 [...]ربه امید پیروزي اسالم د

                                           
 .»2/7/60، نامه شهید علی محمد سلیمانیان وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»سوي او روجوع خواهیم کرد ایم و به ما به فرمان خدا آمده«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -2
 . خوانا نیست-3



 453محمد      سلیمانیان، علی¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  ردم شهادت منامنیت این مرز و بوم است] ضامن[مادر اگر م. 

 عباسعلی : نام
  سلیمی:خانوادگی نام 
 سلیم :پدر نام 

  کشور:نام مادر
 1338 دهم تیر :تاریخ تولد
  روستاي طوالب از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1359ویکم بهمن  بیست: تاریخ شهادت
  کرخه:محل شهادت

  اصابت گلوله:شهادتنحوة 
 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار



 455 سلیمی، عباسعلی    ¹استان ایالم 

 

 عباسعلی سلیمی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
سالم مادر، سالم مادر، بـه مـشهدي خیـري، بـرادرانم،     . رسانم به تمام اهل خانواده سالم می     

خواهرم شریف، از قول من به سیدعلی جالل، علـی سـلیمی          . رعماد، میرعباس، میرالماس  می
 . سالم برسان

. امیدوارم که مرا بخشیده باشـید     . روم به کردستان     مأموریت می  1[...]دایی جان من براي      
مان مرا مجبورم     خواستم این نامه را بنویسم ولی فرمانده         من نمی  2[...]دایی جان، حاللم کن     

مادر بزرگ تو مرا براي همیـشه       . کنم این دو حرف را پیش مادر بخوانی         خواهش می . کردند
مادر غـم مخـور اگـر مـردم، چـون کـه            . شرمنده کردید، حیف که مادرم مرد مرگ مرا ندید        

بـار دیگـر    .  دنیا همین است   4[...]در آخر   .  امنیت این مرز و بوم است      3]ضامن [شهادت من 
اگـر  . مان من را مجبورم کردند ولی فرمانده. ستم این نامه را بنویسمخوا گویم من نمی من می 

دایـی جـان مـن در       . زنده ماندم که به امید خدا زنده خواهیم ماند به حضورتان خواهم آمد            
آن پـول بلـیط     .  تومان به آتقی اسدیان بدهکارم     505.  را حتی پدرم ناراحتی دارم     5[...]مورد  

بود در تهران داد، اگـر کـسی هـم گفـت عبـاس بـدهکار                است در زمان سربازي تمام شده       
است، از او بپرسید مـال چـه، متـشکرم و بـرایم خواسـتگاري کنیـد، مـن دختـر عبـاس را                        

 [...] اآلن من یک مقدار پول دارم در بانک 9/1/1359امروز  .خواهم می
 .از قول من به پدرم سالم رسانید

 خداحافظ
 عباسعلی سلیمی

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .از قلم افتاده است» ضامن«وصیت واژة  در اصل -3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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 یديهاي کل عبارت
I ام را گرفته) 7( برایم ناراحت نباشید چون راه حسین،اگر من شهید شدم. 
I  صبور باشید که صبر کردن خود نزد خداوند اجر و ثواب دارد) 3(حضرت زینبمانند. 
I دعا به جان امام را فراموش نکنید. 
I خواهم برادرانم را خوب تربیت کنید پدر عزیزم از شما می. 
I باشد) 3(م مانند زینبمادر عزیزم اگر من شهید شد. 

 عیسی : نام
  سیاهی:خانوادگی نام 
 علی :پدر نام 

  زهرا:نام مادر
 1349 دهم مهر :تاریخ تولد
  روستاي هزارانی از توابع شهرستان آبدانان:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 عیسی سیاهی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران و درود به روان پاك          ،پایان به امام عزیز     درود و سالم بى    با

 . الخصوص شهیدان جنگ تحمیلى نور علیه ظلمت]علی [شهیدان صدر اسالم
 اعزامـى از شـهرك      ، فرزند على  ،هىاینجانب عیسى سیا  . کنم نامه خود را آغاز می     وصیت 

 ).7( جمعى لشکر امیرالمومنین،هزاران آبدانان
.  وصیت من فقط مخصوص خانواده و دوسـتان و پـدر عزیـزم             .سالم پدر و مادر عزیزم     

 در ضـمن از  .ام را گرفتـه ) 7( برایم ناراحت نباشید چـون راه حـسین    ،اگر من شهید شدم   
د و آنهـا را خـوب تربیـت         کنیـ شوند موظبت    بزرگ می برادرانم موسى، ابراهیم، اسماعیل تا      

چـون خـانواده مـا از نظـر مـالى      . کنید تا در آینده براى جامعه افراد مفید و شایـسته باشـند        
ـ کنم که خانواده ما را یارى دهند و نگذار          ها و دوستان سفارش مى      به فامیل  ،ضعیف است  د ی

راهـى   یـد کـه روزى کـه در سـه         بـه تـراب بگوی     .که خانواده ما از این نظر تـضعیف شـوند         
زدیـم   با هم برخورد کردیم و پس از آن پیش مراد نوشادى رفتیم و سـر    ) عج(الزمان  صاحب

 یم، فـرداى آن یباش تمام شده باشد با هم بـه مرخـصى بیـا          و در آنجا قرار بود چنانچه آماده      
 بایـد   تمـاً باش است و ح    روز بنده آمدم که مرخصى بگیرم که فرمانده اظهار داشت که آماده           

 ما را به منطقه شیخ صـالح قـصرشیرین آوردنـد و در              1/66[...]/10روز  . موریت برویم أبه م 
 ، به کردستان اعزام شدیم و در منطقه شـاخ شـمیران  21/12/66 بعد در روز     .آنجا اردو زدیم  

 حملـه کـردیم و قـصد تـصرف آن منطقـه مهـم و             ،که نیروى دشمن در آنجـا مـستقر بـود         
 . داشتیم را 2العبور صعب

 برایم ناراحـت نباشـید   ، اگر من شهید شدم ،مادر عزیزم . سالم مرا به عموهایم برسانید    و   
صبور باشید کـه صـبر کـردن خـود نـزد            ) 3( مانند حضرت زینب   .گریه و زارى نکنید    و

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»سعبل العبور« در اصل وصیت -2
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 1.خداوند اجر و ثواب دارد و خدا همیشه صابران را دوست دارد
  .یددر پایان دعا به جان امام را فراموش نکن

 خداحافظ 
 »والـسالم«

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

سالم بر تو اى پدر و مادر، امیدوارم که این چند سـطر وضـعیت مـن کـه زبـان حـال مـن                         
پدر عزیزم اگر من شـهید شـدم بـرایم ناراحـت نباشـید          . باشد مورد دقت شما قرار گیرد      می

خواهم از برادرانم موسى، ابـراهیم و    از شما میام را انتخاب کرده) 7(چون من راه حسین 
شوند مواظبت کنید و آنها را خوب تربیت کنید و به قومان و خویشان               اسماعیل تا بزرگ می   

 اگر شهید شدم خانواده مرا      ،باشند کنم چون خانواده ما از لحاظ مالى ضعیف می          سفارش مى 
خواستم مرخصى بیـایم   جان بنده میپدر .یارى دهند و نگذارند به خانواده ما سخت بگذرد          

اند و مارا به منطقه کردستان عراق اعزام نمودنـد            ولى آماده باش زدند به بنده مرخصى نداده       
یـد  یسالم مرا بـه عموهـایم برسـانید و بگو         . و قصد حمله به ارتفاعات شاخ شمیران داشتیم       

ت نباشـید ماننـد     مادر عزیـزم اگـر مـن شـهید شـدم بـرایم ناراحـ              . خانواده ما راکمک کنید   
 زیـرا  ،هـا را صـبر کـرد    در روز عاشـورا آن همـه سـختی   ) 3(باش که زینب  ) 3(زینب

سـربلند  ) 3(دارد و تو در روز قیامت نـزد حـضرت زهـرا            خداوند صابرین را دوست می    
از کلیه دوستان و خانواده خود استدعا دارم کـه اگـر زمـانى رفتـار مـن باعـث       . خواهى بود 

 .ست به بزرگوارى خودشان من را حالل کنندآزرده خاطر آنها شده ا
 شکن  به امید پیروزى رزمندگان اسالم و طول عمر خمینى بت

 خداحافظ
 عیسى سیاهى

20/12/66 

                                           
 .»واللَّه یحب الصابِرِینَ«: عمران است  سورة آل146 تعبیر شهید برگرفته از آیه -1
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 هاي کلیدي عبارت
I نبود ما در کاريزی خدا چ]ي[ و به جز رضامی خدا رفتيما فقط برا . 
I  لبیک گفته و در این راه پاسداریمب است اسالم واجنیرهبرمان که فرمود دفاع از دبه گفته ،. 

 خیراهللا : نام
  سیدي:خانوادگی نام 
 سیدالماس :پدر نام 

  گل آفتاب:نام مادر
 1344 هجدهم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان آبدانان:محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366ویکم خرداد  سی: تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1خیراهللا سیدي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 حضرت  ۀ نبود و به گفت     ما  در کار  يزی خدا چ  ]ي[ و به جز رضا    می خدا رفت  ي ما فقط برا   اول
 اسـت مـا هـم بـه     2[...] مثل و جهاد در خانه باشد     که در وقت جنگ      یالسالم کس  هی عل یعل

 لبیـک  3 اسـالم واجـب اسـت   نیه گفته رهبرمان که فرمود دفاع از د ب هم و)7(یگفته عل 
خصوص مردم آبـدانان     به را مردم ما     واقعیت نی است که ا   دیام. گفته و در این راه پاسداریم     

 بنده نیـز آزاد  که بعد از من همسر  خانواده هی به همسر و بق    يا  چند کلمه  . انشاءاهللا درك کنند 
 . نهای شوهر کند تواند باشد و می می

 کـه در    يا  بچـه  .اینجانب خواهد بـود    ومی ق  بنده  کردن همسر بنده پدر    شوهر صورت   در 
 باشد و اگـر مـن و   ی اگر پسر بود به عهده خود شما مفائقهراه دارم در صورت دختر بودن     

 بـه  . و در هر کجا که باشد اشکال نداردمی قبرستان دفن شو   کی در   ،می شد دی شه میبرادر کر 
 .می رزمندگان اسالم باشيروزی و شاهد پمیزنده بمان ما نکهی ادیام

4/10/65 
 يدیاهللا سریخ

 از آبدانان

                                           
 .»يدیاهللا سری خدینامه شه تیوص«: نامه آمده است  در باالي وصیت-1
 . خوانا نیست-2
صـحیفه  (» براي هر فردي از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسالم را«:  اصل سخن حضرت امام این است     -3

 ).17، ص 15امام، ج 
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 هاي کلیدي عبارت
I و به آن رسیدم همین شهادت بودهداشت تنها آرزویم را که در این مدت در بر . 
I ] و جنگیـده    پدر آنها در راه اسالم شهید شده و براي اسالم و دین رفته            ] هایم بگویید که    به بچه 

 .است
I     خواهران دیگر با هم با صداي درهم کوبنده بگوییـد جنـگ جنـگ تـا        دوش    به    شما باید دوش

 .پیروزي
I           اي شـاد مـا را        ایم و با هم با روحیـه        ما امانتی هستیم از طرف خداوند متعال به شما سپرده شده

 .نمایید تقدیم می

 میرحسین: نام
  سیکانی:خانوادگی نام 
 عباس علی :پدر نام 

  هما:نام مادر
 1340ویکم مرداد   بیست:تاریخ تولد
 شهر  شهرستان دره:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362ام خرداد  سی: تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1میرحسین سیکانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 .خصوص شهیدان جنگ تحمیلىه ب شهیدان صدر اسالمسالم بر 

نامـه    چنـد کلمـه وصـیت       جبهه کردسـتان     وظیفه در   سرباز 3 [...]سیکانى   میرحسن 2[...] 
 .خانواده محترم ضمن عرض سالم امید است همگى سالمت باشـید          . م محتر خانواده  ] براى[

خداحافظى آخر      م آخر من و   شود سال    بر روي این کاغذ نوشته می      4[...]بارى پدر بزرگوارم    
مـورد     ایـن  جـان در     بزرگـوارم میرعبـاس    خـصوص بـرادر    هگرامى ب   است پس خانواده     من  

 تمامى آرزویى ،قبل از اینکه کشته شوم آرزوهایم را برآورده کنم ولى برادر جان       خواستم  مى
ه آن رسـیدم   و بهکه داشتم در قلبم جاى گرفت و تنها آرزویم را که در این مدت در برداشت    

ها بود در انتظار آن بودم که خداوند تبارك و تعـالى آرزویـم را                همین شهادت بود که مدت    
هـاى کـوچکم را در         وصیت من این است که بعد از من بچـه          ، البته برادر جان   .برآورده کرد 

ترین ناراحتى بـه خـود        که کوچک  5عوض من در آغوش گرفته و آنها را ببوسید و نگذارید          
 بـه طـور کامـل روشـن         ما ]ى[ها   هنوز بچه  یددان  پس برادر جان خودت که مى      .جذب کنند 

 کـه  6 تا موقعی؟ است کجاست و براى چه رفتهآید و آیا آیا بابایشان چرا دیر میاند که   نشده
 در راه اسالم شهید شده و براى اسالم و دین رفتـه اسـت و             ما  پدر  بله کنند که  می درك   آنها

 از  ،پـس بـرادر جـان     . م بزرگ شدیم باید راه پدرمان را ادامه دهیم        جنگیده است و اگر ما ه     
  و پـدر و مـادر  نـصیحت کنیـد  هایت را   برادرزاده برادرتخواهم بعد از شهید شدن    شما مى 

  .گونه ناراحتی داشته باشند هیچ که ید و نگذار را شاد کرده زن برادرت]و[

                                           
 .»15/10/61«، » نام خداوند بزرگ به«:  در باالي وصیت آمده است-1
 . خوانا نیست-2
 . چند کلمه خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 .»نگزارید« در اصل وصیت -5
 .»موقعی اي« در اصل وصیت -6
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اید، مرا اینطور    را در آغوش گرفته     مادر، مادري که همیشه در این مدت کوچکی ما         1[...] 
 کنم و همیشه و براي آخرت بتـوانم  2[...]اید که بتوانم جان خود را در راه دینم  به بار آورده  

پـرورم   اي مادر مهربان و همیـشه غـم  . زندگی روشن را براي خود و دیگر اقوام به بار آورم          
هایـشان را از دسـت        کـه بچـه   دل و شادروان مثل مادران دیگـر          بگذارید مادري باشید سنگ   

کردند شما باید دوش بـه        پس مادر اگر جنازه فرزندت را بر دوش برادران روان می          . اند  داده
دوش خواهران دیگر با هم با صداي درهم کوبنده بگویید جنگ جنگ تا پیـروزي و مـرگ                  
بر شرق و غرب و از عوض ناله و زاري و گریه، جشن شادي برگزار کرده چون خـودت و        

ایـم و     دانند که ما امانتی هستیم از طرف خداوند متعال به شما سپرده شـده               قیه مردم هم می   ب
] ایـن [دانـیم چـرا در مـورد     نمایید ما کـه ایـن را مـی    اي شاد ما را تقدیم می    با هم با روحیه   

خداحافظ تک تک برادران   . ناراحتی به خود منتقل کنیم، من دیگر از این بیشتر عرض ندارم           
 .ن و دوستانو خواهرا

 3[...]خداحافظ  

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهم به تبلیغات غیر دین خدا گوش ندهند از بستگان و دوستانم مى. 
I وصیتى که به پدر و مادرم دارم این است که در شهادت من هراس نداشته باشند. 
I سخت در راه اسالم بکوشند که بر همه تکلیف است . 
I    حجاب و چادرى است که در سـر آنهاسـت و بـر              من  است که اسلحه   وصیتم به خواهرانم این 

 .زمین نگذارند
I بدانید که تعلیم و تعلم پیشه انبیاست. 

 خسرو: نام
  شادي:خانوادگی نام 
 جمعه :پدر نام 

  پري:نام مادر
 1346 سال :تاریخ تولد
ع گــل از توابــ  روســتاي گــل:محــل تولــد

 شهرستان آبدانان
 سواد بی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364وسوم بهمن  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 خسرو شادي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عصرِ]ا[و« إِنْسانَ لَفی خُسرٍ    لْ و   ]    ال[ ]ا[إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُـو     إِنَّ الْ اصـتَوو اتحال قِّ   ]ا[صـبِـالْح 

واصتَورِ]ا[وب1» بِالص 
قسم به عصر نورانى رسول یا دوران ظهور ولى عصر که انسان همـه در خـسارت و زیـان              «

 پایـدارى در     راسـتی و   اند، درسـتى و     است مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شده          
 .»اند ب و تشویق کردهاند و به حفظ دین و اطاعت حق ترغی دین یکدیگر را سفارش کرده

 بـه مقـام صـبر       ،سوره عصر را بسیار بخوانـد      فرموده است هر کس   ) 6(رسول اکرم  
فرموده هر کـه بـر ایـن    ) 7( و با اهل حق به بهشت محشور گردد و حضرت صادق           درس

 شادمان  و دلیسوره مداومت کند در نماز نافله، روز قیامت با لبى خندان و روحى درخشان        
 . جاودان وارد شودباشد تا به بهشت

 بسمه تعالی
ب برحقش امـام خمینـى و سـالم بـر تمـام             یبا سالم و درود به منجى عالم بشریت و نا          

هاى نبرد    بر رزمندگان اسالم در جبهه     هاى شهدا از صدر اسالم تا کنون و درود خدا           خانواده
م گـل سـفلى تـصمی        فرزند جمعـه از روسـتاى گـل        ، اینجانب خسرو شادى   .حق علیه باطل  

امـام امـت       فکـرى   اسالم و پیشبرد انقالب اسالمى که با روشـن          راه ام دین خود را در      گرفته
 ، که صدام و صـدامیان هـستند     ،گردد ادا کنم و مدتى در نبرد با دشمنان دین خدا            رهبرى مى 

د و در یبه سر ببرم تا بتوانم در این راه خدمتى به اسالم کرده باشم تا اینکـه روزى فـرا رسـ            
 اعزامیان سپاه پاسداران انقالب اسالمى آبدانان ملحق گردیـدم و از            مع به ج  14/5/64تاریخ  

 وصیتى که به پدر و مـادرم دارم ایـن اسـت کـه در        .طریق بسیج مردمى به جبهه اعزام شدم      
 وحشت به خود راه ندهند و صبر و استقامت پیـشه کننـد              ،شهادت من هراس نداشته باشند    

                                           
آمـده  » ان الـذین «در اصـل وصـیت    » اال الـذین  «ضمناً  . موارد داخل قالب در اصل وصیت نیامده است       .  سوره عصر  -1

 .است
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گونـه اعمـال     چـون ایـن  ،دشمنان اسالم خواهنـد گـشت  که باعث خشنودى من و شکست     
خواهم به تبلیغات غیـر       از بستگان و دوستانم مى    . شود  باعث کشیدن مردم به راه حقیقت مى      

وصـیتم بـه    .  سخت در راه اسالم بکوشند که بر همه تکلیـف اسـت            ،دین خدا گوش ندهند   
اسـت و بـر زمـین     حجاب و چادرى است که در سـر آنه      من خواهرانم این است که اسلحه    

 . نگذارند
 بدانید کـه تعلـیم و تعلـم پیـشه انبیاسـت، شـما در سـنگر             ، رحیم و مجتبى   ،اما برادرانم  

 . و بجنگیممدرسه و ما در سنگر جبهه به رهبرى خمینى بزرگ بجنگیم و بجنگیم
 

 1»هاهللا و برکات حمۀوالسالم علیکم و ر«
 خسرو شادى

14/5/64  
 دار   خمینى را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدى

                                           
 .» و برکاتحمۀو سالم علیکم و ر« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I قدر این حکومت اسالمى را بدانید. 
I نگذارید شیطان در میان شماها رخنه کند.  
I رهبر کبیر انقالب را تنها نگذارید. 

 کرم اهللا: نام
  شامحمدي:خانوادگی نام 
 محمد علی :پدر نام 

  زبیده:نام مادر
 1342هم فروردین  یازد:تاریخ تولد
آبـاد توابـع        بخـش صـالح     :محل تولـد  

 شهرستان مهران
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364چهارم بهمن : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1کرم شامحمدي اهللا
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
رکاران ایـن اسـالم عزیـز و    انـد   درود به رهبر کبیر انقالب اسالمى و تمام دست         ]و[با سالم   
 قدر این حکومـت اسـالمى       ، وصیت من این است که اى برادران و خواهران عزیز          ،گرانقدر

را بدانید و نگذارید شیطان در میان شماها رخنه کند و رهبر کبیر انقالب را تنها نگذاریـد و                   
اراحـت   وصیت من به پدرم این اسـت کـه بـراى مـن ن    .جاى این شیران را پر از پلنگ کنید   

ام و به مادرم بگویید براى من گریه نکنـد و             نشود چون من به تنها آرزویى که داشتم رسیده        
هاى او را جبران نمایم و به او بگوییـد کـه مـن     شیرش را حالل کند هرچند نتوانستم خوبی   

  .به آرزوى خودم رسیدم
 »سالم علیک]ـال[و«

                                           
 .»کرم شامحمدي نامه شهید اهللا وصیت«: ي وصیت آمده است در باال-1



 479کرم      شامحمدي، اهللا¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I هاست که با آن آشنا هستم  این امر طبیعی است و مدتام و براي مرگ آماده شده.  
I رسم خوشحالم که در چنین راهی به شهادت می.  
I شوم و خویشتن را فراموش کنماش  آنقدر که آلوده نهم را دوست دارم ولیا یمن زندگ . 
I         ةقـدر بـا دشـمنان قـسم خـورد       قرار دهی و آن  )عج(از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم 

 .نت بجنگم تا به فیض شهادت برسمدی
I  ،کنم در راه من افتخار میتو اي امام نوشم ر افتخارت شربت شهادت میپ. 

 یاراهللا: نام
  شامحمدي:خانوادگی نام 
 حمدم علی :پدر نام 

  زبیده:نام مادر
 1342 یازدهم فروردین :تاریخ تولد
  صالح آباد از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364چهارم بهمن : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 481محمدي، یاراهللا      شاه¹استان ایالم 

 

 1محمدي یاراهللا شاه
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
ت قـرار   تـ مـت و والی   نظا این تو هستی که قلـبم را ماالمـال از عـشق بـه راهـت،                  ،خداوندا

واره آماده بودم آنچه را که تو خود به من دادي در            دانی که هم    تو خود می   ، خدایا .دهی]می[
ام و این امـر طبیعـی اسـت و            براي مرگ آماده شده    .راه عشقی که به راهت دارم نثارت کنم       

کـنم و خوشـحالم کـه در     هاست که با آن آشنا هستم ولی براي اولین بار وصـیت مـی           مدت
 شوم اش  آنقدر که آلوده  نه لیم را دوست دارم و    ا  ی من زندگ  .رسم چنین راهی به شهادت می    
دانم چه موقـع بایـد      من نمی  ، رفتن در دست توست    ،پروردگارا. و خویشتن را فراموش کنم    

قدر بـا     قرار دهی و آن    )عج(دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم           رفت ولی می  
انسان مؤمن الگوي جاوید یک   .  دینت بجنگم تا به فیض شهادت برسم       ةدشمنان قسم خورد  

اي از حـق    لحظـه  ،رستن از هوي و هوس است و من این الگو را دوست دارم و تو اي امام                
سوي حقیقت قدم    شوي همچون کوه در مقابل طوفان حوادث آرام و مطمئن به           منحرف نمی 

 .نوشم ر افتخارت شربت شهادت میپ کنم در راه داري و من افتخار می برمی

                                           
 .»محمدي هاهللا شاار شهید یۀنام وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
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 يهاي کلید عبارت
I گاه از یاد جبهه غافل نشوید هیچ.  
I امام را تنها نگذارید.  
I دی ترك ننمای]و [ها را ادامه دهید سنگر نماز جمعه. 
I شکر خدایی را که توانستم در این نبرد و عملیات حق علیه باطل شرکت نمایم. 
I کرد که در این راه گام بنهم و خونم را به پاي درخت اسالم نثار نمایم می اقتضا زمان. 
I بر دوش کشید و راهم را ادامه دهید]را] [ام[افتاده زمین  بهۀبعد از من اسلح . 
I        خورده انقـالب از   حجاب را سرلوحه زندگی قرار دهند و کاري کنند که منافقان و دشمنان قسم

 .شوندنآن شاد 
I راهم را تا سرحد امکان ادامه دهند.  
I ي بکشانندهاي پاك را به نابود نگذارند دشمنان اسالم این خون. 

 مرتضی: نام
  شاهمرادي:انوادگیخ نام 
 محمود :پدر نام 

  شمسیه:نام مادر
 1342 دوم اسفند :تاریخ تولد
  روستاي کلک از توابع شهرستان مهران:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

 زادگاهشآباد شهرستان   بخش صالح:مزار
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 مرتضی شاهمرادي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه1»إِنَّا ل 
 مارا روي   فستایم و در راهی که او        نام معبودم و به آن کس که تنها او را می          ه  به نام خدا و ب    

 فرزند میرآقا بر روي     ،ینجانب مرتضی شاهمرادي  نامه از ا    وصیت .نهم قرار داده است قدم می    
ـ    نمایم که از خدا می     این کاغذ قید می     شـکر  .دخواهم نیتم را پاك و ایمانم را استوارتر گردان

خدایی را که توانستم در این نبرد و عملیات حـق علیـه باطـل شـرکت نمـایم و بـه یگانـه                        
 2»هـل مـن ناصـر ینـصرنی    «اي آرزوي حیاتم یعنی شهادت در راه خدا و لبیک گفتن به نـد    

 از مـادرم    : سخنی با مـادر و بـرادرانم       .در این کربالي خونین ایران است بیایم      ) 7(حسین
می خواهم که مرا از نعمت حاللیت برخوردار سازد و چون نتوانستم حق فرزنـدي بـه او و    

 لی زمـان   و ،دانم آرزو داشتید حجله شادي مرا برقرار سازي        نمایم و مادرم چون می     پدرم ادا 
کرد که در این راه گام بنهم و خونم را به پاي درخت اسالم نثـار نمـایم و حجلـه                      می اقتضا
بـرادرانم  .  باشد که موجب رضاي خدا واقـع شـود         ،م سنگر و نوعروسم اسلحه گردد     ا  شادي

خواهم که مرا در پیشگاه خداوند       طلبم و از شما می     یک شما حاللیت می    من به نوبت از یک    
 . بر دوش کشید و راهم را ادامه دهید        ]را] [ام[افتاده زمین  به ۀ و بعد از من اسلح     ]دکنی [حالل
 ها را ادامه دهیـد     گاه از یاد جبهه غافل نشوید و امام را تنها نگذارید و سنگر نماز جمعه               هیچ

 چون خون مـن     ،وار در غم من صبر نمایند       از خواهرانم می خواهم زینب     .3دی ترك ننمای  ]و[
 تـر   یاد شهیدان کـربال بـه یـاد مانـدنی          ازها   تر و یاد من در دل      یدان کربال رنگین  از خون شه  

ت و حجـاب را سـرلوحه زنـدگی قـرار دهنـد و کـاري کننـد کـه منافقـان و دشـمنان                         سین
که از من رنجـی      نمایم که چنان    به دوستانم وصیت می    .شوندنخورده انقالب از آن شاد       قسم

                                           
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ایم و به ما به فرمان خدا آمده«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»ننماید« در اصل وصیت -3
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ند و راهم را تا سرحد امکان ادامه دهند و نگذارند دشـمنان              کن لاند مرا حال   و ناراحتی دیده  
 بـه امیـد پیـروزي رزمنـدگان کفرسـتیز بـر             .هاي پاك را به نابودي بکشانند      اسالم این خون  
 کافران صدامی

7/6/65 
 پاسدار وظیفه مرتضی شاهمرادي
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 هاي کلیدي عبارت
I بعد از رفتن من پایدار باشید.  
I ه باشیدصبر انقالبی داشت. 
I خون شهداي اسالماللۀمن سرباز هستم از س . 
I و هجرت کنماینک وقت آن است هجرت کنم و چهارچوب زمانه و این حیات پست را بدرم . 
I باشد همرزمانم سنگرها را پر کنید که خالی گذاشتن این سنگرها خیانت به خون شهدا می. 

 نامدار: نام
  شاهین:خانوادگی نام 
 عبدالمحمد :پدر نام 

 خیر  قدم:نام مادر
 1345 چهارم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 1نامدار شاهین
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
»لَا تَحقُونَورْزی هِمبر نْدع اءیلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذب2»س 
نـان همـواره زنـده    آاند بلکه  اند مرده هرگز گمان نکنید کسانی که در راه خدا شهید گردیده        «

 .»هستند و در نزد خداوندبزرگوار خواهند بود
انـد و بـراي برقـراري دیـن اهللا از دیارشـان              وردهآن ایمـان     پروردگارشا ]به[کسانی که   « 

 ،کننـد   در راه جهـاد مـی      ]را[ جـان و مالـشان        و ند و براي بقا و پایداري قرآن      کن  میهجرت  
  3»نان رستگارندآ دارند و به راستی که وند کریمم را در نزد خداا مق وترین درجه بزرگ

 در .هاي خط سرخ شـهادت  وارث خون خون شهداي اسالم و     اللۀمن سرباز هستم از س     
 آینـده را بـه چـشمان    .باشد ام و مسئولیت سنگینی بر دوشم می     زمانی پر مخاطره قرار گرفته    

رسـم    پس از مدتی فکر و اندیشه به این نتیجه می          .کنم نگرم و به گذشته فکر می      خویش می 
انند شـهداي گذشـته     وار م   یکی اینکه رفتن را انتخاب کنم و حسین        .که دو راه در پیش دارم     

وار  هـا حیـوان   دوم اینکه مانند کفار و یزیدي و ... بپیوندمندایجانم را فدا کنم و به صف شه   
بمانم و زندگی کنم و هیچ حرکت و هجرتی نداشته باشم و در ایـن دنیـا در نـزد خداونـد                      

 . شهیدان مسئول و در آن دنیا به آتش دوزخ گرفتار آیم پاك خون در برابرمتعال و
ولی اینک وقت آن است که راه اولی را انتخاب کنم و هجرت کنم و چهارچوب زمانـه                   

 گریـه مـن   پدر و مادر عزیزم طـوري بـراي   و تو . و هجرت کنمو این حیات پست را بدرم    
م کـه بـراي   هخـوا   کنید که دشمنان اسالم شاد نشوند و من از دوستان و برادرانم می             گذاري

ا را پر کنید که خالی گذاشتن ایـن سـنگرها خیانـت بـه            همرزمانم سنگره  شادي روح من و   

                                           
 .»نامه نامدار شاهین وصیت«: صیت آمده است در باالي و-1
» خورنـد  نزد خداونـد روزي مـی    «صحیح آن   . رسد بخش پایانی ترجمۀ آیه درست نباشد        به نظر می  . 169/ عمران   آل -2

 .است
ۀً هِم وَأنْفُـسهِم أَعَظـم در  الَّذینَ آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا فی سبِیلِ اللَّه بِأَموال «.  سورة توبه  20اي است از آیه        ترجمه -3 َجـ 

 .»عنْد اللَّه وأُولَئک هم الْفَائزُونَ
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  وياز شما دارم حاللیت شـیر من  که 1 تقاضایی،باشد و یا پدر و مادر گرامی     خون شهدا می  
 و دسـت  ]ي[هـا   کشیدید و تا به حال نتوانستم جبران این همه نـوازش          نم زحمتی که براي  

م کـه در  هخـوا  ارم معذرت مـی هاي شما را ند   خوبی 2تاقیلمحبت کشیدن به روي سرم که       
 بـرادرانم مهـدي و    بـا   و نمـایم هاي شما را جبران      توانم خوبی  ام که نمی   شرایطی قرار گرفته  

 و شکـستن دل     3ي من که به جـز مزاحمـت       ر امیدوارم که از براد    ظاهرو نبی و نادر و     هادي
ها و نـور     چهخواهم ب  طلبم و از شما می     ام حاللیت می   شما هیچ خوبی براي شما انجام نداده      

 همـین طـور   را زن بـرادرانم  4]از[قلب کوچکم مریم و سمیه را را بوسه بزنیـد و          چشمم و 
م که بعد از رفتن من پایدار باشـید و صـبر            هخوا ها و عموها را و در خاتمه از شما می          دایی

ارم م و در پایان برادر بزرگو     ا  هانقالبی داشته باشید که چون من خودم این راه را انتخاب کرد           
ن دنیا تو هـستی کـه جوابگـو         آ که در    د قدر پدر ومادر را بدانی      که خواهم نبی جان از تو می    

 .باشید می
 »والسالم«

 1366اسفند ماه 
 نامدار شاهین

                                           
 .»تقاظایی« در اصل وصیت -1
 .»الیق« در اصل وصیت -2
 .»مظاهمت« در اصل وصیت -3
 . اضافه است-4
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 هاي کلیدي عبارت
I باشد  ایران عاشوراى حسینى مىة ما ملت ستمدیدروزِ هر.  
I است )7(جنگى براى ما کربالى حسینمناطق   از ایران مخصوصاً]که[ى یهر جا. 
I     هاى جنگ مى باشند و دارند از مرز و بوم ایران نگهبـانى و پاسـدارى                  این جوانانى که در جبهه

 .دهند پشت آنها را محکم بگیرید می
I   بـه داخـل   ،خواهند این انقالب را سرنگون کننـد    که مى،پرست   بیگانه  بیگانه و  نگذارید که افراد 

  .کشورمان رخنه کنند
I    خواهند کـه ایـن انقـالب     مردم شایعه غلط پخش کنند و مى     خواهند بین   نگذارید افرادى که مى

  .اسالمى ما را شکست بدهند

 احمد: نام
 زادي  شریف:خانوادگی نام 
 ایمانعلی :پدر نام 

 طال  شاهی:نام مادر
 1346 هفتم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان مرند:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1366چهاردهم مرداد : تاریخ شهادت
  میمک:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد از      بخـش صـالح     گلزار شهداي  :مزار
 توابع شهرستان مهران
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 1زادي احمد شریف
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 از ایـران  2]کـه [ى یباشـد و هـر جـا     عاشوراى حـسینى مـى    ، ایران ة ما ملت ستمدید   روزِ هر

 .است )7(ا کربالى حسینمناطق جنگى براى م مخصوصاً
هـاى   هاى دراز و طوالنى تحت سلطه ستمگران و قرن       شما سال ،   ایران ةاى ملت ستمدید   

 قدرتى که داشتند توانستند     ۀوسیل ید، ظالمان حاکم به   ا  هطوالنى تحت فشارهاى گوناگون بود    
اکم ى کـه ایـن ظالمـان حـ        یهـا  زور و اختناق در بین شما به وجود بیاورند و در این دوران            

برشما حکومت کردند حتى نتوانستید کارى که به نفع ملت و مملکت باشد انجـام دهیـد و                  
 تحت فشارهاى قـوى و تحـت      ، شما را  خوبى را انجام دهید    3]ي[ لحظه که خواستید کار    آن

هاى روحى و جسمى قرار دادند، که دیگر قادر به انجام دادن آن کار نباشـید و           انواع شکنجه 
هـاى زنـدان    آن را به سـیاه چالـه   ،  ت دم از استقالل و آزادى ملت بزند       خواس هر کس که می   

 . رساندند میکردند تا آن را به شهادت  بردند و با بدترین روش با او رفتار می
خواستند دم از استقالل و آزادى مردم        در زمان رژیم پسر رضا شاه افراد روشنفکر که مى          

 آن رژیـم طـورى اختنـاق در         .بردند آنها را از بین مى     4یاکردند و     به خارج تبعید مى    یابزنند  
ترین خالفى که بر ضد رژیم بـود انجـام           بین مردم به وجود آورده بود که اگر کسى کوچک         

 ین آن رژیـم ننگـ     کـرد و واقعـاً       دستور اعدام و یا شکنجه او را ساواك صادر مى          داد فوراً   مى
 این حکومـت ظالمانـه را   ]و[ کند  توانست مدت چند سال با زور بر سر ملت ایران سلطنت          

 .به زور بر ما ملت ستمدیده ایران تحمیل کند
 انقالبى که با زور بازو و فریاد اهللا اکبر           این است  پیام من به ملت عزیز و شرافتمند ایران        

 که در این انقالب ریخته شده اسـت و صـدها هـزار نفـر کـه در ایـن          شهید و خون هزاران  

                                           
 .»زادي نامۀ شهید احمد شریف وصیت«:  در باالي وصیت تایپی آمده است-1
 . اضافه است-2
 . اضافه است-3
 .»...کردند و چه آنها را چه به خارج تبعید می« در اصل وصیت -4
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هاى جنگ مى باشـند و دارنـد      و این جوانانى که در جبهه      نکنیدند تلف   انقالب مجروح شد  
دهند پشت آنها را محکم بگیرید و نگذاریـد کـه            از مرز و بوم ایران نگهبانى و پاسدارى می        

 به داخل کـشورمان     ،خواهند این انقالب را سرنگون کنند        که مى  ،پرست   بیگانه  بیگانه و  افراد
خواهند   غلط پخش کنند و مى     1مردم شایعه    خواهند بین  رخنه کنند و نگذارید افرادى که مى      

 2]را[خواهند این خـون پـاك جوانـان مـا            که این انقالب اسالمى ما را شکست بدهند و مى         
گونه افرادى ضد انقالب و ضـد ملـت          بیهوده از بین برود جلوگیرى کنید و نگذارید که این         

 .در بین مردم باشد
 ر رهبر کبیر انقالب  درود ب،درود بر شهیدان را ه وطن

 
  »اهللا و برکاته ۀحم و رموالسالم علیک«

                                           
 .»شایع« در اصل وصیت -1
 .اضافه است» را« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم همۀ شما را به صبر دعوت می. 
I جان فدا کردن من در راه دفاع از اسالم هیچ است. 
I چنین کاري  هیهات که از ملت مسلمان ایران دور است؟آیا باید حسین زمان را تنها گذاشت. 
I ید که بهترین پناه دهندگان استیابر خدا توکل نم. 
I   تر از همه یعنـی امـام     مهربان عنوان پدر در کنار ندارید چه جاي اندوه است که پدري          اگر مرا به

 .خمینی را دارید
I ]که جان من فداي ایشان باددشکن دعا نمایی سالمتی امام امت خمینی بت] براي .  
I  برندارنداز امام امت و روحانیت در خط ایشان دستاز کلیه اقوام دوستان و همرزمان خود می خواهم . 
I   ایـد مـن    اید و خـود فرمـوده   ما را چه باك از کشتن و کشته شدن در راهی که امر فرموده        خدایا

 .بهاي شهیدانم خون
I ها ریشۀ تجاوز و ظلم و ستم را از زمین کند باید با این شهادت. 
I کنید ري اسالمی زندگی می شکرگزارید که در زمان برقراري حکومت جمهو راخدا. 
I       ها که عاشورا برپاست، با خط سرخ و با خون پاك و معطـر              تمام سرزمین در تمام کربالها و در

  .نوشته شد که خون بر شمشیر پیروز است

 احمد: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 اسماعیل :پدر نام 

  والیه:نام مادر
 1337 ششم مرداد :تاریخ تولد
 روستاي جان جان از توابـع شهرسـتان         :محل تولـد  

 شیروان و چرداول
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366هفتم آذر : تاریخ شهادت
  گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 احمد شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 و امید پیروزي نهایی رزمندگان کفرستیز اسالم  با سالم و درود بر امام امت

 : همسرم و فرزندان دلبندم،درمما
نامه بنویسم در حالی هـستم کـه نیروهـاي           اکنون که قرار است متنی را به عنوان وصیت         

 براي از بین بردن     ، جنایتکار این شیطان بزرگ    ]ي[کفر را که با تمام قوا به سرکردگی امریکا        
ا ر) 6(انقالب اسالمی و در یک کـالم بـراي ریـشه کـن کـردن اسـالم نـاب محمـدي          

ـ               رودرروي خود می   خـصوص   هبینیم که جان فدا کردن من در راه دفاع از اسالم هیچ است ب
 به حق رهبریت ایران اسالمی و اسـالم اصـیل را   )7(حال که فرزندي از نسل امام حسین  

دانم در انتظـار پـدر نشـسته و دل بـه      همسرم و فرزندان عزیزم می مادر جان،. بر عهده دارد 
که خودم جانباز هستم و از ناحیـه پـا            ولی در حالی   ،ر بر سرتان باشد   این دارید که دست پد    

 نباید از انقالب اسالمی و نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی             ،به شدت دچار معلولیت هستم    
  هیهات که از ملت مسلمان ایران دور است        ؟ آیا باید حسین زمان را تنها گذاشت       ؟دفاع کرد 

 .چنین کاري
  افتخار سربازي امام زمان را دارد و اگر خداونـد اینجانـب را              اکنون که پدرتان   ،فرزندانم 
ال ب مگـر در صـحراي کـر       ؟ چه جاي تأسف و انـدوه اسـت        ،عنوان یک سرباز قبول نماید     به

ید و بـر  ی پس صبر را پیشه نما؟م نشدندیخاطر دفاع از اسالم یت     به )7(کودکان امام حسین  
عنـوان پـدر در کنـار نداریـد چـه       هگر مرا بید که بهترین پناه دهندگان است ا  یخدا توکل نما  

نی را دارید پس گوش به فرمـان        یتر از همه یعنی امام خم      جاي اندوه است که پدري مهربان     
 .رستگاري برسیده تا ب. امام باشید و در راه امام قدم بردارید

ی همسرم از تو می خواهم که مرا عفو نموده و از اینکه نتوانستم براي شما کاري کنم راضـ                   
 امیدوارم که گذشـت نمـوده و از خداونـد طلـب     .ییباشی و در زندگی احساس راحتی نما     

خواهم که در تربیت فرزندان کوشـا باشـی تـا تـداوم         و از تو می    مغفرت و عفو برایم نمایی    
 . انقالب اسالمی باشندةدهند

ه اي ولـی از مـا چـ        دانم چـه زحمتـی بـراي مـا کـشیده            مادر مهربان و عزیزم می     ،مادرم 
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 امیـدوارم در  . اکنون در جبهه و در کنار دیگر برادرانم پرویز و قباد هـستم    ؟اي دیده آسایشی
سـالمتی  ] بـراي [صورت فقدان من صبر پیشه نمایی و اندوه به خود راه ندهی و در مقابـل                 

شکن دعا نمایی که جان من فداي ایـشان بـاد در پایـان از کلیـه اقـوام                    امام امت خمینی بت   
رزمان خود می خواهم از امام امت و روحانیت در خط ایشان دست برندارنـد              دوستان و هم  

ید و براي عفو اینجانب در درگـاه      یو یک لحظه سستی به خود راه ندهد و بر خدا توکل نما            
 .یدیند متعال دعا نماوخدا

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 »والسالم علی من اتبع الهدي«

 شریفی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .بهاي شهیدان است نام آنکه خود خون به 

خداوندا، تو عزیـزي و غیـر از تـو همـه            . چیز تویی و غیر از تو همه هیچ         خداوندا، همه  
خـدایا، تنهـا کـسانی    . نیازي و همه دیگران نیازمند لطف و کرم تو خداوندا، تنها تو بی   . ذلیل

مل دارند و معتقدند که فـرداي قیامـت بایـد حـساب پـس دهنـد، از تـو                    که به تو اعتقاد کا    
دهند و آنچه را    انجام می  ،اید و مایۀ رشد و تعالی است        ترسند و آنچه را که امروز فرموده        می

آنچه را که تو پـسندي انجـام        . دهند  اید و باعث دوري از تو است انجام نمی          که نهی فرموده  
کـس و   پسندد، ولی دیگران که معتقد به خدا نیستند از همـه دهند نه آنچه را که هواي نفس        

ترسند و اربابان متعدد دارند و دائم در اضطراب و پریشانی هستند که این خـود        چیز می   همه
خاطرنـد و   که به تو اعتماد دارند که همیشه مطمئن و آسوده     نعمتی بزرگ است براي کسانی      

ه      «. آیند  می) لقاء رب (سوي تو     هزندگی خود را از نو آغاز کرده و آخر هم ب           ا إِلَیـ ِإنـَّ و لَّهإِنَّا ل
عونَ ایـد و خـود        پس ما را چه باك از کشتن و کشته شدن در راهی کـه امـر فرمـوده                  1»راجِ
ها ریشۀ تجاوز و ظلـم و سـتم    بهاي شهیدانم، مگر نه باید با این شهادت     اید من خون    فرموده

                                           
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ما براي خدا هستیم و به«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -1
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آیندة تاریخ با سربلندي و افتخار از امت رسول خدا کـه بـا             مگر نه آنکه در     . را از زمین کند   
ایثار خون خویش دین حق را با رهبري امام خمینی یاري کردند یادخواهدکرد و امتـی کـه                  

سـوي قربانگـاه رفتنـد و نامـشان در دفتـر              عاشقانه به ) 6(براي نگهداري از دین محمد    
 . آخرت سربلند و مفتخرندثبت شد در) 7(و یاوران امام حسین) :(عاشقان اهل بیت

 کـه در زمـان برقـراري حکومـت جمهـوري      1 شـکرگزارید   را فرزندانم و همسرم، خـدا     
 کنید که در تمام کربالهـا و در         2[...]کنید و از نعمت رهبري امام خمینی          اسالمی زندگی می  

ها که عاشورا برپاست، با خط سرخ و با خون پـاك و معطـر نوشـته شـد کـه                       تمام سرزمین 
همۀ شـما را    . هستند) 7(رو امام حسین    بر شمشیر پیروز است و همۀ شهیدان دنباله       خون  

 . کنم به صبر دعوت می
ام بودنـد، کوشـا       همسرم، امیدوارم هرچه بیشتر در تربیت فرزندانم، که حاصـل زنـدگی            

 .سپارم شما را به خدا می. باشید
 .دار خمینی را نگه) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 .د زیارت کربال، در هنگام زیارت کربال به یاد ما باشیدبه امی
 احمد شریفی

 1366پاییز سال 

                                           
 .»شکرگذارید« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
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 هاي کلیدي عبارت
I  دی باشامامگوش به فرمان. 
I ما] ه[دی خود رسی قلبي به آرزو، شدمدی جنگ شهنیاگر من در ا. 
I دیی بزرگ نماینی خم،ری امام کبيدعا برا. 
I دیارامام را تنها نگذ. 
I از خانواده خود خواستارم که صبر انقالبی خود را حفظ نمایند. 

 جهانبخش: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 جهانگیر :پدر نام 

 صنم  گل:نام مادر
 1338 بیستم آذر :تاریخ تولد
 جان از توابـع شهرسـتان        روستاي جان  :محل تولـد  

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

 1359ونهم دي  بیست: تاریخ شهادت
  تنگه حاجیان گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 1جهانبخش شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 ،باشـم  یغرب م النی گ جیجان که در بس     جان هی قر ]از[،  ری فرزند جهانگ  ی،فی جهانبخش شر  من

 خواستارم  ام از خانواده خود   ] ه[دی خود رس  ی قلب ي به آرزو  ، شدم دی جنگ شه  نیاگر من در ا   
 و امام را تنهـا  دیی بزرگ نماینی خم،ری امام کبي دعا برا  .ندی خود را حفظ نما    یکه صبر انقالب  

  .دی باشامام و گوش به فرمان 2دینگذار
 یفی جهانبخش شر، احتراممیبا تقد

                                           
 .»نامه شهید وصیت«:  صفحه نوشته شده باالي-1
 .»نگزارید« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I  حساب و مادر وطنم را باالتراز خدمت به پدر       يروزی آب و خاك و پ     تی وجدانم حما  شیمن پ 

 .کنم می
I     باطل از طرف خداوند متعال      هی جنگ حق عل   نی بستم که در ا    مانی خود پ  يبا خون خود با خدا 
 . کشته شوم،دهی گردبمی نص بزرگ افتخارنیا
I به اهللا باشی فقط متک،دی از خبر مرگ من آگاه شدیدهم اگر وقت یرا قسم مو  ت،پدر جان . 
I امام امت باشینی امام خمي اسالم به رهبرروی قاطع پمانیبا ا . 

 رضا: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 نورگه :پدر نام 
  طاووس:مادرنام 

 1341 چهاردهم مرداد :تاریخ تولد
 روسـتاي چـشمه از توابـع        :محل تولد 

 شهرستان آبدانان
 دیپلم :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1359نوزدهم مهر : تاریخ شهادت
  خرمشهر:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  اثري از پیکرش بدست نیامد:مزار
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 رضا شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 از خداونـد    ]را[ شـما    ی سالم سـعادت و سـالمت      1آقاي نورگه شریفی  خدمت پدر بزرگوارم    

 الحمـدهللا   دی شـو  یفی احوال فرزند خود رضا شر     يای خواستارم چنانچه جو    خواهان و  متعال
ـ  نیمـ آ ،باشـد  یحـضور شـما مـ      ضی از فـ   ي دور فقـط  ستیـ  ن ی حاصل و نگران   یسالمت  ای
 لبـاس  27/6/59 در مورخه نکی ا، جانپدر . تازه گرددی و خوبری به خ  دارهای د .نیالعالم رب

 جنـگ حـق بـر       دانی و به اتفاق همرزمان خود وارد م       دمی در خرمشهر پوش   يمقدس پاسدار 
 بـه   از قـول مـن  ، پدر جان.می جنگ هست  ]و [ باطل و مرتب با دشمن خونخوار در نبرد        هیعل

 بـه  مـن  و از قـول  دیی نمای بوسدهی سالم و د  شانیها  بچه نی و همچن  یارعلی و   یبرادرانم ول 
 نکـه ی کمـا ا   دیی نفرما ی در حق پدر و مادرم و خواهرانم از نظر کمک کوتاه           دییبرادرانم بگو 

 و  رسـند  یخودشـان نمـ    2[...] اوضاع و احوال بـه خـرج         نی با ا  دهم یمن حق به برادرانم م    
 موقع که دولت غاصـب عـراق حملـه بـه            نی اما در ا   ،دیماها از پدرم جدا هست    هرکدام از ش  

 وطنم را باالتراز خدمت     يروزی آب و خاك و پ     تی وجدانم حما  شی من پ  ،موده ما ن  نیسرزم
 ریـ  مبارك رهبـر کب    3[...] من تا لحظه آخر تا دم مرگ         ،برادرانکنم     حساب می  به پدر و مادر   

ـ  با همرزمان خـود در ا      نیزم رانی ا نیزم و دفاع از سر    ینیانقالب امام خم    مـرز و بـوم بـا        نی
ـ  ا اسـالم و  ملتيروزی و پامشکست صد ا و ب  میجنگ ی م نیصدام لع   در خاتمـه جنـگ   رانی

 و مالحظه پدر و مادرم و خـواهرانم         دی موقع که از پدرم جدا هست      نی در ا  ]را[زحمات شما   
 و  رمی احترام مادر پ   شهی هم  مخصوصاً ، پدر جان  . آن روز  دی و به ام   کنم ی جبران م  دیینما یرا م 

 ، پـدر جـان    .ستیـ  بـدون اجـر ن     4اهللاء کـه انـشا    دی در نظر داشته باشـ     ]را[خواهران کوچکم   
ـ  اما در حق برادر کـوچکم عز       ،دیبضاعت هست  ی که شما ب   دانم ی وصف م  نیمخصوصا با ا    زی

                                           
 . چند کلمه خوانا نیست-1
 . چند کلمه خوانا نیست-2
 . چند کلمه خوانا نیست-3
 .»اینشاهللا« در اصل وصیت -4
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 . داشتممی تقدخدمتتانه  را بنامه تی وصنی من ا، پدر جان.دیی نفرمایاز لحاظ سواد کوتاه
ـ  شما ا  ی من به خاطر رفع ناراحت     . است ی شرع نامه تی از نظر اسالم وص    چون   را  1[...] نی

 هیـ  جنگ حق عل   نی بستم که در ا    مانی خود پ  ي اما با خون خود با خدا      ، حضور داشتم  میتقد
ـ  گرد بمی نـص   بـزرگ   افتخار نیباطل از طرف خداوند متعال ا       کـشته شـوم و بـه صـف          ،دهی

ن ه شـد  کـشت نی بنـابرا ،ستا  ی شکرش باق  يجان موقع است که     آ .وندمیم بپ  راه اسال  يشهدا
 گری د نی ا ، پدر جان  . انجام دادم  ]را [ خود ی شرع فهی باطل و وظ   هی بر عل  ست ا  راه حق   در من
 آن روز که در راه حق       دی به ام  . من است  نهیری د ي آرزو نی و ا  ستی ن ی و ناراحت  ی نگران يجا
دهـم   یرا قسم مـ   و   ت ، پدر جان  . گردم دی شه زمی عز هنی از م   باطل در صحنه نبرد و دفاع      هیعل

 اسالم بـه  روی قاطع پمانی به اهللا باش و با ای فقط متک،دی از خبر مرگ من آگاه شد      یاگر وقت 
 از  يادین در مسجد    آ با خواندن چند سوره قر     نی امام امت باش و همچن     ینی امام خم  يرهبر

از مـرگ     تقاضا دارم بعد   ، پدر جان  .دیی نما رانی ملت ا  ۀخون خف ه  کفن ب   گلگون يهمه شهدا 
 الزم است   نجای ا . ناراحت باشند  دی نگذار دیی نما ي و دلدار  ی و خواهرانم سرپرست   رمن از ماد  

ـ  نداشـتم کـه      ی طلبکارم چون فرصت کـاف     ی بدهکارم و از کس    ی دهم نه به کس    حیتوض  کی
 . قربان شما،ندارم ی عرضادهی ز.رسانم ی سالم مزیز علی فامهی کل2 به ببرماسم کی به

 یفی شررضا

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»از« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I         هـل  «به منافقان کوردل از قول من بگوید که من در راه خدا و با آگاهی کامل از مرگ به نـداي

 .لبیک گفتم) 7( حسین» ینصرنیمن ناصرٍ
I افتخار کنید براي من،اگر شهید شدم . 
I اسالم احتیاج به خون ما جوانان دارد . 
I تو نیز از کوه استوارتر باش، مثل کوه استوار باش همچنین اي پدر،ر شهید شدم اگ،اي مادر .  
I    دل   همیشه مثل طوفان در مقابل مشرکین و کفـار و منـافقین سـیاه         ،جان اي مردم شهیدپرور جان

 .خروشان باشید
I  و راه )7( راه علــی)6( پیــامبرهایــم را راهــی کــه مــا بــه رهبــري امــام انتخــاب کــرده 

  . است)7(حسین
I بر همه شما واجب است که از خون شهدا پاسداري کنید. 
I در دعاهاي توسل و کمیل و غیره باشکوه هرچه بیشتر شرکت کنید. 
I خواهم که مثل مردم کوفه نباشید و امام را تنها بگذارید از شماها می. 
I شهید او باشدان یاراز تن 72 و)7( سید الشهدا حسینرخاط هگریه شما ب . 

 شیخ امیر: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 الیاس :پدر نام 

  نرگس:نام مادر
 1342 پنجم مهر :تاریخ تولد
جان از توابـع شهرسـتان         روستاي جان  :محل تولد 

 شیروان و چرداول
 اول راهنمایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362شانزدهم تیر : تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 هش گلزار شهداي زادگا:مزار
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 امیر شریفی شیخ
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه1»إِنَّا ل 
 2» قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ]ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ[«
 .»خورند  می و نزد خدا روزي بلکه آنها زنده هستنددو کسانی که در راه خداکشته شدند مرده مپنداری«
 از شـهیدان    ،و نایب برحقش امام خمینی و سالم بـر شـهیدان          ) عج(با درود به امام زمان     

بدر تا شهیدان کربالهاي ایران از کردستان تا خوزستان و تمام کسانی که در سراسـر جهـان                  
 ،یـر شـریفی   ام شوند اینجانب شـیخ     مبین اسالم علیه کفر و کفار جهانی شهید می         ندر راه دی  

امه خود را   ن   که االن در ارتش اسالم در کردستان مشغول خدمت هستم وصیت           ،فرزند الیاس 
 باشد که سرمشقی باشم براي ملت غیـور ایـران   ،نویسم به شرح زیر می 10/12/61در تاریخ  

دامـاد جهـانبخش    جان کـه شـهیدانی همچـون جـوان تـازه       خصوص مردم شهیدپرور جان    هب
 دالوري ماننـد محمـد      ]ي[ـدي ماننـد نورالـدین صـیدخانی و بـسیج         شریفی و سرباز رشـی    

 .اند حیدري تقدیم اسالم نموده
ـ ها براي من زحمت کـشیدید و عموهـا و دا           پدر عزیز و مادر گرامی که سال        هـا کـه     یی

جان که همه ما از یـک    مردم مسلمان جان   ،هاي شما را جبران کنم     ممکن است نتوانم محبت   
توانستم مثل بعضی افراد از خدمت        بدانید که من می    ،فامیل هستیم  م و ریشه و همه با هم قو     

 امـا   ،را دارد فـرار کـنم      مقدس سربازي که خطر از دست دادن جان یا حداقل معلول شـدن            
 کوردل از قول من بگوید که من در راه خدا و با آگاهی کامل        3خواهم بدانید و به منافقان     می

لبیـک گفـتم بـه خـدمت     ) 7( حـسین 4» ینـصرنی صـرٍ هل من نا«از مرگ و غیره به نداي   
 چون اسالم احتیاج بـه خـون        ، افتخار کنید براي من    ، اگر شهید شدم   .ام مقدس سربازي آمده  

                                           
 .»گردیم سوي او بازمی ایم و به ما به فرمان خدا آمده«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -1
 .در اصل وصیت خوانا نیست» و التحسبن الذین«. 169عمران،   آل-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 تـو   ، مثل کوه استوار باش و همچنین اي پدر        ، اگر شهید شدم   ،و تو اي مادر   . ما جوانان دارد  
سلمان و اي مـردم شـهیدپرور       نیز از کوه استوارتر باش و شما اي بستگان من و اي مردم مـ              

 ،دل خروشـان باشـید      همیشه مثل طوفان در مقابل مشرکین و کفار و منافقین سیاه           ،جان جان
 زیـرا  ،ر شمیر پیروز است و ما در آخرت زنـدگانی جاویـدانی خـواهیم داشـت               بزیرا خون   

 و راه   )7( راه علـی   )6( پیـامبر  هایـم را   راهی که مـا بـه رهبـري امـام انتخـاب کـرده             
 بر همه شما واجب است که از خون شهدا پاسداري کنید و با رفتن بـه                 . است )7(حسین

 که مریض بود و نتوانست با شمشیر        )7(جبهه و یا اگر نتوانستید با سرمشق از امام سجاد         
 شما هم در دعاهاي توسـل و کمیـل و   .جنگیدببجنگد و با مناجات با خدا با کفر و منافقین   

کت کنیـد و بـا شـرکت خـود در نمـاز جماعـت جمعـه و                  غیره باشکوه هرچه بیـشتر شـر      
 ممکن است   .غربی بجنگید  هاي شرقی و   مشرکین و گروه   هاي مذهبی با منافقین و     سخنرانی

خواهم که مثل مردم کوفه نباشـید         ولی از شماها می    ،من نتوانم از این بیشتر کمک امام باشم       
 و  )7( ایـن فرزنـد حـسین      ،خمینـی خواهم که امام      من از شما می    .و امام را تنها بگذارید    

 تا وقتی کـه جـان در بـدن          ، آن بانوي پهلو شکسته و آن شهید گرانقدر را         )3(فرزند زهرا 
خواهم که صـبري     ام براي تو اي مادر از خدواند می        نامه در پایان وصیت  . دارید تنها نگذارید  

 خداونـد   به شما عطا بفرمایـد و بـراي تـو اي پـدر از             ) 3( و زینب  )3(مانند صبر زهرا  
 ،کنیـد  به شما عطا بفرماید و شماها اگر گریه می        ) 7(خواهم که صبري مانند صبر علی      می
 شـهید او    ان یـار  از تـن    72 و )7( سید الشهدا حسین   رخاط هخاطر من نباشد گریه شما ب      هب

هـا سـینه      پس اي گلوله   ،ماند با کشته شدن من باقی نمی      جز )6(اگر دین محمد  . 1باشد
 2. مرا پاره پاره کنیدنمرا بشکافید و ت

 3»صالحینالسالم علی عباداهللا الو«
 دهم اسفند ماه سال شصت و یک
 شیخ امیر شریفی

                                           
 .»باشید« در اصل وصیت -1
 .»کن« در اصل وصیت -2
 .»عباداهللا صالحین« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I دنباش دهنده راه انبیا مى  همان ادامه،رهنمودهاى امام بزرگوارمان امام خمینى. 
I دفاع از اسالم برهمه کارها اولویت دارد . 
I به همسرم و فرزندان و مادرم احترام بگذارید رد و شهید شدماگر خداوند یارى ک.  
I     انتخـاب  ) 7(ام اگر خداوند بخواهد امام بزرگوارمـان امـام حـسین            من راهى را انتخاب کرده

 .نمود
I  ما مادر نداشت کـه      )7(خواهم براى من اشک نریزى چون امام حسین         از شما مى   ،مادر عزیز 

 .برایش گریه کند
I چون ستونى استوار باش،ام محض اینکه فهمیدید که من شهید شده  بهخواهم از همسرم می . 
I ام من آرزوى شهادت را بارها ذکر کرده. 

 صادق: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 محمد ملک :پدر نام 

  زینب:نام مادر
 1334 نهم مهر :تاریخ تولد
جان از توابـع شهرسـتان         روستاي جان  :محل تولد 

 شیروان و چرداول
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363وسوم تیر  بیست: تاریخ شهادت
  کامیاران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 صادق شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
هـر مـسلمان تکلیـف      « ، در قرآن آمده اسـت      که  به دستور خداوند   -اگر خداوند قبول نماید   

 1.]کنم عمل می [-»باشدقدم  دارد براى رفتن به جنگ با کفار بشتابد و پیش
 . از توابـع بخـش شـیروان چـرداول         ،جـان   ساکن روستاى جـان    ،اینجانب صادق شریفى   

 و عـضو    2اینجانب از خداوند سپاسگزارم که توانستم لباس مقدس پاسدارى را بر تـن کـنم              
باشم کـه بـا رشـادت و از     رسمى سپاه پاسداران قرارگرفتم و در جمع برادران پاسدارانى مى    

دهنـده    که همان ادامه   ، تمام وقت از رهنمودهاى امام بزرگوارمان امام خمینى        ،ودگذشتگىخ
 مـا نیـز     3.کنـیم   پیروي مـی   به نایب برحقش     )عج( دستورات امام زمان   زد و ا  نباش راه انبیا مى  

باشد بکوشـیم    هاى اسالم مى   عنوان یک پاسدار باید در راه هدف که پاسدارى از راه آرمان            هب
 4]را[یم و نگـذاریم وطـن اسـالمى    ی طاغوتیان زمان و یزیدیان تـاریخ مبـارزه نمـا   و بر علیه  

باشـد   دین و مذهبى که تنها دیـن خداشناسـى مـى          ] از[ى بیفتد و    یدست دژخیمان آمریکا   هب
از شـماها   . نمـایم    من از خداوند براى شماها دعاى خیر مـى         ،و حال اى برادران    یمیدفاع نما 

باشـم و بـراى ادامـه زنـدگى نیـز             خواهم از اینکه من در جبهه مى      عنوان برادر عزیزم مى      هب
وصیت من بـه شـما ایـن    . آرزوهاى زیادى دارم اما دفاع از اسالم برهمه کارها اولویت دارد        

به همسرم و فرزندان و مادرم احترام بگذاریـد          است که اگر خداوند یارى کرد و شهید شدم        
ام اگـر خداونـد بخواهـد امـام            انتخاب کـرده    چون من راهى را    ،و براى من ناراحت نشوید    

 در سوگوارى من گریه نکنید که منـافقین شـاد           .انتخاب نمود ) 7(بزرگوارمان امام حسین  
خـواهم بـراى مـن        از شما مـى    ،شوند و شادى منافقین جشن براى آنهاست و اما مادر عزیز          

 مواظبـت از    فقـط .  ما مادر نداشت که برایش گریه کند       )7(اشک نریزى چون امام حسین    

                                           
 .تر باشد ت شیوانامه مختصر ویرایش اعمال شده است تا عبار  در دو سطر اول وصیت-1
 .»کردم« در اصل وصیت -2
 .»دهیم باشد ادامه می می« در اصل وصیت -3
 . اضافه است-4
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 بنماینـد   را  نگذارید فرزندانم احساس بى پـدرى      .فرزندان و احترام همسرم را فراموش نکن      
 چـون سـتونى اسـتوار    ،ام محض اینکه فهمیدید که من شهید شـده  خواهم به و از همسرم می 

ـ  ، تربیت فرزندانم در راه اسالم کوشا باشید       درباش و    را  پـدرى  طـورى کـه احـساس بـى        ه ب
کـه خـودت اطـالع        طـوري   همان .ه مادرم نیز و برادران و اقوامم احترام بگذارید        ننمایند و ب  

وصیت من بـه شـما ایـن اسـت فرزنـدانم را      . ام دارى من آرزوى شهادت را بارها ذکر کرده   
از خداونـد بـراى همـه    . یـد یحمایـت نما   ایـد   طورى که در زمان حیات خـودم قـول داده          به

  1.زوى موفقیت را خواهانممسلمین توفیق و و براى بستگانم آر
 

                                           
 .»هاي شهید صادق شریفی  این بود بخشی از وصیت«: نامه این عبارت آمده است  در پایان وصیت-1
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم ی دفاع می اسالمياز جمهور. 
I باشد ی شهادت ممیآرزو. 
I امیدوارم صدام از بین برود و شرش از سر جمهوري اسالمی ایران کوتاه گردد. 

 جان علی: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 اسد :پدر نام 

  مصري:نام مادر
 1303 سوم مصر :تاریخ تولد
جـان از توابـع شهرسـتان      روستاي جان:محل تولـد  

 شیروان و چرداول
 سواد بی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366آذر هفتم : تاریخ شهادت
  تنگاب گیالنغرب:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 دست نیامد  اثري از پیکرش به:مزار



 527جان     ، علی شریفی¹استان ایالم 

 

 1جان شریفی علی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
حـال   ام و  کربال رفتـه    نجف و  ارتیبه ز  بار کی ی است که در دوران جوان     نی بنده ا  تیوص

دوسـت دارم کـه جـسدم در     باشد و ی شهادت ممیآرزو کنم و ی دفاع م  ی اسالم ياز جمهور 
ـ   د کـه صـ    دوارمیـ ام  کربال به خاك سپرده شـود و       اینجف   سـر  شـرش از      بـرود و   نیام از ب
  . کوتاه گرددرانی ای اسالميجمهور

 »والسالم«
 یفیجان شر یعل

                                           
 .»6/8/66«:  در باالي وصیت آمده است-1
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 ي کلیديها عبارت
I دی کنيری جلوگ جبهه جنگان بهت مبادا از رفتن فرزندان، مادرانيا. 
I خداونداءی و اولاءی رفتن، رفتن به مثل انبي ماندن بلکه براينه برا میا آمده  . 
I حق و باطل رانیسازد ب ی مانی با خون خود نمادیشه . 
I می بقا بشورد ی چه خوب است که فانی، فانای دننی از امی، برومی برودیما که با. 
I دی کنی سع،زمانی عزهنی و حفظ مدانی از حرمت خون شهي حراست و پاسداريبرا.  
I درخـت اسـالم   ي تا خون من به پـا  شوم ملحقدانی خون شه يای که با خون خود به در      روم یم 

 .زدیبر
I ا  رهی سنگر علم و دانش و تزک      گاه چی ه ی انقالب اسالم  امبرانی و معلمان پ   زیآموزان عز  ما دانش ش

  .دی نکنیخال
I است در راه خداوند بزرگواریخود علم و دانش آموختن هم جهاد بزرگ . 
I صبر و استقامت داشته باشند. 
I طور کلی سعادت جامعه به تربیت فرزند بستگی دارد به. 

 فرزاد: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 صفر :پدر نام 

  فرخ:نام مادر
 1348 هفتم خرداد :تاریخ تولد

کبــود از توابــع   روســتاي چــم:محـل تولــد 
 شهرستان آبدانان

 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:دهکنن ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 دست نیامد  اثري از پیکرش به:مزار
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 فرزاد شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
أَنَّ لَهم  منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وأَمٰإِنَّ اللَّه اشْتَرَى«  1»الْجنَّۀَوالَهم بِ
کننده مستکبران سخنم را آغاز      لی مستضعفان و ذل   اوری ستمگران و    ة نام خالق در هم کوبند     با
 . نداردی و مفهومدهد ی نمی او کلماتم معنیکنم چرا که ب یم
ـ  اعظـم عـج و نا  اهللا یـۀ بق حـضرت   ،تی عالم بشر  ی سالم به منج   با   ینـ ی بـرحقش خم بی

و سالم بر رزمنـدگان       مستضعفان و درهم کوبنده مستکبران و سالم بر شهدا         اوری ،شکن بت
 ری و خواهران و بـرادران کـوچکم و سـا   زمی و سالم بر پدر و مادر عزدی لشکر توح زیکفرست

 :م کنی را آغاز متمیبستگانم وص
 . شـد دی نبرد شـه دانیدر م) 7(نی که حس دیریواب ذلت بم  خ نکند در رخت   ، جوانان يا 
 مبـادا در حـال       و  شـد  دیدر محـراب شـه     )7(ی که عل  دیریت بم غفل مبادا در    ، جوانان يا
 .  شددیبا هدف شه )7(نیدر راه حس )7(نی اکبر حسی که علدیری بمیتفاوت یب
 کـه فـردا در محـضر    دیـ  کنيری جلوگ جبهه جنگان بهت مبادا از رفتن فرزندان ، مادران يا 

.  را نمـود   دی تـن شـه    72 کـه تحمـل      دیـ بدهرا  ) 3(نبی جواب حضرت ز   دیتوان یخدا نم 
 بـا خـون   دیشـه .  خداونداءی و اولاءی رفتن، رفتن به مثل انب    ي ماندن بلکه برا   ينه برا  میا آمده

ـ    يهـا   فطـرت  يدهد که برا   ی حق و باطل را و ندا م       نیسازد ب  ی م انیخود نما   يسـو  ه پـاك ب
 .  در او کني او کار کن و خود را فنايخداوند و در جهت او و برا

هـا کنـار      حجاب ي ا ،رتی با چشم دل و چشم بص      ینیب ی خدا را م   يخود بنگر ه   اگر ب  تو 
 و  ی دوسـت  مـان ی پ ،ام  بـسته  مانی خود پ  ي که من با خدا    دیها به کنار رو    سپردهو اي سر   دیرو

ارزه بـا   بـ  م مـان ی بـه عمـل صـالح و پ        مـان ی پ ی،کـ ی بـه ن   مانی به عهد، پ   ي وفا مانی پ ،محبت
 همچـون نفـس   ی داخلـ يها  و بتانی همچو صدامیرج خايها ، با بت  ها ها، با بت   النوع رب

 اعـال  قیـ  خورم و بـه رف وندیاهللا پ   که تا آخر به لقاء     يا  مبارزه ی؛داخلي  ها سرکش و گروهک  

                                           
 .»دا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کردههمانا خ«. ، سوره توبه111 بخشی از آیه -1
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ـ  مـا کـه با     .ام، تشنه دوست    کنم که من تشنه    رابی سرچشمه وجودم را س    نی و از ا   وندمیپ  دی
ـ  ا زی و من ن   می بقا بشو  ر د یاست که فان   چه خوب    ی، فان ای دن نی از ا  می، برو میبرو  کـار را    نی
  . انشاءاهللا که خداوند بزرگ قبول کند.کردم

 يپرور آبدانان و روستا   دی مردم شه   خصوصاً رانیپرور ا دیاما سخنم با امت مسلمان و شه       
که چـون آسـمان     ی  رانی دل ي ا ،وری جوانان رزمنده و غ    ي امت قهرمان و ا    يا: کبود  چم زمیعز

 شـجاعان پرخـروش و      ي ا .مییگـو  یس مـ  ا شـما را سـپ     ، قهرمان امت يا. دیبزرگ سرافراز و 
 ی ملتـ  يا. دندان ی آخرت م  ي برا يبس گوارا و سرافراز     که جوانان شما شهادت را     يا توفنده

 و حفـظ  دانی از حرمت خون شـه ي حراست و پاسداري برادینه یکه جان خود را بر کف م 
 من  ، و اما برادران   .دی باش صحنه در   ،دیا حنه بوده ص که در   همچنان دی کن ی سع ،زمانی عز هنیم
 درخـت   ي تا خـون مـن بـه پـا          شوم  ملحق دانی خون شه  يای که با خون خود به در      روم یم

 اجتمـاع وارد شـوم تـا        کـر ی تـا بـه پ     روم یمـ . تر و پربـارتر سـازد      را خرم   و آن  زدیاسالم بر 
 محـو سـازد و امـا    یتـ ی و بخروشـد و ظالمـان را از صـحنه گ     دی به جوش آ   گری د يها خون
ـ آمـوزان عز   ما دانـش  شـ  ست ا نی ا میها ی به همکالس  تمیوص  انقـالب   امبرانیـ  و معلمـان پ    زی
 سـنگرها ضـربه   نی که دشمن از ادی نکنی را خالهی سنگر علم و دانش و تزک     گاه چی ه یاسالم

 . است در راه خداوند بزرگواری و خود علم و دانش آموختن هم جهاد بزرگزند یم
دانـم تنهـا چـشم     ی م، مادر جان:زمی به پدر و مادر و خواهران و برادران عز        تمی اما وص  و 
کـه تـو مـادر جـان مـن          همچنـان  ری بپذ ، مادر .ي در فکر من بود    شهی من بودم و هم    دتانیام
 نمونـه   ي تـو همـواره مـادر      ما  ی در طول زنـدگ    ،مادر جان . ودمب من هم در فکر شما       ي،بود
 قهرمـان   یعنوان زن   شرح حالت را به    ابمی ب یقی تا توف  مکرد ی آرزو م  شهیکه هم  چنان  آن يبود
 فرزنـدانت را    تیـ  تـو شـغل و ترب      ،مـادر جـان   .  باشـد  زی ن گرانی د ي برا ی تا سرمشق  سمیبنو
 و در قبـال آن خـود را در برابـر خداونـد            یدانـست  ی م ی اله یفی بزرگ و تکل   یعنوان عبادت  به

ـ  ی میعه ده جاملی بچه خوب تحوکی اگر  ، مادر جان  .يدید یمسئول م  قـدر ارزش    آنیدان
 به اندازه تمام عـالم ارزش دارد و         زیو به قول امام عز      نمود فیتوان آن را توص    یدارد که نم  

  بعد از شهادت فرزنـدت     ،مادر جان .  دارد ی فرزند بستگ  تی سعادت جامعه به ترب    یطورکل هب
رکاتـت و   حی همه زحمات شما را جبران کنـد شـرمنده اسـت و بـا تمـام                نیوانست ا نتکه  
 از صـبر و     ی مـادران عـالم درسـ      ی صبر و استقامتت در برابر انبوه مشکالت به تمـام          یتمام
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 قـرب و منزلـت      یلـ ی خ ی حق تعـال   شگاهی شما در پ   ،مادر جان . ل نشان بده  ماستقامت و تح  
 اجـازه   ی مقامتان بلند اسـت کـه خداونـد تبـارك و تعـال             ی اله شگاهیقدر در پ   شما آن . دیدار
 خـود را    ،مـادر جـان   . دی سخن بگو  نشی نسبت به والد   لند ب ي با صدا  يند فرز ی حت دهد ینم

 شـما را    يهـا   زحمـات و محبـت     همه نی از ا  يا که نتوانستم الاقل ذره   نی از ا  دانم یشرمنده م 
 .طلبم ی م تی را حاللم کن و از تمام خواهران و برادرانم حالل          رتی ش ،مادر جان . جبران کنم 

از پدر و  . سپارم یکه هست و شما را به خداوند بزرگ م         خدا   ستمی من که ن   ،برادران کوچکم 
 یکه بـرادران و خـواهرانم نـاراحت        صبر و استقامت داشته باشند     يخواهم که طور   یمادرم م 

 .نداشته باشند
ـ  قـوم و خو    ی و تمـام   می از عموهـا   ،طلـبم  ی مـ  تی حالل میها یی همه دا  از   تیـ  حالل شانی
 . طلبم یم
ـ  فرزنـدت را ند وهی اما م  يدیفرزندت کش  ي برا يادی شما زحمت ز   ، جان پدر   پـس  ي،دی

ـ  صبر و استقامت تـو پـدر عز        یمن شرمنده هستم ول     روح مـن و باعـث       ي باعـث شـاد    زمی
 صـبر و اسـتقامت داشـته    دن کنی سع.باشد ی برادران و خواهران کوچکم م ی شاداب ی و دلگرم
 .باشند

  يروزی پدی امبه
 یفی شرفرزاد
19/12/66 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دی نمافهی انجام وظباید باشد اتیهر انسان چه در پشت جبهه و چه در عمل. 
I دی ناراحت نشو، شدمدیاگر سعادت داشتم شه. 

 فرهاد: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 میرولی :پدر نام 

  هاجر:نام مادر
 1342 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهر چوار از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 دیپلم :تتحصیال

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1366یکم تیر : تاریخ شهادت
  کردستان عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آباد از توابـع    گلزار شهداي بخش صالح    :مـزار 
 شهرستان مهران
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 فرهاد شریفی
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

 ]نـشان [ از خود    فهیوار در جبهه وظ    نی صدر اسالم که حس    دانی به نام شه   کتای نام خداوند    به
 مادرم و خـواهرم     ، قربان سالم  زمی برادر عز  ].د[ـدنی نوش ]را [دادند و عاشقانه شربت شهادت    

 باشـد   اتیـ  چه در پشت جبهه و چـه در عمل         ]این است که   [ هر انسان  فهی وظ رای ز ،نیهمچن
 جهـت بـه خداونـد    نی را بـه همـ  خودم سرنوشت  نی و همچن  دی نما فهیبتواند انجام وظ  باید  

ـ  مـن گر   ي و بـرا   دی ناراحت نـشو   ، شدم دی اگر سعادت داشتم شه     و ارتباط دهم   و  دیـ  نکن هی
ـ  و از خواهر و مـادرم کـه ز   دیناراحت نشو   کـن  يانـد نگهـدار   دهی مـن رنـج کـش   ي بـرا ادی

ـ  ی در تمـام زنـدگ     رای ز ،خصوص از مادرم   هب  ]کـاري [ آنهـا    يجـز رنـج و مزاحمـت بـرا         ه ب
ـ  ز دیـ  که حالل کن   دوارمی ام .ام  بوده 2سربار شهی و هم  1ایم نکرده  مـن کـه رفـتم قـسمت و         رای
همـه   خـاطر آن   ه ب مینما ی تشکر م  ادی ز ی حق نی حس می از عمو  ،انیدر پا . شتم بوده است  سرنو

 واقعـاً زحمـت     ی کـه در طـول زنـدگ       مد نعمـت و صـ     ، احمـد  ،محبت و به برادرانم محمد    
 خواهم که مـرا     ی هم م  زمیز ع ي و از زن عمو    ]د[ـ خشنود نمودن  ی و مرا در زندگ    ]د[ـدنیکش

و دوسـتان    3اقـوام  ،گانی همـسا  نیهمچنـ   و گـوهر   ی گلـ  ،و از خواهرانم مهناز   . دیحالل نما 
ـ  از مـن د    ]که[ ]را[ي   و آزار  تیهمه اذ  خواهم که آن   یم  می و از عمـو نـد یانـد حـالل نما    دهی
م ا ه نمـود تی که من او را اذ جهی خد م به خواهر  و .دی نما يام نگهدار  خواهم که از خانواده    یم
 ]را [ کـه مـن  دوارمیـ  و فرمـان و زهـرا ام  نمای پشیها بچه و  و به توران دی حالل نما  دوامیام

 که خداوند آمرزنـده     امرزدی گناهان مرا ب   دی تا شا  ندی و از خداوند طلب مغفرت نما      ندیببخشا
  .است

 ها شماخداحافظ
 » اهللا و برکاتهحمۀ و رکمیسالم عل]الـ[و«

 یفیفرهاد شر 30/1/66

                                           
 .»اند نکرده« در اصل وصیت -1
 .»سرور« در اصل وصیت -2
 .»قومان« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I ایران سهیم باشمموان شهید در انقالب عظیم مردعن  مرا یارى کن که روزى به،خدایا . 
I از قافله شهیدان جا مگذار دهم که مرا  تو را به حق ساالر شهیدان سوگند می،خداوندا. 
I گردد راه معشوق افتخارى است که نصیب هرکس نمى شهادت در.  
I ار است که درس شهادت و آزادگـى را از آن بزرگـو           ) 7(حسین پوشیدن سزاوار موالیم     سیاه

  .ایم آموخته
I باشید و بردبار صبور،چون کوه استوار باشید و اگر در راه خدا شهید شدم .  
I  ،دهنده راه او باشید تا   و اگر از او جدا شدند شما ادامه   مطیع و رهرو امام باشید     اى خویشاوندان

 .در این راه به شهادت برسید

 کشمند: نام
  شریفی:خانوادگی نام 
 آقاجان :پدر نام 

  سلطان:نام مادر
 1344 پنجم شهریور :تاریخ تولد
جان از توابع شهرسـتان        روستاي جان  :محل تولد 

 شیروان و چرداول
 دیپلم :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365ویکم شهریور  بیست: تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1کشمند شریفی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
را  ایـن .  ایران سهیم باشممعنوان شهید در انقالب عظیم مرد رى کن که روزى به مرا یا ،خدایا

هاى بدنم به جوش آمـده و خـود را در مقابـل خـدایم       نویسم که خون در رگ      در زمانى مى  
کنم که بیش از پیش به یارى و نصرت او نیازمندم وتنهـا امیـدم را او        احساس مى  ي تنها تنها
 ... ویم و بسج دانم و تنها او را مى مى

از قافله شهیدان جا مگذار و       دهم که مرا    تو را به حق ساالر شهیدان سوگند می        ،خداوندا 
خواهم که بر دشمن پیـروز         از تو مى   ،شوم هاى نور علیه ظلمت می      هم اکنون که راهى جبهه    

 . شویم و در این راه شهادت نصیبم گردد
که تو را بسیار زحمت دادم و برایم دعـا           حاللم کن و مرا ببخشاى       ،و اما اى مادر عزیزم     

 کن که بسیار محتاج دعایم و بر مرگم گریه و زارى مکن که مرگ حق است و شـهادت در                   
گـردد و بـر مـرگم عـزادارى نکنیـد کـه               راه معشوق افتخارى است که نصیب هرکس نمـى        

ا است که درس شهادت و آزادگـى ر       ) 7(حسین  سزاوار موالیم  2پوشیدن   عزادارى و سیاه  
 چون کوه اسـتوار باشـید و اگـر در راه            ، اما اى پدر و اى برادرانم      .ایم  از آن بزرگوار آموخته   

بارم را بر دوش بگیرید و بقیـه راهـم را ادامـه       باشید و کوله    و بردبار   صبور ،خدا شهید شدم  
مطیـع و رهـرو امـام باشـید و اگـر همـه از او جـدا شـدند شـما                       دهید و اى خویشاوندان،   

 . ه راه او باشید تا در این راه به شهادت برسیددهند ادامه
 »والسالم«

                                           
 .»نامه شهید گرانقدر کشمند شریفی قسمتی از وصیت«:  در باالي وصیت تایپی آمده است-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه فرزندانتان را به جبهه بفرستید و از جبهه حمایت کنید. 
I دی برادر باش،دید باشحبا هم مت.  
I به خاطر اسالم باشدتانیتمام کارها . 
I دیدهندگان راه شهدا باش  از ادامهشهیهم. 
I کنندجادی شماها تفرقه انی در بدل کورنینافق که مدینگذار .  
I دی کنیبانی در خط امام پشتتیاز روحان.  
I دی داري به پاشهی شب را همينمازها. 

 علیمرد: نام
  شعبانی:خانوادگی نام 
 صالح :پدر نام 
  فاطمه:م مادرنا

 1343 دوم آذر :تاریخ تولد
 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367ونهم خرداد  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش:مزار
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 علیمرد شعبانی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 1»أُولَئک الْمقَرَّبونَ والسابِقُونَ السابِقُونَ«

 .ها با امام خـود بـستم ادا نمـایم      مساجد و خیابان  روم تا عهد و پیمانی را که در          به جبهه می  
 .کند شهات تصادفی نیست بلکه لیاقتی است که خداوند نصیب بندگان صالح خویش می

کـه خـداي نخواسـته روزي        خاطر اسـالم ناراحـت بـشوید       هب. براي من ناراحت نباشید    
 .شکست نخورد

م خمینـی و بـا سـالم بـر          ب بـرحقش امـا    یبا سالم و درود بیکران بر مهدي موعود و نا          
شهداي راه حق و حقیقت و سالم بر پدر و مادر عزیـزم کـه مـرا بـزرگ کـرده و خـونم را                 

ام و هدفم    گونه زور و اجباري در این راه گام نهاده         اینجانب بدون هیچ  . تقدیم اسالم نمودند  
 .2باشد می که همانا شهادت ]است [یمقصد الهه رسیدن ب

دهم که همیـشه      عرض سالم شما را به خون شهدا قسم می          ضمن ،ملت شهیدپرور ایران   
 3و نگذارید که منافقین    یدن امام امت و همچنین مسئولین مملکتی پشتیبانی ک        ،از مقام رهبري  
همیشه فرزندانتان را   . کار بشوند و اسالم از دست این ناپاکان ضربه بخورد         راند کوردل دست 

 باید لبـاس رزم  ،میروزه امام گفته است باید بروام. به جبهه بفرستید و از جبهه حمایت کنید 
  4.بندیمنم و بر حادثه دل یبپوش

 ایـن روزهـا   .)7(ید سمند تیزپاي عشق را زین کنیم چون راهیان کربالي حـسینی          یبیا 
هر روز هفتادو دوشـهاب عاشـق بـر روي نـی            . هر روزمان عاشوراست  . است  عاشورا ۀادام
وقت حـسینیه    هیچ. همه ستاره نداشته است    وقت این  آسمان هیچ . خوانند  شهادت می  دسرو
خواهنـد   هـا مـی    خفاش. این عصر عصر قیام عاشق است     . هامان اینقدر شلوغ نبوده است     دل

                                           
 .»اند ن که بر همه پیشی گرفتند و مقام تقدم یافتند، آنان به حقیقت مقربان درگاهآنا«: ترجمه. 10 - 11/  واقعه-1
 .»است« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»نبدیم« در اصل وصیت -4
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کـه    وقتـی  .ایـم  دانند که ما چون سـتاره       اما نمی  ،اي از سیاهی بکشند    پرده بین ما و خورشید   
 . ماندن و بودن دل بندیمکشاند دیگر نباید بر  خطر می1فردايه مذهب عشق ما را ب

ناك انگار پـرچم سـبز     سبز و طربيها این دشت. بپیوندیم) 7(باید به کاروان حسین    
از اللـه اسـت و علـم         ها همیشه طربناك و تا همیشه پر       اند این دشت    قباي تن کرده    را شهدا

 .ماند  میستآفتاب در این دشت بر دوش شهدا را
 بـر مـرگ      کـه   ما دیري است   ،ریزیدمشک تمساح   ما ا   بر مرگ سرخ   ،ي نامحرمان عشق  ا 

آور است که کالغان در حصار آهن و سیمان بر پرکشیدن مرغان             این خنده  .ایم خندیده سرخ
 در  .صـیلم ان بـاده و   شـ ند ما سرخو  ا  اینان خود الیق افسوس خوردن    . خورند هوا افسوس می  

بـه جمـع آنهـا    ایـن حـرف را روزي کـه       . گفتار شهدا صداقتی است که در خورشید نیست       
آرایـش بـسیجیان را بپوشـید و در جمـع           وقتی لباس ساده و بی    . کنید بپیوندید بهتر درك می   

کنیـد   باور مـی ،  گیرید به تماشا هاي شب زالل اشک آنان را      عاشقان بسیجی باشید و در نیمه     
 مانـدن را  ،هایتـان نپوسـیده باشـد    وقت اگر دل که زندگی جز خوردن و خوابیدن است و آن  

اي از حکایـت شـهدا    گـویم اینهـا حتـی یـک گوشـه      اینها حقیقتی است که می . دانید ت می مصیب
ۀ همـ .  باور کنید فردا روشنی در انتظـار ماسـت  2.اند   اینها هنوز قدرت اسالم را باور نکرده       .نیست

ساالر مـا    و کاروان . رود مله مسیر از زمین تا عرش با پاي سر می          ح  کاروانی هستیم که در شب     ما
 . مانند  می شهابۀشهدا همچون منظوم. گوید درس عشق می  براي ماهر شب

 از پدر و مادر و برادران و خواهرانم و همچنـین دوسـتان و آشـنایان حاللیـت      ،در پایان  
د کـه   نو نگذار  ست که از پسرم حمزه خوب مواظبت کنند        ا طلبم و تقاضایی که دارم این      می

ـ         بگذر  زیادي بعد از مرگ من بر همسرم تلخی        خودمـان   ۀد و کاري کنند که همسرم در خان
که بـر گـردن مـن حقـی           من به تمام کسانی    لو از قو  . کنید را بهتر درك می     دیگر این  ،بماند
 .جاي آورید ه ماه روزه و نماز قضا دارم ب3مدت ه در ضمن ب. اند سالم برسانید داشته

 
  »صالحینالسالم علی عباداهللا الو«

 علیمرد شعبانی
                                           

 .»بفردان« در اصل وصیت -1
 .»نکرده است« در اصل وصیت -2
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 راد مقروض هستمبه این اف 
  هزار تومان5، پور  سعادت فتاحی-1
 چند قسطی ، الحسنه ایالم  قرض-2
 چند قسطی، االحسنه صالح آباد  قرض-3
 پانصد تومان، پور  جعفر کرم-4
 انصد تومان، پ1 [...]-5
 .با اوحساب کنید، فردیس یعقوب -6
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و همسنگران یان انقالب اسالم به پاسدارتیوص

 ، عشق يکند با دارو   ی م مداوا را   تانیها  زخم نکی ا ،چنگزی ت 2تنان نیی رو ي بر شما ا   سالم 
  .می هستیدر معرض امتحان اله،  پاسدارهايا
 و  شهیـ  هم .می درست کنـ   ی یا مقامی  تی خودمان مسئول  ي برا گرانی با خون د   میمبادا بخواه  

 دشـمنان   ن اال .دیا حال محکم نگه داشته     چون تا به   ،دیدار  نگه ها را محکم   در همه حال جبهه   
 کـه بـرق     دی به صدام بزن   یلیخورد و به قول امام امت چنان س        یاسالم از دست شما ضربه م     

 بـه  تـان ی تمـام کارها   ،دی برادر باشـ   ،دی باش 3دح با هم مت   . را کور کند   یآن چشم استکبار جهان   
 کـه   دی و نگذار  دی تحمل کن  4. [...]دیگان راه شهدا باش   دهند  از ادامه  شهی هم .خاطر اسالم باشد  

 .دیـ  کن یبانی در خـط امـام پـشت       تی از روحان  . کنند جادی شماها تفرقه ا   نی در ب  دل کور نیمنافق
 توشـه آخـرت شماسـت و شـماها چـشم امـام              رای ز ،دی دار ي به پا  شهی شب را هم   ينمازها
ـ  زکنـد   مـی گـز خطـا ن     سپاه چشم من است و چشم مـن هر         دیگو ی م کهي  طور ه ب دیهست  رای

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»روین تنان« در اصل وصیت -2
 . »دمتعه« در اصل وصیت -3
 . یک کلمه ناخواناست-4
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  .ن ببردی کند دشمنانتان را از بتر برّندهخداوند سالحتان را 
ـ  فرما تی صبر و اجر عنا    تانیها به خانواده   ـ کای و از    .نی آمـ  ی اللهـ  .دی  تیـ  شـما حالل   کی
 .طلبم یم
 . گناهانمي باشد برايا  از آن کفارهيا چنان قطعه قطعه کن که هر قطعه  بدنم را آنایخدا 

 نیم آیاله



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 544

 
 



 545 شعبانی، علیمرد    ¹استان ایالم 

 
 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 546

 
 



 547 شعبانی، علیمرد    ¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  دهیخدمت به مردم رادر عرصه حکومت اسالمی سرلوحه کار خود قرار دبرادرانم . 
I  باشیدهمیشه احترام همدیگر را داشتهشما برادرانم  . 
I وجه از دستورات پدر و مادرم سرپیچی ننمایید به هیچ. 
I اه شهیدان رامرگ در لباس خدمت به مردم حق است پس ادامه دهید ر. 
I رسم من سعادت دو دنیا را در کنار مرگ در لباس دانسته و انشاءاهللا به آرزویم می. 
I  وار زندگی کنید ناراحت نباشید و زینب بعد از مرگم اصالً  )نور چشمانم(خواهرانم. 

 اهللا سیف: نام
  شفیعی:خانوادگی نام 
 شهسوار :پدر نام 

  فوزیه:نام مادر
 1353 دوم دي :تاریخ تولد
  روستاي خرابانان سفال از توابع شهرستان ایوان:محل تولد
 پایان دوره کاردانی :تحصیالت
  نیروي انتظامی:کننده ارگان اعزام

 1379هفتم دي : تاریخ شهادت
  ایرانشهر:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 اضر شهرستان زادگاهشح  روستاي حاجی:مزار
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 1اهللا شفیعی سیف
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 2»یلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِ«

 بارانـت کجاسـت     ام اي آسـمان عـشق       تشنه
 

 دامانت کجاسـت    دست من در جستجوي پژمرده     
 هاي کویري اسـت     بینم فقط بیابان    هرچه می  

  
 گفتی به من شـهر شـهیدانت کجاسـت          کاش می  

ـ           ابتداي حـسرت     یآبـاد اسـت ایـن دنیـا ول
 

 پرسـیدم از دنیـا کـه پایانـت کجاسـت            کاش می  
  

کـشیم   بار بر آغوشش می اي که روزي پنج   نام پروردگار ذوالجالل، به نام نماز معشوقه        به   
نام عشق به معبود که نبیرة مادري ماسـت و     به  . ریزیم  اش اشک نیاز می     و بر مخملین سجاده   

نـام زیبـایی     آمدگاه فرشتگان است و به      ] و[نام روزه، خیابانی که بهشت حوریان و رفت           به  
 . کنم که آن را در خدمت به مردم احساس می

پدرم و مـادرم و     . ام  تک اعضاء خانواده    صدها سالم به خدمت تک      صد و یک    سالم و یک   
آري، عزیزانم، با توجـه بـه       . برادرانم و خواهرانم از بزرگ به کوچک و از کوچک به بزرگ           

گونـه نـاراحتی      که به دنیا آمده است باید از دنیا برود، پس جاي هیچ           گونه    اینکه انسان همان  
هاي قبلی را باطل دانسته و توجه       نامه  کلیه وصیت . نویسم  امروز که این نگارش را می     . نیست

 . دارم شما را به چند کالم ذیل معطوف می
کرم از با عرض سالم مجدد، خداوند سبحان و منـان را شـا    : ام  خدمت پدر و مادر گرامی     

عزیـزانم،  .  نصیب بندة حقیرش نمود تا از دور از شما تشکر نموده باشم             را اینکه این توفیق  
هرچنـد کـه   . دانم زندگی خود را مدیون زحمات شما می      ) اله  سیف(باید بدانید که فرزندتان     

شنیدن مرگ فرزند آن هم در غربت سخت است، اما فراموش ننماییـد کـه مـرگ در لبـاس                 
طور که خودت بارهاي بار در جمع فرزندانت          پدرم، همان . بخش است    لذت خدمت به مردم  

                                           
 .»12/8/79نامه به تاریخ  وصیت«:  در باالي وصیت تایپی آمده است-1
اند به حیات ابدي و در نزد خدا متـنعم      اند بلکه زنده    البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده      «: ترجمه. 169/ عمران   آل -2

 .»خواهند بود
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گونـه کـه    سفارش زندگی باعزت تا لحظۀ مرگ با آبرو را نمودید و همچنـین مـادرم همـان         
همیشه آرزوي سعادت فرزندانت را داشتید، پس باید به این فرزند حقیرتان قول بدهید کـه                

پس تنها  . رسم  باس دانسته و انشاءاهللا به آرزویم می      من سعادت دو دنیا را در کنار مرگ در ل         
گاه براي مرگ من محـزون نبـوده و فقـط چـون      خواهشم از شما عزیزانم این است که هیچ       

پـس، از  . خـواهم  حقیر نتوانستم حق فرزندي را در مقابل شما انجام دهم طلب بخشش مـی     
چنان صـبور باشـید کـه     نپروردگار ذوالجالل مغفرت بخواهید و همچنین بعد از مرگ من آ          

دیگر برادران و خواهرانم احساس تنهایی و نبود مرا حس نکنند و آرزوي سربلندي و طول                
 . عمر شما را از خداوند منان خواهان و خواستارم

ضمن عرض سـالم    : اهللا، حمداهللا، جواد، سجاد، فرهاد      اهللا، فتح   و اما خدمت برادرانم روح     
دانم کـه مـرگ       آري، عزیزانم می  . رادرانم از بزرگ به کوچک    ترین سالم به شما ب      و خالصانه 

دانید که حقیر عاشق خدمت در لباس بـودم           برادر دردناك است، اما شما عزیزان وجودم می       
پس چنـین مرگـی کـه آرزوي عاشـق     . و عاشق کسی است که براي معشوقش جان فدا کند       

باشد، پس جاي نگرانـی       باشد نشانه سعادت است و آرزوي هر برادري سعادت برادرش می          
کنم که خدمت به مـردم رادر عرصـه حکومـت اسـالمی       به شما عزیزانم سفارش می    . نیست

وجـه از دسـتورات       سرلوحه کار خود قرارداده و همیشه احترام همدیگر را داشته و به هـیچ             
پدر و مادرم سرپیچی ننمایید و خواهرانم را نیز هرگز فراموش نکنیـد و سـعی کنیـد جـاي                   

هرچند حق بـرادري را در مقابـل   . دریغ خود به خواهرانم جبران کنید  مرا با محبت بی   خالی  
تک شـما حاللیـت طلبیـده، آرزوي خوشـبختی و سـرافرازي و           جاي نیاوردم، از تک     شما به 

 . همچنین اتحاد راسخ در خدمت به مردم را در تمام ابعاد زندگی براي شما دارم
صدها گـل محبـت و    صد و یک م همراه با یک   صدها سال   خدمت خواهرانم با عرض یک     

کنیـد و     وجه مـرگ حقیـر را فرامـوش نمـی           دانم که شما به هیچ      دوستی به خدمت شما، می    
لذا از شما عزیزانم    . تقدیر الهی این است   ) نور چشمانم (همیشه عزادار هستید، اما خواهرانم      

وار زنـدگی کنیـد و بـراي          ناراحت نباشید و زینب     خواهم که بعد از مرگم اصالً         هم قول می  
 .بنده حاللیت از پیشگاه خداوند بطلبید

) آقایـان جـواد و عظـیم      (هـا و دوسـتانم        اهللا، عموها، دایـی     در پایان، شما اي امت حزب      
ها با اهل و عیال، ضمن عرض سالم و دعاي حقیر جهت طـول عمـر شـما از                     ها، عمه   خاله
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شده حاللیت طلبیـده، انـشاءاهللا کـه مـرا          اگر در حق شما از طرف حقیر کوتاهی         . پروردگار
عفو کنید و تنها سفارش حقیر به شما این است که مرگ در لبـاس خـدمت بـه مـردم حـق                

 .است، پس ادامه دهید راه شهیدان را
 

 یــارب آن لحظــه کــه جــان بــه لــب رســد 
 

 چــشم پژمــرده بــه تــاب و تــب رســد      
 شــــربت شــــهد شــــهادت بنوشـــــم    

 
 خلعـــــــت راه ســـــــعادت بپوشـــــــم 

ــ  ــو کــسی چــون ن ــالم جــز ت  دارم در دو ع
 

ــی    ــرا فریادرســ ــی مــ ــو باشــ ــم تــ  هــ
  

 .به امید بهروزي و سرافرازي کلیه عزیزان در تمام ابعاد زندگی
 اهللا شفیعی سیف

12/8/79 
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 هاي کلیدي عبارت
I ها خط سرخ شهادت هاى قرن  خون شهداى اسالم و وارث خونۀمن بسیجى هستم از سالل. 
I بدرم و هجرت کنمپست راچهارچوب زمانه و این حیات خواهم هجرت کنم و  مى . 
I و فرزند امام خمینی هستممن یک سرباز کوچک اسالم هستم .  
I بکوشموطنانم ام که به سهم خود حرکت کنم و براي آزادي هم تصمیم گرفته . 
I سنگرها را پر کنید. 
I باشد خالی گذاشتن این سنگرها خیانت به اسالم و خون شهدا می. 
I برد آورد و در یک موقع دیگر آن را از این دنیا می وجود می نسان را در یک روز بهخداوند ا. 

 مصطفی: نام
  شکري:خانوادگی نام 
 صفر :پدر نام 

 پسند  گل:نام مادر
 1346ودوم اسفند   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1366وسوم اسفند  بیست: تاریخ شهادت
  شاخ شمیران عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:تنحوة شهاد

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 مصطفی شکري
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
»             رد ظَـم أَع هِمأَنْفُـسو هِمالوبِـأَم بِیلِ اللَّهی سوا فداهجرُوا واجهنُوا وینَ آمۀً الَّذ جـ     ه  عنْـد اللـَّ

ه کأُولَئزُونَوالْفَائ 1»م 
 براى برقـرارى دیـن اهللا از دیارشـان هجـرت             و اند  به پروردگارشان ایمان آورده    کسانى که «

تـرین   کنند بـزرگ  قرآن با جان و مالشان در راه خدا جهاد مى و براى بقاء و پایدارى     کنند  مى
 .»دو عالمنددرجه و مقام را در نزد خداوند کریم دارند و به راستى که آنان رستگاران هر 

 2»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
اند بلکـه آنـان همـواره زنـده           هرگز گمان نکنید کسانى که در راه خدا شهید گردیدند مرده          «

 .»خورند هستند و نزد خداوند بزرگ روزى مى
هـا خـط سـرخ       هاى قـرن    خون شهداى اسالم و وارث خون      ۀى هستم از سالل   من بسیج  

آینـده را بـا    .ام و مسئولیتى سنگین بر دوشـم اسـت    در زمانى پرمخاطره قرار گرفته ،شهادت
 پس از مدتى فکر و اندیشه به این نتیجـه           .کنم  نگرم و به گذشته فکر مى       چشمان خویش مى  

وار ماننـد شـهداى    حـسین  ینکه رفتن را انتخاب کنم و یکى ا:رسم که دو راه بیشتر ندارم    مى
هـا   گذشته جانم را فدا کنم و به صف شهیدان بپیونـدم و دوم اینکـه ماننـد کفـار و یزیـدي                     

وار بمانم و زندگى کنم و بخورم و بخوابم و هیچ حرکت و هجرتى نداشـته باشـم و                     حیوان
یدان مسئول و در آن دنیـا نیـز بـه           در این دنیا و نزد خداوند متعال و در برابر خون پاك شه            

 .آتش دوزخ گرفتار آیم
خواهم هجرت کنم و چهـارچوب زمانـه و ایـن            کنم و مى    ولى اینک راه اولى را انتخاب مى      

  . بدرم و هجرت کنمپست راحیات 
ام کـه بـه      تصمیم گرفتـه   .من یک سرباز کوچک اسالم هستم و فرزند امام خمینی هستم           

                                           
 .20/  توبه-1
 .»خورند و نزد خداوند روزي می«رین بخش آیه صحیح نیست ترجمۀ آخ. 165/ عمران  آل-2
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ران ا و آنان را از دست این جهـانخو         بکوشم وطنانم ي آزادي هم  سهم خود حرکت کنم و برا     
 .دوران وابسته به آنان نجات دهمز و م1غرب و شرق

ـ  « :فرمایـد  مـی ) 7(داران علی  وقتی سرور ایمان   ،بله  خـدا کـه عالقـه پـسر     ه سـوگند ب
 از مرگ چه بـاك   راا م دیگر،2» پستان مادرشبهابوطالب به مرگ بیشتر است از عالقه طفل   

ایـن چنـین    )7( پس هـر موقـع امـام علـی         .است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است        
خواهم براي شـادي روح مـن و         ستانم می و من از برادران و د     . پس چرا من بمانم    ،فرماید می

همرزمانم سنگرها را پر کنید که خالی گذاشتن این سنگرها خیانت به اسالم و خـون شـهدا                
 از شما نهایت تشکر را دارم که مرا چنین تربیـت کـردي و         ،مباشد و تو پدر و مادر عزیز       می

 طوري بـراي مـن عـزاداري و گریـه و زاري             ، و پدر و مادر عزیزم     .این راه را انتخاب کردم    
کننـد و تـو     ]نــ [کنید که دشمنان اسالم شاد نشوند و از گریه و زاري شماها سـوء اسـتفاده                 

ن این است که بعد از رفـتن مـن تنهـا تـو      مسئولیتی سنگین به دوش داري و آ   ،برادر عزیزم 
کنم تا آخرین لحظه و یـا        عهده دارید و از تو خواهش می      ه  برا  هستی که سرپرستی خانواده     

ایستد در کنار پدر و مادر باشید و تو نـسبت بـه              تا وقتی که الاقل مجتبی روي پاي خود می        
 و شما خـواهران  .اهید بودآنها مدیون هستی و اگر آنها را اذیت کنید در آخرت جوابگو خو            

 چون بعضی مواقع با شما به تندي رفتار کردم و شما            ،خواهم  از شما هم معذرت می     ،عزیزم
 از ، مـادر عزیـزم  . از شما می خواهم که ناراحت نشوید و مرا هم ببخـشید      .را ناراحت کردم  

 از تـو  چون آن چیزي که می خواستم نتوانستم به انجام برسانم و تو هم معذرت می خواهم 
 واقعـاً مـن   ، حـسین جـان  ،خواهم که شیرت را حاللم کنی و تو برادر عزیز و بزرگـوارم    می

 چون من احتیاج به تو داشـتم و         ،شرمنده هستم که نتوانستم برادري با تو را به اتمام برسانم          
 توانستم بیشتر از تو اسـتفاده     ماندم می   اگر می  . داشت یسزای ههاي تو برایم تأثیر ب     آن نصیحت 

هاي آنها را برایم بوسه بـزن و از          ها را ببوس و روي چشم       به جاي من بچه     در خاتمه  کنم و 
و نگـذار یـک روز       دور بر زندگی پدرم نظـارت داشـته بـاش          تو خواهش دارم که از همان     

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
ه ثـ طالـب آنـس بـالموت مـن الطفـل ب       واهللا البـن ابـی    «: است) 7( ترجمه این سخن بلند از حضرت علی       -2 دي امـ «

 )5، خطبهالبالغه نهج(
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رم بـه خـدا   ا دوخته شـده و امیـدو  تر ما ند چون تمام امید خانواده به شما بزرگ       شناراحتی بک 
حـسن از تـو     به پدر را به دیگران بیاموزي و بـرادرم ن خدمت کردروش فرزندي و چگونه   

 بـا    کـه   همان اوائل زندگی از من جلوگیري کردي و نگذاشـتی          ازدارم که    تشکر خیلی زیاد  
ها سرو کار داشته باشم و تو باعث شدي که من این چنین زنـدگی را آزادانـه                   بعضی از بچه  

جـان،   حسن   .طلبم دید و از شماها حاللیت می     انتخاب کنم و تو چراغی در تاریکی برایم بو        
 خداونـد انـسان را      . این دیگر سرنوشت است     و رفتم برایم ناراحت نشوید چون من باید می      

 مـا از خـاك      .بـرد  ن را از این دنیـا مـی       آآورد و در یک موقع دیگر        وجود می  هدر یک روز ب   
  .گردیم  خاك هم برمی و بهمیهست

 »سالم]الـ[و«
  هستم دانم عملیات  نویسم قرار است ما را براي کردستان ببرند و می          ا می روزي که این ر    

  .و در ضمن واجب است وصیتی داشته باشم
 1366اسفند ماه 

 مصطفی شکري
 .یما م رزمندهیا تا زنده
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 هاي کلیدي عبارت
I مرگ مرا در بستر بیمارى قرار مده،خداوندا . 
I هاست  مرگ سرخ بهترین مرگ بده کهمرگم را شهادت در راه خودت قرار. 
I کند امام را دعا کنید که شکر، نعمت را افزون می . 
I از پاي درآورید] را[ها بشتابید و دشمن که ذلیل شده است  به جبهه. 
I اي نیست سازي کار ساده انسانساز هستید و  شما معلمان انسان. 
I ام ر این راه گذاشتهخاطر رضاي خدا قدم د ام و به خاطر اسالم به جبهه رفته به. 
I اگر شهید هم نشدم این راه را تا سرحد شهادت به خواست خدا ادامه خواهم داد. 
I برادرانم اسالم امروز به فداکاري نیاز دارد . 
I اند تمام کفر امروز در برابر اسالم قد علم کرده. 
I هر کدام از برادرانم شهید شد باید برادري دیگر جایش به جبهه برود. 
I تر از خون سرخ من است جابت را حفظ کن که حجاب کوبندهخواهرم ح. 

 شیرمراد: نام
  شمسی:خانوادگی نام 
 سیدمراد :پدر نام 

  زرافشان:نام مادر
 1342وسوم شهریور   بیست:تاریخ تولد
 روستاي امامزاده سـیدابراهیم از توابـع   :محل تولد 

 شهرستان دهلران
 دانشجوي دوره کاردانی :تحصیالت

  بسیج:کننده گان اعزامار
 1362دوم اسفند : تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1شیرمراد شمسی
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 2»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«

شـهادت در    به آرزوى خود که همان    دهم که مرا       تو را به یگانگى خود سوگند مى       ،خداوندا
 . باشد برسان راه خودت مى

بلکـه مـرگم را   .  آن مـرگ مـردار اسـت      مرگ مرا در بستر بیمارى قرار مده که        ،خداوندا 
 امت  ةپندتخداوندا قلب   . هاست  مرگ سرخ بهترین مرگ    شهادت در راه خودت قرار بده که      

 . دار مت نگه را براى این ا،شکن  خمینى بت،مستضعف ایران و جهان
 عنایت فرمودى   ]را [ از تو سپاسگزارم که به من شرکت در نبرد حق علیه باطل            خداوندا، 

و بر من منت گذاردى تا در کنار برادران رزمنده قرار گیرم که تمام وجودشان را در راه تـو                    
 . نمایند تا دین اسالم و قرآن تو با عزت و عزیز ماند  تقدیم مى براي اسالمو
 از تو سپاسگزارم که نعمت بزرگى به ما عنایت فرمودى تا ما را از ظلمـت بـه                   ،اخداوند 

مـا جوانـان     از شر طاغوت و طاغوتیان نجات دهد و اینک         سوى نور هدایت گرداند و ما را      
) عـج (حتـی کنـار مهـدي     ) عج(از تو تقاضا داریم که این نعمت را براى ما تا انقالب مهدى            

 . يدار نگه
. دهیم خالص براي تو باشد      که انجام می  و عمل ما وحرف و گفتار ما را          کار ما    ا،خداوند 

و اینک خطاب به ملت عزیز ایـران، کـه همیـشه از نعمتـی کـه بـه شـما داده شـده اسـت،             
هـا بـشتابید و    کند، به جبهه سپاسگزاري کنید و امام را دعا کنید که شکر، نعمت را افزون می   

العمل را از او بگیرید و با توکل بـر            رآورید و عکس  از پاي د  ] را[دشمن که ذلیل شده است      

                                           
وي سال دوم مرکـز تربیـت معلـم    نامه شهید سید شیرمراد شمسی، دانشج وصیت«:  در باالي وصیت تایپی آمده است    -1

 .»اشرفی اصفهانی باختران
انـد بـه حیـات ابـدي و در نـزد خـدا متـنعم           اند، بلکه زنـده     البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده      «. 169/ عمران   آل -2

 .»خواهند بود
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 عزیز نیز آزاد گردد و کمک بـه  1دست مسلمانان قدس خدا بعد از شکست صدام انشاءاهللا به      
 . ها فراموش نشود جبهه

ها را بـه     و وصیتی دارم به برادرانم، در تربیت معلم که زمانی معلم شدید سعی کنید بچه               
سـاز هـستید و        مسئولیت شما بسیار سنگین است و شما انسان        نحو احسن تربیت نمایید که    

سـازید و     هایی که در اصل پـاك هـستند مـی           شما آینده بچه  . اي نیست   سازي کار ساده    انسان
 . باید بسیار کوشا و دقیق باشید

ام که پدر و مادرم، اگر شهادت نصیبم شد هیچ گریه نکنیـد کـه مبـادا         وصیتی به خانواده   
خـاطر رضـاي خـدا        ام و بـه     خاطر اسالم به جبهه رفته      بدانید که به  . شاد شوند دشمنان اسالم   

ام و اگر شهید هم نشدم این راه را تا سـرحد شـهادت بـه خواسـت                    قدم در این راه گذاشته    
 . کنم  یعنی این را از شما طلب می2برایم سیاه نپوشید. خدا ادامه خواهم داد

. کنیـد و بـرادرانم را همـه بـه جبهـه بفرسـتید         اي که دارید آن را حفـظ          پدرم آن روحیه   
اند و    تمام کفر امروز در برابر اسالم قد علم کرده        . برادرانم اسالم امروز به فداکاري نیاز دارد      

کنند پس شما هم جزو این امت هستید و باید در آن سـهیم باشـید    امت ایران از آن دفاع می 
م از برادرانم شهید شـد بایـد بـرادري دیگـر     هر کدا. و مبارزه کنید و از مبارزه خسته نشوید  

برادرم محمدامیر تو سعی کن که درست را خوب بخـوانی و خـودت    . جایش به جبهه برود   
تر از خـون      را براي مبارزه بهتر آماده کنی و خواهرم حجابت را حفظ کن که حجاب کوبنده              

 .سرخ من است
شـهر اسـت کـه اگـر مـسجد           ام دو چمدان کتاب در خانه محمد حـسینی در دره            دارایی 

. روستاي خودمان صاحب کتابخانه شد به آن مسجد وقف کنید وگرنـه بـه مـسجد دیگـري          
 تومـان اسـت، آن را بـه فـروش           1300شش جلد کتاب فرهنـگ معـین دارم کـه ارزش آن             

 . رسانده و در صورت شهادتم پول آن را در راه خیري صرف کنید
اگر خدا توفیـق شـهادت در راه خـود را نـصیبم     خواهم که     در پایان از تمام دوستانم می      

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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بـه  . گرداند مرا حالل کنند و همیشه برایم طلب استغفار از درگاه با عظمت خداوند بنماینـد     
ی یآزادي کـربال از چنـگ دژخیمـان و رهـا          . امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفـر جهـانی        

 ... و طول عمر امام1قدس
 دار خمینی را نگه) عج(ی کنار مهديحت) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي 

 خداحافظ شما
 شیرمراد شمسىحقیر 

 24/11/62تاریخ 
 )امام خمینی (2.داند پیروز است ملتی که شهادت را سعادت می 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .187، ص13 صحیفه امام، ج-2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام ام و خدا را دیده م را تشخیص دادههبه خدا را.  
I ام هدف و مقصد را شناخته. 
I ازمتسوي اهللا به پیش ن باشد به تی که آگاهی می این مرکب خوشبخاچرا ب. 

 اهللا روح: نام
 اي  شنبه:خانوادگی نام 
 اکبر علی :پدر نام 

  آهو:نام مادر
 1336 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان ایالم:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه:کننده ارگان اعزام

 1359بیستم شهریور : تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
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 اي اهللا شنبه روح
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  الجبارین1سمبسم اهللا القا

ام و دشـمن را   ام و هدف و مقصد را شـناخته  ام و خدا را دیده م را تشخیص داده  هبه خدا را  
سوي اهللا به پـیش   باشد به  پس چرا بر این مرکب خوشبختی که آگاهی می      ،ام  دیده عیان  نیز به 

هایم قرار ندهم و در ایـن راه بـه شـربت           ازم و قلب دشمنان حق و حقیقت را آماج گلوله         تن
 .گر برادرانم نائل نگردمیشهادت چون د

                                           
 .آمده است» قاصم«صل وصیت  در ا-1
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 هاي کلیدي عبارت
I هیچ وقت نمازتان را سبک نشمارید و آن را ترك نکنید. 
I  خر نماز امام را دعا کنیدآهمیشه در. 
I که به من لیاقت دادي تا خونم در راه تو و در پـاي درخـت                 گویم   باز هم تو را شکر می      ،خدایا 

  .اسالم ریخته شود
I شوند و با قرآن بیشتر انس بگیرندهاي آینده به اسالم نزدیکتر  نسل. 
I ها استوار باشید پدر و مادر، همچون کوه در مقابل سختی. 
I شدم  کشته می، قبله مسلمین اولین،ماندم و در راه قدس اي کاش زنده می. 
I سپاس خدا را که بینش به من عطا کرد تا اسالم را برگزینم. 
I یک انجام دهید هب عنوان یک مسلمان تمام احکام دین مبین اسالم را یک به. 
I در راه اسالم بمیرانید خود را قبل از آن که مرده شوید. 

 هادي: نام
  شهبازي:خانوادگی نام 
 علیرضا :پدر نام 

 ٰ کبري:نام مادر
 1340 یکم آذر :تاریخ تولد
 از توابع شهرستان مهران روستاي هرمزآباد :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
 سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365هفدهم شهریور : تاریخ شهادت
  شهرستان زادگاهش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آباد همان شهرسـتان     گلزار شهداي بخش صالح    :مـزار 
 مهران
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 1هادي شهبازي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
  »صدیقین]ـال[ و ءابسم رب الشهد«

عونَ« إِنَّا إِلَیه راجِ و لَّه2»إِنَّا ل 
 3»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
 خـویش   اند و نزد خـداي     اند بلکه زنده   گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده         «

 .»خورند روزي می
 سالم  ، او ه را هدهند  و ادامه  )7(و آل او، سالم بر حسین     ) 6(سالم، سالم بر محمد    

 ملـت شـهیدپرور     ی او، سالم بر تمام    ۀگون بر خمینی روح خدا و پیروان خط راستین حسین        
هـا بـار شـکر مـی کـنم کـه بـه مـن لیـاقتی دادي کـه از تبـار                          تـو را میلیـون     ، خدایا .ایران
) 7(و امـام حـسین  )6(باشم و فرداي قیامت در برابـر حـضرت محمـد       )7(حسین

 . روسپید باشم
کردم کـه    باور نمیهرگزکنم که تو به کسی لیاقت شهادت دادي که   می خدایا تو را شکر    

 کـه بـه مـن    گـویم    باز هم تو را شکر مـی       ،و خدایا . این جان ناقابلش در راه تو قربانی شود       
 بارور  را درخت اسالم و   تو و در پاي درخت اسالم ریخته شود          لیاقت دادي تا خونم در راه     

 وصیتم به   .شوند و با قرآن بیشتر انس بگیرند      هاي آینده بتوانند به اسالم نزدیکتر        کند تا نسل  
فرسـتی،   گونه فرزندانت را به قربانگه عـشق مـی        بر تو اي پدر که ابراهیم       درود :پدر و مادرم  

 پـدر  .کنـی  گونه حسین خود را تربیت نموده و روانه کربال می  درود بر تو اي مادر که فاطمه      
ها استوار باشید که دشمن از همین استقامت شماسـت           و مادر، همچون کوه در مقابل سختی      

 کـشته  ، اولـین قبلـه مـسلمین   ،4ماندم و در راه قـدس  آید، اي کاش زنده می که به زانو درمی  
                                           

 .»نامه شهید هادي شهبازي اعزامی از ایالم وصیت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ایم و به ما به فرمان خدا آمده«.  سوره بقره156 بخشی از آیه -2
 .169/ عمران  آل-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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دهد تا بیشتر و بیشتر یزیدیان و پلیـدان   یکار کنم که مرگ به من فرصت نم      هشدم ولی چ   می
 . اندکش روي زمین را بکشم و مثل اینکه خدا مرا به طرف خودش می

هـاي دنیـایی مـصون       خواهم که گناهانم را ببخشی و مـرا از لغـزش            از تو می   ،بار خدایا  
 سپاس خدا را که بینش به من عطا کرد تـا اسـالم را برگـزینم و احکـام آن را عمـل       .بداري
 و امیـدوارم کـه گناهـان مـرا          دارم بخـشش     عفـو و    از پدر و مادرم تقاضاي     ،در آخر . نمایم

 ی که مرا حالل کننـد و کارهـای        1[...]کنم و    ها تقاضاي بخشش می    ببخشند و از قوم و فامیل     
مزارم  خواهم که در سر    و برادرنم می   که از من سرزده ببخشند و از پدر و مادرم و خواهران           

  به تو اي پـدر و مـادر  ،شوند و در آخر   از گریه شما خوشحال می     2ن منافقان د چو نگریه نکن 
گویم که هیچ وقت نمازتان را سبک نـشمارید و آن را تـرك نکنیـد و در      برادر می  و خواهر 

عنوان یک مسلمان تمام احکام دین مبـین     گیرید و به   ماه رمضان روزه بگیرید که انشاءاهللا می      
کـه در تمـام کارهایتـان موفـق باشـید و             دهید و به امید آن روزي     یک انجام    هب اسالم را یک  

خـواهم کـه پـشت جبهـه را          اهللا می  مردم حزب ] از[و  . خر نماز امام را دعا کنید     آهمیشه در   
  .اه اسالم بمیرانید خود را قبل از آنکه مرده شویدردارند و در  محکم نگه

 »سالمالو«
 هادي شهبازي

7/5/61 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 اي کلیديه عبارت
I خوشحالم که خداوند این لیاقت و سعادت پاسدارى را به من عطا کرد. 
I خواستم که مرا در انجام کارهایم کمک کند همیشه از خدا می. 
I گونه ناراحتى نکنید وقتى شهید شدم باید مثل دیگر پدران شهدا افتخار کنید و هیچ. 
I شهید شدن در راه خدا آرزوى ماست. 
I عد از من راه مرا ادامه بدهیدامیدوارم ب، برادرانم. 
I را بـه خداونـد عزوجـل           شما را به امام و امام را به اسالم و اسالم را به قرآن و قرآن                ،مادرجان

 .سپارم می

 امین: نام
  شیخ محمدي:خانوادگی نام 
 تیمور :پدر نام 

 فاطمه :نام مادر
 1342 هجدهم اسفند :تاریخ تولد
  روستاي چالسرا از توابع شهرستان ایالم:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
 سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362ام شهریور  سی: تاریخ شهادت
  سرنی مهران:محل شهادت
  ضربه مغزي:نحوة شهادت

 آباد از توابع شهرستان مهران  بخش صالح:مزار
 



 575محمدي، امین      شیخ¹استان ایالم 

 

 محمدي امین شیخ
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
عرُونَولَا تَقُولُوا لمنْ یقْتَلُ فی سبِیلِ اللَّه أَموات بلْ أَحیاء ولَکنْ«  1» لَا تَشْ
ولـى شـما ایـن واقعیـت را      اند شود مرده نگویید آنها زنده به کسى که در راه خدا کشته می       «

 .»کنید درك نمى
خمینى کبیـر و بـا درود بـه           و نایب برحقش روح مسلمین     )عج(اهللا با سالم به حضرت بقیه    

و به امید    اهللاحزب    و به امت همیشه در صحنه      )7(اسالم و عاشقان راه حسین     ظفرمندان
به یارى خداوند بزرگ و به فرمانـدهى روح         . اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار خونین اسالم      به

 بر بلندترین قله جهان، برفراز      ،خدا و به دست تواناى رزمندگان اسالم و امت مسلمان ایران          
 . در دنیا)7(شدن حکومت عدل على

 2». به جا مانده استشهادت ارثى است که از اولیاء و انبیاء براى ما«
 به سرزمین مقدس و شـهیدپرورمان حملـه         ،4 و غرب  3 این عروسک شرق   ،وقتى صدام یزید  
انقالب ما را داشتند بنده با مشاهده چنین اعمال ناجوانمردانه بـسیار      کردن کرد و قصد نابود   

 ام و چنـد     رفتم و در بسیج سـپاه مـشغول خـدمت شـده            ام،  و تحمل نیاورده   ام  ناراحت بوده 
 بعد براى آنکه بیـشتر بـه کارهـایى    .ام ام ولى لیاقت شهید شدن را نداشته     ماهى به جبهه رفته   

و خوشـحالم کـه      ام  سپاه پاسداران ایالم ثبت نام کرده      که اسالم احتیاج داشت انجام دهم در      
 راخداوند این لیاقت و سعادت پاسدارى را به من عطا کـرد کـه بتـوانم ایـن عمـر نـاچیزم                  

خواستم که مرا در انجام کارهایم کمـک          من همیشه از خدا می     . اسالم کنم  هبصرف خدمت   
 . کند

 :و اما وصیتم به پدر و مادر و خواهر و برادرانم

                                           
 .154/ ره  بق-1
 .341، ص 9 امام خمینی، صحیفه امام، ج -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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پـدر  . ام  شما خـدمتى نکـرده     ولى من به   دانم که براى من زحمت کشیدى،       می ،پدر جان  
 .گونه ناراحتى نکنید  وقتى شهید شدم باید مثل دیگر پدران شهدا افتخار کنید و هیچ،جان

 .دانم که زحماتى که براى من کـشیدى خیلـى زیـاد و سـنگین اسـت       می،و اما مادرجان  
امیدوارم که خداوند بـه تـو       . توانستم در مقابل آن همه زحمات به تو خدمتى بکنم          کاش مى 

 . امیدوارم مرا ببخشى. اجر جزیل عطا فرماید
شهادت من افتخار کنـى، مثـل دیگـر مـادران      باید براى ، وقتى من شهید شدم  ،مادر جان  

دیگر مادران شـهدا    . زند شهیدان با همان روحیه است که مشت محکمى بر دهان دشمن می           
 . را امیدوار کنید

 به خواهرانم بگو که براى من هیچ گریه و زارى نکننـد و لبـاس سـیاه بـرتن                    ،مادر جان  
 شـهید شـدن در راه خـدا آرزوى        و مثل خواهران دیگر شهدا افتخـار کننـد، چـون           1نپوشند
 . ماست

و خـدمت بـه      امیدوارم بعد از من راه مرا ادامه بدهید و بـه ارشـاد مـردم              ،  اما برادرانم  و 
 فقط یک فاتحه و سوره قرآن بخوانیـد و          ، شما وقتى بر سر قبرم آمدید      .اسالم مشغول شوید  

 .هیچ گریه و زارى نکنید
را بـه خداونـد      اسالم و اسالم را بـه قـرآن و قـرآن      شما را به امام و امام را به        ،مادرجان 

 .سپارم عزوجل می
 محمدي امین شیخ

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I     این است که گوش بـه فرمـان امـام امـت       پیرو خط امام  همیشه در صحنه و     دوستان  پیام من به 

 .باشند
I       علیـه باطـل    برکـه   و وظیفـه انـسانى داریـم         خداوندو ما مسئولیم در پیش      راه ما راه حق است

 .بجنگیم
I  است چون خدا بر ما واجب فرمودهبجنگیمحاضریم تا آخرین قطره خون که در بدن داریم . 
I  دکن تربیت اسالمى ب راکه فرزندانمخواهم  میهمسرم از. 
I دیا  فرزند را در راه خدا دادهکی افتخار کن که ،پدر بزرگوارم. 
I    ییهنمـا ا به خواندن نماز و دستورات اسالم را که دختر و پسرم ر    خواهم یام م  از شما و خانواده 

  .دیکن
I ردیخواهم که شهادت من را بپذ یاز خداوند متعال م. 

 محمد: نام
  شیرزادي:خانوادگی نام 
  عباس:پدر نام 

 خانم  شاهی:نام مادر
 1332 پانزدهم آبان :تاریخ تولد
 روسـتاي بلوطـستان از توابـع        :محل تولد 

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

 1362وهفتم بهمن  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

آبـاد     گلـزار شـهداي بخـش صـالح        :مزار
 شهرستان زادگاهش
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 محمد شیرزادي
 

 الرحمن الرحیم بسم اهللا 
 1بسم اهللا القاصم الجبارین

در حـال     و علیـه دشـمنان اسـالم         محمد شیرزادى که درجبهه حق علیه باطـل هـستم          2[...]
 این است که گوش بـه  پیرو خط امام  همیشه در صحنه و      دوستانم من به     پیا  و مبارزه هستم 

 که امام امید مستضعفین اسـت و   احترام بگذارند 3[...]هاي    به حرف فرمان امام امت باشند و      
 و اگـر زنـده   پیروزیمجان بر کفان اگر شهید باشیم    است و ما     )7(راه امام راه امام حسین    
 یـا شـهادت      را  آزادگى  یا که   رسالت ز این ا به ما     گفت ینیخم چون   .بمانیم باز هم پیروزیم   

و وظیفـه انـسانى     ... و ما مسئولیم در پیش خـدا      راه ما راه حق است      .  فقط اسالم بماند   4[...]
 بجنگیم حاضریم   ،تا آخرین قطره خون که در بدن داریم         حق علیه باطل بجنگیم    5[...]داریم  

ـ  6[...]  است چون خدا بر ما واجب فرموده      ر دشـمنان اسـالم همچـون آمریکـا و اسـرائیل           ب
 م پیام من به پـدر و بـرادران        . انشاءاهللا  را سرنگون سازیم   اش   دست نشانده  7جنایتکار و صدام  
از .  بکننـد 8[...]به فرزنـدانم راهنمـایی   مه دهند و ا اد ما را که راه حق است     این است که راه     

 .دکن فرزندانم تربیت اسالمى بازکه خواهم  میهمسرم 
 »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

محمـد شــیرزادي، اهـل طایفــه شـرهان، فرزنــد مـشهدي عبــاس شـیرزادي، در تــاریخ       

                                           
 .»القاسم« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 . خوانا نیست-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 . خوانا نیست-8
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کربال اعـالم   سالم هستیم ولی آمادگی خود را براي آزادي        1[...] در حال حاضر     14/5/1361
 .کنیم می

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

أَمرِ منْکُمیا أَیها الَّ«  2»ذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا الرَّسولَ وأُولی الْ
 فرزند را در    کی افتخار کن که     ، پدر بزرگوارم  .شکن  بت ینی سالم و درود بر امام امت خم       اب

 . نموده اسـت   یط) 7(یبن عل  نی حس دانی که معلم شه   تس ا ی راه نی که ا  دیا راه خدا داده  
 که دختر و پـسرم را بـه خوانـدن نمـاز و              خواهم یام م   از شما خانواده   .دی نباش  ناراحت چیه

 و در   ردیخواهم که شهادت من را بپذ      ی و از خداوند متعال م     دی کن ییهنمادستورات اسالم را  
 دار   را نگهینی خمي تا انقالب مهدای خداای خداانیپا

 3»يتبع الهدا  من علیسالمالو«
 يرزادیش محمد

                                           
 . خوانا نیست-1
که از خـود   ) از طرف خدا و رسول    (اي اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران          «.  سوره نساء  59ز آیه    بخشی ا  -2

 .»شما هستند اطاعت کنید
 .»والسالم من اتبع الهدي« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I نگذارید که اسلحۀ من بر زمین بیفتد. 
I فرمان امام را از دل و جان اطاعت کنید. 
I می را بشناسی اسالميها  ارزشمی ما جوانان تا بتواني بود برای انقالب جوششنیا. 
I فرموده تا در راهش کشته شومتیعنا] را[ نی اری حقنیخداوند به ا . 
I شوددهی و گناهانم آمرزی و معاصزدی درخت پرثمر اسالم بريبه پا  اندك خونمنیانشاءاهللا ا . 
I دی ارزنده امام امت گوش کنيها  برادرانم به حرفيا. 
I افتخار استنیو پاسدار اسالم شهادت بزرگتر) عج( سرباز امام زمانکی يبرا . 
I دی به خود راه دهی اندوهنیمبادا در شهادتم کمتر. 
I استامبری فرمان او فرمان پرای زدی کنکنم فرمان امام امت را اجرا ی متیوص . 
I دی است از اسالم و قرآن دفاع کنتانیها رگ که در ی قطره خوننیکنم تا آخر ی متیوص. 
I باشمگفته) 7(امیدوارم که در معرکه میدان جنگ سرم از بدن جدا گردد تا شاید لبیکی به حسین . 
I لیاقت شهادت را نداردگونه که همه کسی لیاقت امامت را ندارد، همه کسی هم همان  . 

 مهدي: نام
  شیرکول:خانوادگی نام 
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 1مهدي شیرکول
 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
 2»ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«
 ند کـه  گانی هست  بلکه آنان زند    خیر اند اند مرده   که در راه خدا کشته شده      ی کسان دیبرم گمان«

 .»رندیگ ی ميپروردگارشان روزپیش 
برد که پیش شـما       نام خدا را که ما را از نیستی به هستی آورد و از هستی به نیستی می                  به 

 .نیستم و با شما دیگر از رفتار و اخالق و کردار نیکتان دیگر بااطالع نخواهم شد
نـدة   درآورزاز و به اهتـ انری ای اسالميگذار جمهور  انی و بن  ری رهبر کب  ه سالم و درود ب    با 

 .یطانی شيها  اهللا بر فراز کاخ االپرچم مقدس ال اله
 :کنم ی مفی توصنیچن نی را اام نامه تی وصمتن

نامـه   تی وصین ا.سی بنومیگو ی کن و آنچه را که منی برادر قلمت را با خون من رنگ    يا 
 قیـ  و توفکار شود ده گنهخدا شامل حال این بن رحمت دی آن دارم تا شا  دی ام سمینو یرا که م  

 ی اسالم يها  ارزش می ما جوانان تا بتوان    ي بود برا  ی انقالب جوشش  نیا.  گردد بمیشهادت نص 
ـ  اکنـون ا   .می کـه خـود را بـشناس       شت دا نی ا ه ب یها بستگ   ارزش ین شناخت ا  .میرا بشناس   نی
اهـش   فرمـوده تـا در ر  تیعنا] را[ نی اری حقنی شده و خداوند به ا  بمی نص بس بزرگ افتخار  

 شوم و بـه     کی کنم تا به او نزد     ی قربان یارزشم را به درگاه اله     یکشته شوم و جان ناقابل و ب      
 ی در جهـت بنـدگ  ری حقنی ااتی و حی است که زندگنی امر اتی واقع. برومدارشیلقاء و د  
 نداشـته  ی نکـرده و ارزشـ  ي کار ی اسالم می خدا و خدمت به اسالم و انقالب عظ        تیو عبود 
 و گناهـانم    ی و معاص  زدی درخت پرثمر اسالم بر    يبه پا   اندك خونم  نیءاهللا ا  بلکه انشا  ،است
 . شوددهیآمرز

ـ  یام و ما هـم مـ        کرده اری گناه بس  ما  ی در طول زندگ   ری که بنده حق   چرا   کـه خداونـد     میدان

                                           
 .»رکولی شي مهددینامه پاسدار شه تیوص«: نامه آمده است  در ابتداي وصیت-1
 .169/عمران  آل-2
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 کـه خداونـد     کـه ی   الزم است پس از شـهادت      ی و انقالب  1مانی برادران با ا   يا.  است ریپذ توبه
 ی و در خدمت به انقالب اسـالم       دیگشته است راه مرا دنبال کن       و گناهکار  ری بنده حق  بینص

 بـزرگ نفـس     ی داخلـ   شـیاطین   و ی خـارج  نیاطی و در جهاد با ش     ینیخم امام   هی فق تیو وال 
 ی الهـ می از راه مـستق نکهی تا ادی ارزنده امام امت گوش کن     يها  برادرانم به حرف   يا. دیبکوش

 .دیو خط امام نلغز
از  (رمیـ  بم یعـ ی مرگ طب  ایخواستم که در بستر      ی که من هرگز نم    یدان ید م  تو خو  بارالها 

 افتخـار  نیو پاسدار اسالم شهادت بزرگتـر ) عج( سرباز امام زمانکی ي چراکه برا)دنیا بروم 
 نی همچنـ  ]نیز [ پدر تو  يحال شما و ا    هب  خوشا ،دارم ی دوستت م  اری که بس  زمیمادر عز . است

 مـادر تـو هماننـد هـاجر     ي و ا2می ابـراه د پـدر تـو هماننـ   ي احوالتـان کـه ا   وحال هخوشا ب 
 پدر و مادر مهربانم من      ي ا .دی اسالم و قرآن کن    ی قربان 3لی را مانند اسماع   ي فرزند دیا توانسته

ـ ا  را که خداوند به شما داده بود در آن خالف نکرده      ی امانت نکهیخوشحالم از ا    و آن را بـه  دی
ـ   ه نمـود  میوند تقد  به خدا  ]و[گ  رنحو احسن و احترام بز      انـت ی در آن امانـت خ     ما و شـ   دای

ـ  کـه در ا    دی پدر و مادر مهربانم خوشحال باش      ي ا .دینکرد  امبریـ  پ ]هماننـد [ مـدت زمـان      نی
 بـرادر    مهربـانم و    پدر و مـادر    ي ا دوارمی ام .دی اسالم و قرآن کن    می را تقد  ي فرزند دیا توانسته

 چـون   دیـ  به خود راه ده    ی اندوه نی کمتر  مبادا در شهادتم   ام،  همنؤو اقوام م   جان و خواهرانم  
 هرگـاه   .ام ام و مـزد جهـادم را گرفتـه         دهیام رسـ   نـه یری د يرزوآ بزرگ به    ي به لطف خدا   من

ـ و  ) 7(نی امـام حـس    ری کب بتی بر مص  دی کن هی گر دیخواست  در  ش و اصـحاب وفـادار     ارانی
بـوده و   نبتی بزرگتر از آن مـص یبتی مصچیکه ه چون. دی کنهیگر) 3(ي کبرنبیکربال و ز  

 میانـم بـرا   د  ی مـادر جـان مـ      .میدار) 7(نی از حس  می ما هر چه دار    :امت امام   شاتیبه فرما 
 تـو را ندانـستم   خاطر نعمت تو شکر نکردم و قدر     من خدا را به    و   يا دهی کش يادیزحمات ز 

 مـرا حـالل     ی همگـ  دوارمیـ کشم ام   و زحمت  ممهربانجان   تو پدر    نیو تو را آزردم و همچن     
ـ  هستم و اگر خداونـد عنا ی دوستانم راض  گری از شما و د    ریکه بنده حق   دیی و ببخشا  دیکن  تی

                                           
 .»ایمانم«صیت  در اصل و-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3



 585 شیرکول، مهدي    ¹استان ایالم 

 

دوسـتان و بـرادران پاسـدار و        .  همه شما خـواهم شـد      عی و مرا جزء شهدا قرار دهد شف       ندک
ـ ا دهی د ي و هر چه بد    دی و حاللم کن   دی مرا ببخش  یام همگ  یجیبس ـ  بگذر دی  و در شـهادتم    1دی

ـ  بگذاردیرفت گی و اگر مراسمدی پخش کن  ینیرینقل و ش    می بـرا غیـ ل کـم خـرج باشـد و تب   دی
  .ردی گرخدا قراو رضاي  تا مورد رحمت دینکن

 امبریـ  فرمـان او فرمـان پ      رای ز دیکنم فرمان امام امت را اجرا کن       ی م تی پدر و مادر وص    يا 
ـ  خـود را بکنـد و        ي مو ای و   2 بپوشد می برا اهی لباس س  ی کس دیکنم نگذار  ی م تیوص. است  ای

 و اي پدر و مادرم و بـرادر         شود یکار ناراحت م   بنده گناه روح   رایراشد ز صورت خود را بخ   
 اسـت از اسـالم و       تانیها رگ که در    ی قطره خون  نیکنم تا آخر   ی م تی وص جان و خواهرانم،  

ـ  بـرادرانم نگذار ي ا.دی کنياری ]از[ و امام امت را دیقرآن دفاع کن   نی اسـلحه مـن بـر زمـ    دی
 پدر و مـادر  يا. دی کفار بجنگ  با زیشادوش رزمندگان کفرست   و دو  دیری و اسلحه من برگ    فتدیب

 نی عبدالحـس دی مـرا در گلـستان شـه       ام   مؤمنـه  م و اقوام  ا  ه برادرم و خواهران مومن    يمهربانم ا 
 . دی دفن کنزبانیپال
 کار ما را شـهادت قـرار        انی کار ما را سعادت و پا      ي که ابتدا   را  جهانیان سپاس پروردگار  

 ))3(نبیحضرت ز. (داده
  ظلمتبه امید پیروزي رزمندگان اسالم نور علیه

نامـه در دفترچـه خـاطرات هـم دارم در              رونوشت همین وصیت   : تذکر شأنهتعالی،   بسمه 
 .هاي مطالعه میان کتاب

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 الرحمن الرحیم بسم اهللا 

 3»بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا «
و بـا سـالم و درود      ) عج(عصر  با سالم و درود فراوان بر پیشگاه مقام معظم، آقا امام زمان، ولی            

                                           
 .»بگذارید« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .آمده است» و«و همینطور بعد از امواتاً » قتلو«در اصل وصیت . 169/ عمران  آل-3
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 .کنم  میچنین توصیف ام را این نامه شکن، متن وصیت بر نایب برحقش امام امت، خمینی بت
 عاشقان مژده که شـوریده سـري پیـدا شـد          

 
 گـــري پیـــدا شـــد خانـــۀ جـــان نغمـــهاز طرب 

ــد    ــدا ش ــامبري پی ــه پیغ ــبهه ک ــل در ش  عق
 

 نعــره زد عــشق کــه خــونین جگــري پیــدا شــد 
ــه  ــدي   گنــــ ــل مهــــ ــاري مثــــ  کــــ

 
ــد      ــدا ش ــري پی ــان دگ ــه ج ــرو ک ــشم و آب  چ

  

 امید آن دارم تا شاید رحمت خدا شامل حال ایـن بنـدة         ،نویسم  نامه را که می     این وصیت  
هـا را   نامـه  ها، این وصـیت  نامه  اي سامع الوصیت  . ت نصیبم گردد  کار بشود و توفیق شهاد      گنه

 گفـتن عزیزانتـان بـا    1ها خواستۀ دل و آخرین سخن نامه خوب گوش کنید چون این وصیت     
هاي اسالمی خود را      این انقالب جوششی بود براي ما جوانان تا بتوانیم ارزش         . باشد  شما می 
 3خودشناسی و خودساختگی بـود و در وهلـه   اول   2ها در وهله    شناخت این ارزش  . بشناسیم

دوم بعد از خودساختگی، دفاع از دین و ترویج دین بود، همان ترویجی که پیامبر در زمـان                  
کرد که دین مقدس اسالم در سراسر گیتی حکمفرما شود و             کرد و دالورانه دفاع می      خود می 

ة حقیـر و   واقعیـت ایـن اسـت کـه زنـدگی و حیـات ایـن بنـد                . حق جانشین باطـل بـشود     
 در جهت بندگی و عبودیت خدا و خدمت به اسالم و انقـالب عظـیم اسـالمی      4کار  معصیت

کاري نکرده و ارزشی نداشته است و حال کنون که این افتخـار بـس بـزرگ نـصیبم شـد و       
ارزشم را بـه      خداوند بر این حقیر عنایت فرموده تا در راهش کشته شوم و جان ناقابل و بی               

 کنم تا به او نزدیک شوم و به لطف و عنایت خودش به لقـاء و دیـدارش    درگاه الهی قربانی  
پس، هان اي پدر و مادرم، بدانید که این      . سوي خدا   بروم، چون شهادت راه نزدیکی است به      

درخت نونهال اسالم احتیاج به خون دارد و از همان اوایل تاکنون با خون آبیاري شـده و از      
شـما شـکر خـداي بـزرگ        . با خون آبیاري خواهد شـد     هم  ) عج(حال هم تا انقالب مهدي    

در .  قربـانی کنیـد    5[...]اید فرزندي را براي اسالم و قرآن و خداي            جاي آورید که توانسته     به

                                           
 .»نخسن« در اصل وصیت -1
 .»وحله« در اصل وصیت -2
 . همان-3
 .»کار معاصیت« در اصل وصیت -4
 . انا نیست خو-5
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گونه ناراحتی به خود راه ندهید، مبادا که دشـمنان اسـالم خوشـحال بـشوند و                   شهادتم هیچ 
فتادن اسلحۀ من بر زمـین خوشـحال        نگذارید که اسلحۀ من بر زمین بیفتد و دشمن از این ا           

ام، امیدوارم که مبادا در شهادتم کمترین انـدوهی           اي پدر و مادر مهربان و اقوام مؤمنه       . بشود
ام و مـزد   ام رسـیده  به خود راه دهید، چون من به لطف خـداي عزوجـل بـه آرزوي دیرینـه           

ت کبیـر امـام   هرگـاه خواسـتید گریـه کنیـد، بـر مـصیب      . ام جهادم را از خـداي خـود گرفتـه    
گریه کنید، زیرا   ) 3(سرور و ساالر شهیدان و یاران وفادارش و زینب کبري         ) 7(حسین

 1[...]تر از آن مصیبت  که هیچ مصیبتی بزرگ
بنـدة حقیـر از شـما    . ام، همگی مرا حـالل کنیـد و ببخـشایید          پدر و مادرم و اقوام مؤمنه      

دوستان و بـرادران  . کار راضی شوید هراضی هستم و امید آن دارم که شما هم از این بندة گن          
 2کـار   ام، همگی مرا ببخشایید و حاللم کنید و اگر از بنـده معـصیت               آشنا و پاسدار و بسیجی    

 .3اید حاللم کنید و بگذرید بدي دیده
 4در شهادتم نقل و شیرینی پخش کنید و در ضمن اگر مراسمی برگزار کردید، بگذاریـد                
 . ید تا شاید مورد رحمت و رضاي پروردگار قرار گیرمخرج باشد و تبلیغ برایم نکن کم

اي پدر و مادرم، امیدوارم که فرمان امام را از دل و جان اطاعت کنیـد، زیـرا کـه فرمـان                       
است و فرمان پیامبران و امامان فرمان خداونـد تبـارك و            ) :(امام فرمان پیامبران و امامان    

 و صورت خود را نخراشید، زیـرا روح   5نپوشیدامیدوارم که لباس سیاه برایم      . باشد  تعالی می 
نامـه را    خواهم که این وصـیت      لیک در آخر از خداي خود می      . شود  بنده گنهکار ناراحت می   

ام و امیدوارم که در معرکه میـدان جنـگ سـرم از بـدن      اي باشد که نوشته  نامه  آخرین وصیت 
 از تن جدا گردد تا بـا      هایم هم   گفته باشم و دست   ) 7(جدا گردد تا شاید لبیکی به حسین      

 انشاءاهللا تعالی. ابوالفضل العباس هم لبیکی گفته باشم

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»کار معاصیت« در اصل وصیت -2
 .»بگذارید« در اصل وصیت -3
 .»بگذرید« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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 که ابتداي کار ما را سعادت و انتهاي کار ما را شهادت قـرار              را سپاس پروردگار جهانیان   
 ))3(حضرت زینب (1.داد

 به امید پیروزي و موفقیت براي تمامی رزمندگان اسالم در جبهه حق علیه باطل 
9/3/65 

ام کـن     یاري. خواستم در بستر بمیرم     بارالها، تو خود شاهدي و گواهی که من هرگز نمی          
 .تا به راهت در دل سنگر بمیرم

 مهدي شیرکول 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و به نستعین

»یلْ أَحاتًا بوأَم بِیلِ اللَّهی سلُوا فینَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزی هِمبر نْدع قرآن کریم( 2»اء( 
پایـان بـر      و با سالم و درود بـی      ) عج( آقا امام زمان   رتبه  عالیبا سالم و درود بر پیشگاه مقام        

بـا سـالم و     .  اسالم زنوسازو تاریخ   ) عج(آور امام زمان    که پیغام ] شکن[امام امت خمینی بت   
شهداي انقالب اسالمی و از شهداي انقـالب        درود بر شهداي گلگون کفن از صدر اسالم تا          

 .آفرینان جبهه اسالم و با سالم و درود بر رزم) عج(اسالمی تا انقالب مهدي
 .گردم ام را اینچنین به حضورتان عارض می نامه متن وصیت

 
ــدا شــد   ــه شــوریده ســري پی ــژده ک  عاشــقان م

 
 گـــري پیـــدا شـــد از طربخانـــۀ جـــان نغمـــه 

 پیـــدا شـــدعقـــل در شـــبهه کـــه پیغـــامبري  
 

 نعره زد عـشق کـه خـونین جگـري پیـدا شـد              
ــد    ــهید شـــــ ــدي شـــــ ــل مهـــــ  مثـــــ

 
ــد     ــدا ش ــري پی ــان دگ ــه ج ــرو ک ــشم و اب  چ

نویـسم امیـد آن دارم کـه شـاید رحمـت خـدا شـامل ایـن بنـده                      نامه را که مـی      این وصیت  
 .کار بشود و توفیق شهادت نصیبم گردد معصیت

                                           
 .»قرار دارد« در اصل وصیت -1
 .169/ عمران  آل-2



 589 شیرکول، مهدي    ¹استان ایالم 

 

 خواسته دل عزیزانتـان و آخـرین وداعـی          ها که   نامه  ها، این وصیت    نامه  اي سامع الوصیت   
. ها را خوب گوش کنید و به مفهومش پـی ببریـد             نامه  این وصیت . گویند  است که با شما می    

 اسـالمی خـود را   ارزشـهاي این انقالب جوششی بود براي تمـامی ملـت ایـران تـا بتواننـد          
دن تاریخ اسـالم و     د، بهره بردن و زنده کر     نها بهره ببر    بشناسند و از شناخته شدن این ارزش      

نثـاري کـردن و ایثـار و از خـود             عاشوراي حسینی نیاز بـه فـداکاري و خـون دادن و جـان             
ایـم و حـضور ملـت در          اي ملت ایران ایـن لبیـک را گفتـه         . گذشتگی و دنیا گذشتگی دارد    

یـاد  ) 7(ما ایـن درس را از حـسین بـن علـی           . اند  صحنۀ عاشوراي حسینی را برپا ساخته     
. دنبال داشـت مـا هـم داریـم     ) 7(ایم و هدفی که حسین       از او گرفته   1 [...]ایم و این    گرفته
جنگـیم و   تا آخرین قطرة خون با یاران وفادارش جنگید، ما هم همانند او مـی      ) 7(حسین

پـس عزیـزان درخـت      . تا آخرین نفسمان از اسالم و جمهوري اسالمی دفاع خـواهیم کـرد            
هم با خـون    ) عج(ست و از کنون تا انقالب مهدي      اسالم با خون از اول تا کنون زنده مانده ا         

 : فرماید زنده خواهد ماند زیرا به قول یکی از شاعران که می
 

 شـــود نـــابرده رنـــج گـــنج میـــسر نمـــی    
 

ــرد     ــار ک ــه ک ــرادر ک ــان ب ــت ج ــزد آن گرف  م
  

دسـت   دست نخواهد آمـد و مـزد کـسی بـه      چنین است که هر گنجی بدون رنج به      2[...] 
فـشانی کـرد و بـا خـون ایـن        کند، چنین بایـد جـان       الش و فداکاري می   آورد که کار و ت      می

کـار گرچـه       بنـده گنـه    لکن. دار بشود   ریشهدرخت نونهال را آبیاري کرد تا که زنده بماند و           
 .خونی ندارم

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بسمه تعالی
و نایب برحقش امـام خمینـی، مـتن         ) عج(عصر آقا امام زمان     با سالم و درود بر پیشگاه ولی      

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 590

 

 :صورت است ام بدین گفته
 است که نصیب هر کس نخواهد شـد، زیـرا کـه       1]...[شهادت یک سعادت بسیار بزرگ       

باشـد و خداونـد       خداوند تا مخلصی که مقرب درگاه اوست باید ببرد که مورد لطفـش مـی              
ه که همه کسی لیاقـت امامـت   گون هان، بدانید که همان. دوست دارد به لقاء و دیدارش برود     

پـس بدانیـد شـهیدان در حقیقـت نـوري      . را ندارد، همه کسی هم لیاقت شـهادت را نـدارد     
هستند در پرتو حق و حقیقت و شاهد و ناظري هستند در هر زمان، چه حال و چه آینده و                    

یم کـه   ما باید کاري کنیم که آنها از اعمال و رفتارمان که شاهد و گواه هستند باید کاري کنـ                  
کنند در قیامـت، زیـرا حـضرت          راضی باشند و اگر آنها از ما راضی باشند، ما را شفاعت می            

اش، دوسـتانش و همـسایگانش        هر شهیدي هفتاد هزار نفر از خانواده      : فرماید  می) 7(علی
دهندة راهشان باشیم تا آنها از ما راضی باشـند            پس ما باید پیرو و ادامه     . کند   می شفاعت] را[

دهم که به خون همـین        قسمش می ] را[خداوند  .  کنند شفاعتشدنشان ما را      ین راضی و بر ا  
 .شهیدان ما را هم کشته در راه خود قرار بدهد انشاءاهللا

 » اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
25/2/65 

 مهدي شیرکول
  مهدي شیرکول2[...]یادگاري 

ا را شـهادت در     مـ سعادت و انتهـاي کار    ا را    م  که ابتداي کار    را سپاس پروردگار جهانیان   
 ))3(حضرت زینب. (راه خودش قرار داد

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 604

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I اي مکتب خون و پیام و اي دشمن کافران و مستکبران،سالم بر تو اي اسالم . 
I  کـه ایـن جـان نـاالیق و         خـورم   به خون جوانانی که در راهت شهید شدند قسم مـی           ،اي اسالم 

 .اهت ایثار کنم و فدایت نمایمر را در مناچیز
I     پس برخیزید و از رهبر و انقـالب و اسـالم و             ،تر نیست   رنگین )7(خون من از خون حسین 

 . خاك دفاع نمایید
I  خورم که تا جان در بـدن دارم از حیثیـت اسـالم و قـرآن و از            به روح پاکت قسم می     ،اي رهبر

  . نمایموالیت فقیه دفاع
I چـون  توانیـد بکنیـد   آورم اي امریکاي جنایتکار و اي اسراییل مکار هیچ غلطی نمـی            برمی نگبا 

 .ملت ما متحد است
I   و حجاب خود را حفـظ       گونه عمل کنی    وصیت من به تو این است که زینب        ،اي خواهر بزرگم 

 .کنی
I و خون من باشید دهنده راه من ادامه. 

 اهللا نعمت: نام
  شیري:خانوادگی نام 
  غالمعلی:پدر نام 

  زینب:نام مادر
 1351 یکم شهریور :تاریخ تولد
ــد ــرده:محــل تول ــع   روســتاي گ ــشه از تواب بی

 شهرستان دهلران
 در حد دوره ابتدایی درس خواند :تتحصیال

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366شانزدهم آبان : تاریخ شهادت
  قالویزان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امازاده سیداکبر شهرسـتان       :مزار
 زادگاهش



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 606

 

 اهللا شیري نعمت
 مین الرحبسم اهللا الرحم

گویم که به من فرصت داد تا حـق و حقیقـت و مکتـب               کنم و سپاس می    خدا را ستایش می   
 و با قلبی آکنده از مهر و محبت بـر تـو          بهاران دم تر از سپده    با سالمی گرم   .اسالم را بشناسم  

 اي خمینی کبیر و اي امید مستـضعفان         ،گذار حق و حقیقت و رادمرد اسالم و قرآن         اي بنیان 
 اي که   ، اي مکتب خون و پیام و اي دشمن کافران و مستکبران           ، سالم بر تو اي اسالم     ،جهان

ـ     1روند و از شهید    سوي شهادت می   دسته به  در راه تو جوانان دسته     و . د شدن هیچ باکی ندارن
خورم که ایـن جـان نـاالیق و      به خون جوانانی که در راهت شهید شدند قسم می    ،اي اسالم 
 خود را براي این کار مهیا کنم و هر آن        ثار کنم و فدایت نمایم و اصالً      اهت ای ر را در    مناچیز

اي است که جوانان را آگاه سازم که خون مـن از    این وصیت خاطره.منتظر شهید شدن باشم   
 پس برخیزید و از رهبر و انقالب و اسالم و خاك دفاع             ،تر نیست   رنگین )7(خون حسین 

خورم که تا جان در بـدن دارم از حیثیـت اسـالم و               ی به روح پاکت قسم م     ،اي رهبر . نمایید
آورم اي امریکـاي جنایتکـار و اي اسـراییل           برمـی  نگقرآن و از والیت فقیه دفاع نمایم و با        

 چون ملت ما متحد اسـت و اي امـام بـه صـورت سـیلی      ،توانید بکنید  مکار هیچ غلطی نمی   
هـا یـار و      مـه لحظـه   خورم کـه همیـشه و در همـه اوقـات و ه              قسم می  )3(زهراخوردة  

  . بگویمکیات لب گونه پشتیبانت باشم و به نداي حسین
خـوابی   ها بی  که بسیار براي من رنج کشیدید وشب        تو مرا ببخش چون    ،و اما تو اي مادر     

 آرزو داشـتم    ».یا زیارت یا شهادت   «که حرف من این بود و این است          را تحمل کردید چون   
 ،شـتید دا  اي کسی که همیشه مرا دوست می،پدر جان . دستت باشمۀکه اگر بزرگ شدم چوب 

 ،یاریت بـدهم و امـا تـو اي خـواهر بـزرگم        که آرزو داشتم در سن پیري      تو مرا حالل کن چون    
گونه عمل کنی و حجاب خودت را حفظ کنی و شـما            ]وار [وصیت من به تو این است که زینب       

 مـن راه خـود را       . عرضـه کـردم     مرا ببخشید اگر حرف بدي به شما       ،برادران و خوهران کوچکم   
 . خداحافظپس .و خون من باشید دهنده راه من  که ادامه]د[ـشناختم و شما هم سعی کنی

 »اهللا حمۀسالم علی من اتبع الهدي و ر]الـ[و«

                                           
 .»شهیدن« در اصل وصیت -1
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 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 608

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دنیا ارزش این را ندارد که به خاطر چند روز زندگى زیر بار ذلت و خوارى باشیم. 
I   ها پوچ     و باید همه بدانند که این قدرت       ندارم هاى دنیوى و مادى این جهان ترس       رتمن از قد

 .اند و تار عنبکوت
I           و قـوي بـر ضـعیف        از گرسنگى بمیرنـد   ... تا کى شاهد باشیم که هزاران نفر درآفریقا و آسیا و 

 .حاکم شود به این دلیل که زورشان بیشتر است
I عام کنند  قتلگناه را تا کى بشنویم در لبنان مردم بی. 

 ابراهیم: نام
  صادقی:خانوادگی نام 
  رحیم:پدر نام 

  زینب:نام مادر
 1349 دوم شهریور :تاریخ تولد
 روسـتاي علمـدار کـالن از توابـع          :محل تولـد  

 شهرستان ایوان
 حوزوي :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 حاضر شهرستان زادگاهش  روستاي حاجی:مزار



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت¹) 19(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 610

 

 1ابراهیم صادقی
 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
 »صدیقین]ـال[شهداء و ]ـال[بسم رب «

 .هاى پوچ دنیوى ترسى ندارم من از قدرت
. دنیا ارزش این را ندارد که به خـاطر چنـد روز زنـدگى زیـر بـار ذلـت و خـوارى باشـیم                        

 چیـز دیگـرى فکـر       ]بـه [،  تو خودت شاهد باش که من از این لحظه جز به تـو            ! پروردگارا  
مـن از   . باشـد  مـن از تـو مـى       طلـبم و تـرس      گاه تو آمـرزش گنـاه مـى       رو تنها از د    کنم  نمى

و پـوچ    ها ندارم و باید همه بدانند که این قدرت        هاى دنیوى و مادى این جهان ترس       قدرت
ـ     ا  تار عنکبوت  ار ند و ماندگان خوب توبه کنند که دنیا ارزش این را نـدارد کـه انـسان زیـر ب

از ...  تا کى شـاهد باشـیم کـه هـزاران نفـر درآفریقـا و آسـیا و        .ذلت و خوارى زندگى کند 
 آخـر تـا   .گرسنگى بمیرند و قوى بر ضعیف حاکم شود به این دلیل که زورشان بیشتر است      

مـن از   . عام کنند  گناه را قتل   کى بشنویم و خون دل بخوریم، تا کى بشنویم در لبنان مردم بی            
خـواهم کـه هـیچ     هـاى شـهدا مـى    اضا ندارم و از مردم ایران خصوصا خـانواده این بیشتر تق  

 . انشاءاهللا.ناراحت نباشند که پیروزى با ماست
 ى رزمندگان یبه امید پیروزى نها

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدى خمینى را نگه

                                           
 .»نامۀ شهید صادقی وصیت«: در باالي وصیت آمده است -1



 611       صادقی، ابراهیم¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I    و نگذارید این جنایتکاران تـاریخ  یریدبگ دست درکه اسلحه خواهم   میسلحشور ایران   از مردم 

 .اى به اسالم و نظام جمهورى اسالمى بزنند ضربه
I گو باشید  نداى امام لبیک بههمیشه.  
I  خود در جبهه خسته شوندبرادراننگذارید . 
I   تـرك  را مراسم دعاي کمیـل و دعـاي توسـل      ید و مساجد و   نمایا را پیشه خود     مثل همیشه تقو  

 .یدیننما
I باشد  چون که نماز پایه و ستون دین مینماز یاد دهیدچکم هاي کو به بچه. 
I  و به سخنان گوهربار ایشان با دل و جـان   باشیدعزیزمانیاران باوفاى امام خواهم که  از شما می 

 .گوش دهید و عمل نمایید

 احمد: نام
  صادقی:خانوادگی نام 
  روضان:پدر نام 

  کوکب:نام مادر
 1332 سال :تاریخ تولد
جـان از توابـع        روستاي جان  :محل تولد 

 شهرستان شیروان وچرداول
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364سیزدهم آذر : تاریخ شهادت
  تنگاب گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ادگاهش گلزار شهداي ز:مزار
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 احمد صادقی
 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
پرفـروغ تمـامى شـهدا، از      پـاك  و امت امام و با سالم بـه روح       با سالم و درود بر امام امت      
و با سالم به تمامى رزمندگان اسالم که براى اهـداف جمهـورى        شهداى صدر اسالم تاکنون   

  .باشند  تالش میدر حال پیکار و اسالمی
نامۀ خود را به مردم بزرگوار ایـران و خـانوادة عزیـزم بـه      اینجانب احمد صادقی وصیت  

ق شهادت را بـه ایـن حقیـر اهـدا نمـود، بعـد از                رسانم که اگر خداي متعال توفی       عرض می 
کـه امـام عزیزمـان     اوالً این حقیر چـون : نامۀ اینجانب توجه و عمل نمایید     شهادتم به وصیت  

 بـراى   کـه  ام   لبیـک گفتـه    مبه نداى امام عزیز   نموده و بنده هم      1بسیج بیست میلیونى  دستور  
و آب و خاك میهن اسالمیمان       خاطر ناموس  هخاطر اسالم و ب    و به  اهداف جمهورى اسالمى  

 اسـالمیمان ادا   تا خدمت کوچکى به اسالم و امام و مـیهن ام  حق علیه باطل شدهۀروانه جبه 
کـه  خـواهم   مـی سلحشور ایران ، از مردم   شد  اینجانب 2اگر شهادت نصیب  نمایم و همچنین    

ام اى بـه اسـالم و نظـ          و نگذاریـد ایـن جنایتکـاران تـاریخ ضـربه           بگیریـد  دست   دراسلحه  
 ]را[ خـود    بـرادران نگذارید  گو باشید و      نداى امام لبیک    به جمهورى اسالمى بزنند و همیشه    

ایـن اسـت کـه بعـد از         در جبهه خسته شوند و همچنین وصیت اینجانب به خانوادة محترم            
د که دشمن از گریه شـما       نماییشهادتم صبر و استقامت از خود نشان دهید و گریه و زارى ن            

یـد و   نمایا را پیـشه خـود       ت دیگر من این است کـه مثـل همیـشه تقـو             و وصی  شود  شاد مى 
خـواهم کـه     و از همـسرم مـی      یـد ی ننما  ترك  را  مراسم دعاي کمیل و دعاي توسل      مساجد و 

 آنهـا مواظبـت کامـل نماییـد و بـه            و از هایم را در لواي اسالم بزرگ و تربیـت نماییـد              بچه

                                           
. هاي حضرت امام بود که براي جلوگیري از آسیب بـه کـشور پیـشنهاد تـشکیل آن را داد             میلیونی از خواست   20تش   ار -1

.  میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشـد      20یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوري با            «
 ).122 ، ص11صحیفه امام، ج (» بردار نیست  میلیون ارتش داشته باشد و این یک همچین مملکتی آسیببیست

 .»نحیب« در اصل وصیت -2
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از و در پایـان      2».باشـد   یه و ستون دین مى    نماز پا «که   چون،  1نماز یاد دهید  هاي کوچکم     بچه
ـ   باشید و به سـخنان گوهربـار       عزیزمانیاران باوفاى امام    خواهم که     شما می  شان بـا دل و      ای

 .نمایید فراموش ن3]را[ید و دعا به جان امام یجان گوش دهید و عمل نما
 دار همۀ شما خدا یار و نگه

 احمد صادقی

                                           
 .»نماز یاد نمایید« در اصل وصیت -1
ینة الصال« ترجمه حدیث نبوي است -2 393، ص10بحار االنوار، ج(» عمود الد.( 
 .افتاده است» را« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I دییای جنگ بيها  جبههيسو اهم که بهخو یم. 
I فتدیدست دشمنان ب  بهمان زانینگذارند خاك و خون عز. 
I خود دفاع کندزی عزهنی هر شخص مسلمان است که از مفهیوظ . 
I آن را پر کندي جاگری افتاد سردار دي از دست سرداریاگر پرچم . 

 محمد علی: نام
  صادقی:خانوادگی نام 
  محمد:پدر نام 

  بانو:نام مادر
 1344 پنجم مهر :تاریخ تولد
جان از توابـع       روستاي جان  :محل تولد 

 شهرستان شیروان وچرداول
 چهارم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365هشتم آبان : تاریخ شهادت
  سر پل ذهاب:محل شهادت

  اصابت ترکش:وة شهادتنح
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1محمد صادقی علی
 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
ـ ام    متولـد شـده    1344 که در سـال      نجانبی ا یدر دوران زندگ    ي سـال در دوران سـرباز      کی

 دارند در   رانی که برادران رزمنده در ا     دمی چون د  .خدمت مقدس را انجام دادم و معاف شدم       
 جیو بـه واحـد بـس      م  را نداشـت   جنگند طاقـت آن    ی م ی بعث 2 باطل با مزدوران   هیجبهه حق عل  

غـرب کردنـد و از      کرنـد   ا اعزام بـه جبهـه        مراجعه نمودم و بعد از چند روز مر        نیمستضعف
 يسـو  خـواهم کـه بـه      یکننـد مـ    ی مـ  3 در خانه وقت خـود را تلـف        کاری که دارند ب   یبرادران
 چـون  .فتـد یدسـت دشـمنان ب    بهمان زانید خاك و خون عز   ی که نگذار  دییای جنگ ب  يها جبهه
 رهبـر   ،زیعز خود دفاع کند و به گفته امام         زی عز هنی هر شخص مسلمان است که از م       فهیوظ
  . آن را پر کندي جاگری افتاد سردار دي از دست سرداری اگر پرچم، و انقالبنید

 »4تهاهللا و برکا ۀحم و رکمیسالم عل]الـ[و «

                                           
 .»یادقی محمد ص علدینامه شه تیوص، 15/5/65: تاریخ اعزام«: باالي وصیت آمده است در -1
 .»مذدوران« در اصل وصیت -2
 .»طلف« در اصل وصیت -3
 .»بره کاتو« در اصل وصیت -4



 619محمد      صادقی، علی¹استان ایالم 

 



 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I باطل رفتمهی به نبرد علیاله  عدالت و قانون اسالم وي اجرايبرا .  
I انسان و خدانی عشق بباستی چه زیراست .  
I باشد اهللا می سبیل  و راهم فیام اه خود را انتخاب کردهمن ر. 

 اهللا نعمت: نام
  صادقی:خانوادگی نام 
  چهارشنبه:پدر نام 

  قدم:نام مادر
 1346 دهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان مهران:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وهفتم بهمن  بیست: تاریخ شهادت
  چنگوله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 آباد همان شهرستان  بخش صالح:مزار
 



 621اهللا     صادقی، نعمت ¹استان ایالم 

 

 1اهللا صادقی نعمت
 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
  دانیخون شهحرمت  اهللا پاسدار نامه ب
ـ   جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلنی من         من ی اجعلن اللهم« ـ ک فـان    حزب ک هـم   حزب

 2»حزنونی و ال هم همی ال خوف عل، فان اولیائکائکی من اولیالمفلحون و اجعلن
 قـرارم   شی و از حزب خـو     روزندی سپاه تو فقط پ    رای خود قرار بده ز    انی مرا از لشکر   ،الهابار«

ف و  و تو هستند الخ   ای اول رای خود قرارم ده ز    ایل]و[ ا ]از [ رستگارند و   فقط  حزب تو  رایبده ز 
  .» ندارندی و خوف و اندوهستی نشانیترس برا

 ن و اسالم  آدان راه قر  ی و سالم بر شه    ینیب برحقش امام خم   یناو با درود بر امام زمان و         
 تـا  می جمـاران فرمودنـد بـه جبهـه بـرو     ریـ پت، مان امام امریناپذ طور که امام سازش   همان و

 مطلب را بر دوش خود احـساس        نی ا ینی من سنگ  .جوانان که در جبهه هستند خسته نشوند      
 چـه  ی راسـت . باطـل رفـتم  هیـ بـه نبـرد عل   یاله  عدالت و قانون اسالم وي اجرا يبرا کردم و 

اهللا  لی سـب یام و راهـم فـ    انسان و خدا و اما من راه خود را انتخاب کـرده     نی عشق ب  باستیز
 تیـ  سرنوشـت خـود را بـا راه مظلوم         دیساز با   مقطع حساس و سرنوشت    نیباشد و در ا    یم

 کـه ایـن   می هستنی ما گواه بر ا   ختی آم ، که همان راه حق در برابر باطل است        ،)7(نیحس
 3...کفار

                                           
 .»ی صادقاهللا  نعمتدینامه شه تی از وصیقسمت«:  در باالي وصیت آمده است-1
 .شنبه الجنان، دعاي روز سه  مفاتیح-2
 . وصیت ناقص است-3
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 شهرستان آبادانان از شهرستانهاي تابع استان ایالم اسـت بـا جمعیتـی بـالغ بـر                  :آبادانان •
ــر49153 ــه اســت 6 بخــش و 3داراي .  نف ــستان تابع ــتان در .  ده ــن شهرس  170ای

کـوه واقـع      کیلومتري جنوب شرقی ایالم در میان ارتفاعات دینارکوه، کبیرکوه و سیاه          
 .شده است

لرحمن بن ملجم مرادي حمیري از خوارج و در طریقـۀ خـود متعـصب               عبدا : ملجم  ابن •
بن عبداهللا تمیمی وعمر بن بکر سعدي در خانۀ کعبه سوگند یاد کردند               بود او و برك   

سفیان و عمربن عـاص را بـه    ، معاویه ابن ابی)7(طالب بن ابی که روزي معین علی   
. الف مسلمانان خواهد شـد    وسیله رفع اخت    پنداشتند که بدین    قتل برسانند و چنین می    

ق هنگام نماز صبح به مقصود خـود نائـل شـد و          .   ه 40 رمضان سال    19ملجم در     ابن
. را هنگامی که به نماز ایستاده بود با ضربت شمشیر بـه شـهادت رسـاند               ) 7(علی

» فزت برّب الکعبه  «: فرمود) 7(پس از همان ضربه ابن ملجم بود که حضرت علی         
  .ستگار شدمخداي کعبه سوگند که ر به

 از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سـخت آغـاز       :ابوذر غفاري  •
مـشرکین  . نبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت  

ابـوذر را  . داد ترین خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی    بارها او را بزدند و او کوچک      
اهللا   از رسـول  . در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر          . ه ربذه نفی بلد کردند ب   

  تعلیقاتتعلیقات
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ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است          : فرماید  نقل است که درباره او می     
 )دهخدا (.عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد. علیه السالم

اویه و یزیـد    پدر مع . صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیله قریش بود          : ابوسفیان •
از اشـراف  . الفیـل متولـد شـد    در ده سال پـیش از عـام  . و عتبه و برادران دیگر داشت  

نقل است که ابوسفیان    . در جریان فتح مکه مسلمانی پذیرفت     . قریش در جاهلیت بود   
برخی گویند او به زمان جاهلیت مانوي و        . کرد  در زیر لواي پسر خود یزید جنگ می       

. طلـب بـود   ابوسفیان مردي جاه .  منافقین بود   أ و کهف همۀ   پس از قبول مسلمانی ملج    
گویند سبب اصـلی    .  هجري درگذشت  33ابوسفیان در دوران خالفت عثمان در سال        

 ).دهخدا. (جنگ اُحد و غزوه احزاب ابوسفیان بوده است
ع یکـی از           عبداهللا بن قیس بن سلیم صحابی است       :ابوموسی اشعري  • از مـردم قریـه رِمـ 

از هجرت از یمن به مکـه شـد و اسـالم            پیش  . از قبیلۀ اشعر یمن است    قراي یمن و  
) 6(سال دهم هجـرت بـه امـر رسـول    . پس از فتح خیبر به یمن برگشت . آورد

 22ق والـی بـصره و سـال         . ه17در خالفت عمر سال     . والی قسمتی از یمن گردید    
ا حکم گردید و عمرو بن عاص او ر       ) 7 (در خالفت علی  . ق حکمران کوفه شد   .ه

پـس از آن بـه مکـه گریخـت و پـس بـه کوفـه برگـشت و در همانجـا                    . فریب داد 
 »دهخدا«. درگذشت

شـأن بیـان و تأکیـد       .  تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امام خمینـی اسـت          :اسالم فقاهتی  •
هـاي پـس از پیـروزي انقـالب           حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال           

کریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی         اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور ف      
هایی کـه     خصوص در مسائل و موضوع      به. اختالط در مبانی و اصول انقالب رسیدند      

نـوعی   بـه ...  اقتصادي و -رو بودند از جمله مسائل سیاسی       در ادامه انقالب با آن روبه     
ز گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه درا                   

نوعی نگـاه و تلقـی از اسـالم فقـاهتی رنـگ               مدت از مبانی اصلی دوري شدند و به       
در مواردي هم نسبت به نگاه و حکم اسالم         . شد  باخت و اسالم التقاطی حاکم می       می

حضرت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی          . کردند  فقاهتی تردید می  
ها   ضع علمی و محکم و مستند امام تمام حرف        و فقه ما فقه جواهري است با این مو        
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امـام بعـدها از همـین اسـالم در قالـب            . هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت       و تلقی 
اسالم ناب محمدي در برابر اسالم آمریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخـشید                    

 ). جلدي22صحیفه امام، دوره (
راهیم از هاجر بود سال تولدش را        اسماعیل فرزند بزرگ حضرت اب     ):اهللا  ذبیح(اسماعیل   •

ترین نکته در زندگی حـضرت اسـماعیل ایـن            شاخص. اند   قبل از میالد نوشته    2085
است که وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مبنی بر میـزان اطاعـت و فرمـانبري او از                  

حـضرت ابـراهیم    . خود امتحان کرد از ابراهیم خواست که فرزندش را قربـانی کنـد            
اما خداوند چون اخالص ابراهیم     .  درنگ کارد بر گلوي فرزند نهاد      بدون کوچکترین 

سـنت قربـانی در     . جاي قربانی اسماعیل پذیرفت که گوسفندي قربان کنـد          را دید، به  
حضرت اسماعیل در تجدید بناي کعبه      . گردد  اعمال حج تمتع به همان موضوع برمی      

 .کرد به پدر کمک می
پایتخـت  . ین سودان، کنیا، اریتره و سومالی اسـت        از کشورهاي آفریقاي شرقی ب     :اتیوپی •

آبابا، داراي حکومت جمهوري فدرال با جمعیت هفتادوسه میلیون و پانصد             آن آدیس 
م پس از شکست ایتالیـا در       1941در سال   . ها مستعمرة ایتالیا بود     سال. هزار نفر است  

هـا    اث سـال  مانـدگی میـر     فقر و عقـب   . جنگ دوم جهانی از مستعمره ایتالیا آزاد شد       
 .استعمار این کشور است

در مجمـع ملـی   .  این تعبیر بعد از انقالب فرانـسه رواج یافـت      :اصطالح چپ و راست    •
» چـپ «نمایندگان فرانسه به نمایندگان تندرو که در طرف چپ پارلمان مستقر بودند    

و به نمایندگانی که در طرف راسـت پارلمـان بودنـد و بـا تنـدروها مخـالف بودنـد         
هـاي تنـد و انقالبـی بودنـد           بعدها به گروهی که خواهان حرکت     . گفتند  یم» راست«

هـا جنـاح یـا        جناح یا جریان چپ گفتند و به گروه مقابل و مخـالف ایـن سیاسـت               
این اصطالح در سایر کشورها هم به نوعی جـاي خـود را بـاز               . جریان راست گفتند  

ن تعـاریف خـاص     البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـرا         . کرد و خود مصادیقی یافت    
هـا و راسـتگرایان ایـران، ماننـد فرانـسه و         ها و چپگرایان و راست      بومی داشتند چپ  

ادبیات سیاسی روي کار آمده و نوع تعامل ایـن دو جنـاح، بـا               . سایر کشورها نبودند  
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هاي آنان در ایران با سایر کشورها اگر نگـوییم مغـایر اسـت،       ها و موضعگیري    دولت
 »مصحح«.  متفاوت استحداقل باید بپذیریم که

همـراه  .  است مشهور و او پسر زادة سام بن نوح و عمه خضر است               نام پیغمبري   :الیاس •
اسـرائیل   الیـاس از پیـامبران بنـی     . او آب حیات خورده از این رو همیشه زنده اسـت          

پیـامبري  . الیـاس صـاحب کتـاب نبـود       . انـد   است پانزده سال دورة نبوتش را نوشـته       
 قـرن قبـل از مـیالد        9از اهـالی بعلبـک بـود        .  و متعـصب بـود     شجاع، امـین، غیـور    

کـرد ولـی قـوم دعـوت او را         پرستی دعوت می    اسرائیل را به ترك بت      بنی. زیست  می
رساندند تمام خوارق عادت و معجـزاتش را انکـار    کردند و او را آزار می     اجابت نمی 

م«در قرآن از او چنین یاد شده است و . کردند می  ).دهخدا. (»ن المرسلینانّ الیاس لَ
در نزدیـک دهلـران و در   ) 7( بقعه زیارتی امـامزاده سـیداکبر      ):7(امامزاده سیداکبر  •

امـامزاده سـیداکبر را پـسر امـام موسـی         . مسیر دهلران به اندیمشک قرار گرفته است      
به منظور دیـدار از حـضرت       ) 3(دانند که همراه حضرت معصومه      می) 7(کاظم

ایران آمده است، در دهلران بر اثر بیماري فـوت کـرده و         از عراق به    ) 7(امام رضا 
 .در آنجا دفن شده است

 کیلومتري  35 این امامزاده به خاص علی نیز معروف است در           ):7(صالح  امامزاده علی  •
. سـاختمان آن قبـل از دوران قاجاریـه بنـا گردیـده            . جنوب شهر ایـالم واقـع اسـت       

زاده   امـام . جـوار اسـت     هـاي هـم     ر اسـتان  زیارتگاه هزاران نفر از اهالی استان و دیگـ        
 )7(العابدین  هللا اال عرج فرزند حسین االصفر فرزند امام زین          صالح فرزند عبیدا    علی

زیسته لقـب او صـالح    می) 7(امام چهارم شیعیان است و در عصر امامت امام رضا      
مزار شهداي جنگ تحمیلی در جوار این بقعه اسـت  . اش ابوالحسن بوده است    و کنیه 

 . همین امر اهمیت آن را بیش از پیش کرده استو
.  پس از سفر به لیبی به دست عوامل اطالعاتی این کشور ربـوده شـد               :امام موسی صدر   •

امام موسی صدر در قم به دنیا آمد و بعـد از تکمیـل تحـصیالت خـود در دانـشگاه                     
بی رهبر مذهبی و انقال   » الدین  سید عبدالحسین شرف  «االسالم    تهران به دعوت حجت   

شیعیان لبنان در آن زمـان در وضـعیت         . شیعیان در شهر صور راهی جنوب لبنان شد       
بردند از این رو امام موسی صـدر در            اجتماعی و فرهنگی بسر می     -نامناسب سیاسی 
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او . هـا انجـام داد   مقام رهبري شیعیان لبنان اقدامات اساسـی و مهمـی در ایـن زمینـه        
امور اسالمی شیعیان را در مجلس لبنـان بـه          موفق شد که قانون تشکیالت مربوط به        

تصویب برساند و سپس با راي مردم به ریاست تشکیالت امـور مـسلمانان انتخـاب                
اما سرانجام مرتجعان عـرب کـه از وقـوع انقـالب اسـالمی در لبنـان وحـشت                   . شد

داشتند، نقشه ربودن امام موسی صـدر را طراحـی کردنـد تـا از فعالیـت شـیعیان در             
هـاي امـام موسـی را مـانع از            جلوگیري کنند، چرا که مبارزات و موفقیت      خاورمیانه  

 .دانستند توسعه اهداف خود می
و مـادر حـضرت   ) 7(لیلی دختـر ابـومرة ثقفـی، همـسر امـام حـسین      : )لیال(ام لیلی    •

برخالف آنچه مـشهود اسـت   . از زنان فاضل عصر خویش بوده است     ) 7(اکبر  علی
. می از ایشان در جریانات کربال و کوفه و شام نیست          ها نا   هاي معتبر و مقتل     در کتاب 

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی(
 همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز                    :ام وهب  •

ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد    . عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود      
دش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از         خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزن       

پس از پاك کـردن خـون از صـورت    . تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند    
فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه           

 ).17، ص17بحاراالنوار، ج (ام باز پس نخواهم گرفت  خدا داده
دختـر عامریـه از خانـدان آل وعیـد کـه در روز      . طالب است  یبن اب    همسر علی  :البنین  ام •

یکـی پـس از   ) عبداهللا، جعفر، عثمـان و عبـاس  (نامهاي  عاشورا چهار فرزند ایشان به  
 .شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند) 7(دیگري در رکاب امام حسین

بنا به مـشهور بـه      . است) 3(از حضرت فاطمه  ) 7( دختر علی بن ابیطالب    :کلثوم  ام •
کلثوم کنیه حـضرت      المقال آمده است که ام      در تنقیح . سري عمر خلیفه دوم درآمد    هم

است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام            ) 7(دختر حضرت علی  ) 3(زینب کبري 
برخـی گوینـد حـضرت    . سـپس بـه شـام و مدینـه رفـت        . همراه بـود  ) 7(حسین
 .دو دختر داشت که کنیۀ هر دو ام کلثوم بود) 7(علی
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عالمه عبدالحسین امینی معروف به عالمه امینی صـاحب الغـدیر در            : امینی، عبدالحسین  •
. دنیـا آمـد      هجري قمري در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه           1320سال  

مقدمات علوم را در تبریز خواند و عاقبـت از تبریـز            . خاندانش اهل علم و فضل بود     
 شـیخ عبـدالکریم     از مراجع بزرگی چون سیدابوالحـسن اصـفهانی،       . راهی نجف شد  

ها اثر عمیق،     عالوه بر ده  . حائري، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی بهره علمی برد       
کامل الزیـارات، سـیرتنا، سـیره نبینـا، شـهداي راه            : دقیق و ارزشمند علمی، از جمله     

 مجلـد  20ماننـد الغـدیر در    فضیلت، مدت چهل سال عمرش را به تألیف کتـاب بـی   
و خانـدان عـصمت و طهـارت و دفـاع           ) 7(نیت علی براي اثبات حقا  . صرف کرد 

ها کشور و شهر در شـرایط سـخت سـفر               علمی از جایگاه علمی و والیی آنان به ده        
 سـاعت بـه     20روز حـدود      برد و شبانه    در نهایت امساك و ورع و زهد بسر می        . کرد

 70 در آسـتانۀ     1349 تیرماه   12سرانجام در   . پرداخت  تحقیق و تفحص و پژوهش می     
 .خاك سپرده شد گی دارفانی را وداع گفت و در محل کتابخانۀ عمومی خود بهسال

ان « تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت              :ان کان دین محمد    •
را به صـراحت بـه حـضرت    » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی 

 ةو در کتاب دایـر    ) 7(م الحسین  کلمات االما  عۀدر موسو . بدانند) 7(امام حسین 
فرزند حاج محمـد   ) ق1305 -1335(شیخ محسن   «. المعارف تشیع چنین آمده است    

الحب، از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیوان شعري             حونري حائري آل ابی   
قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در مجالس          . به نام الحائریات است   

دارد کـه چنـین     ) 7( شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحـسین        دو بیت . حسینی است 
 :است

 اعطیـــت ربـــی موثقـــاً الینتهـــی
 

 اال بقتلــــی فاصــــعدي و ذریتــــی 
 ان کــان دیــن محمــد لــم یــستقم 

 
ــذینی    ــیوف خــ ــی یاســ  اال بقتلــ

  
را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه         » سازي  انسان« تعبیر   :سازي  انسان •

سـازي   اسـالم مکتـب انـسانی   «: اند جمله کار برده است از آن     ناگون به هاي گو   مناسبت
سـازي    اسالم یک مکتبی است که براي انـسان       ). 237، ص   3صحیفه امام، ج    (» است
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، 5صـحیفه امـام، ج   (سازي است   قرآن کتاب انسان  ) 8، ص   4صحیفه امام، ج    . (آمده
ترسند و اسـالم را    سان می از ان . ترسند  می] مکتب اسالم [ها از او      ابرقدرت). 326ص  
رزمنـدگان  ) 278، ص   6صـحیفه امـام، ج      . (سازي است   کوبند چون مکتب انسان     می

سـازي   ها کارخانـه انـسان   جبهه  «اند که   تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده         تحت
 .»است

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبـارت               :  کوفه اهل •
مردم کوفه در   .  که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم            این باشد  باید

هـاي پـس از پیـروزي         در سـال  . اند  وفایی  تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی       
انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حـضرت امـام             

امـروز هـم در     . »اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند     ما  «دادند این بود که       خمینی سر می  
پذیرد یکی از شـعارها ایـن     اي صورت می    هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه        مالقات

 .است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
 متر جمعیت و در شـمال       49763داراي  . هاي استان ایالم است      از جلمه شهرستان   :ایوان •

 .شهر ایالم قرار دارد
معـروف بـه مهنـدس بازرگـان،        )  ژنـو  1373 دي   30 - تهـران  1286 (:بازرگان، مهـدي   •

وزیـر ایـران    او نخـستین نخـست  . سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی بود    
و نخستین دانـشیار دانـشگاه      ) رئیس دولت موقت  (ش  1357پس از پیروزي انقالب     

د طالقانی و یداهللا سـحابی، یکـی از         اهللا شهید محمو    بازرگان، در کنار آیت   . تهران بود 
چنین از فعاالن در ارتبـاط بـا انجمـن اسـالمی            بنیادگذاران نهضت آزادي ایران و هم     

وي تحصیالت ابتدایی را در مدرسه      . دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود      
ل سلطانیه تهران و متوسطه را در دارالمعلمین مرکزي به پایان رساند و سپس در سـا               

 در میان نخستین گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت پهلوي قرار گرفت و بـه               1306
وفن شهر پـاریس در رشـتۀ ترمودینامیـک و            او در مدرسه حرفه   . کشور فرانسه رفت  

بازرگـان  .  به ایران بازگـشت 1313نساجی تحصیل کرد و پس از هفت سال در سال      
در پـانزدهم بهمـن     . محکوم شد در دادگاه نظامی حکومت طاغوت به ده سال زندان          

 . با حکم حضرت امام خمینی به سمت وزیري منصوب شد1357
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 در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312در سال   ) ش1360 -1312 (:باهنر، محمدجواد  •
 در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محـضر بزرگـانی چـون       1342
یی تلمذ نمود و در عین حال توانست        اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبا        آیت

علـت     بـه  1327شـهید بـاهنر در سـال        . در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود         
 فعالیـت سیاسـی خـود را    1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال           

هاي مهمی چون عضویت در       پس از پیروزي انقالب سمت    . علیه رژیم شاه آغاز کرد    
 نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در     شوراي انقالب، 

مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام              
وزیري به همراه شهید رجـایی بـه           در حادثۀ انفجار دفتر نخست     1360 شهریور   8در  

 .شهادت رسید
 در پـاریس    1370 متولـد و در سـال        ش در شهرکرد  . ه. 1293در سال   : ، شاهپور بختیار •

 بـا  1357مـاه     دي 16در  . گذاران نهضت مقاومت ملـی بـود        از جمله بنیان  . درگذشت
وزیـري   با پذیرش نخست  . وزیري به توافق رسید     محمدرضا شاه بر سر پست نخست     

بختیار با همـاهنگی آمریکـا و       . از ورود هواپیماي حضرت امام به ایران ممانعت کرد        
ر آن سمت قرار گرفت تا آمریکا و عوامل داخلی و سران رژیـم پهلـوي                شاه موقتاً د  

بتوانند از آتش خشم ملت مسلمان وانقالبی ایران بکاهنـد و بـا تـسلط مجـدد شـاه                   
به اصـول مـذهب و اعتقـادات خاصـی          . ایشان را مجدداً به خارج از کشور بفرستند       

دة کار برنیامـد و در برابـر    بختیار در دوران کوتاه مسولیت مذکور از عه       . بند نبود   پاي
 ماه زندگی مخفیانـه  6پس از   . امام و طوفان خشم مردم انقالبی نتوانست دوام بیاورد        

.  به پاریس گریخت و به فعالیت علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخـت            1358در تیر   
ا در  هـ   هایی بود که سال     تردید بختیار از مهره     بی.  در پاریس درگذشت   1370در سال   

درد آمریکا و شاه بخورد امـا     عنوان یک مهره به     آب نمک خوابیده بود تا در فرازي به       
طرفی ارتش شـاه، عمـالً دولـت او سـقوط کـرد و از                  با اعالم بی   1357ماه    در بهمن 

 .قدرت برکنار شد
. مادر وي حماته نـام داشـت      .  بالل ابن ریاح حبشی مکنی به ابوعبداهللا بود        :بالل حبشی  •

گیرنـدگان   از سابقان و پیشی   . بود) 6(المال رسول خداوند    دار بیت   خزانهمؤذن و   
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هاي مختلـف از قبیـل      در غزوه . گون بود   شدت گندم   رنگ پوست او به   . در اسالم بود  
آخـرین بـار هنگـام رحلـت        . بود) 6(بدر، احد و خندق از همراهان پیامبر اکرم       

 قمـري در  20 در سـال  .از آن پس براي احدي اذان نگفت . اذان گفت ) 6(پیامبر
مجموعاً از وي چهل و چهـار       .  سالگی در دمشق و مرض طاعون درگذشت       60سن  

 »دهخدا«. حدیث نقل شده است
عنوان نخـستین رئـیس       به1358در بهمن سال    .  همدان 1312 متولد   :صدر، ابوالحسن   بنی •

خیلی سریع به علت مواضع مخالف با نظام و خروج          . جمهوري اسالمی انتخاب شد   
صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    مسیر حرکت انقالب، هماز  

عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي              . مسلحانه علیه نظام روي آورد    
با تأیید حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،       . اسالمی تصویب شد  

ـ             . خلع مسئولیت شد   دان و مخالفـان    از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معان
 .ضدانقالب همسو شد

مـسلمانان معتقدنـد معـراج      . ، نام دیگـر آن مسجداالقـصی اسـت        »قدس «:المقدس  بیت •
عنوان قبله اول مـسلمانان و دومـین    از آنجا آغاز شده است و به     ) 6(پیغمبر اکرم 
هـایی از آن را   اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت و قـسمت        . حرم است 

یهودیان آن را پایتخت یهـود      . خواندند  در قدیم آن را اورشلیم می     . استاشغال کرده   
 قبل از   445کوروش شاه ایرانی در سال      . اند  هایی ساخته   گاه  در آنجا پرستش  . دانند  می

امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مـسلمانان در برابـر              . میالد این شهر را آزاد ساخت     
 .صهیونیسم متجاوز و غاصب است

این پادگان  .  در حدود بیست کیلومتري شهر اندیمشک واقع شده است         :هپادگان دوکوه  •
هاي سازمانی پادگانی از ارتش به همـین نـام بـود کـه در شـمال ایـن                     در اصل خانه  

ها قرار دارد و مرکز پشتیبانی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع              ساختمان
 قرار گرفـت کـه بعـدها بـه          اهللا   محمد رسول  27طور موقتی در اختیار تیپ        مقدس به 

هـا مـستقر بودنـد و     لشگر ارتقا یافت و تا پایان جنگ در همـین مکـان و سـاختمان         
 .اکنون نیز در اختیار همان لشکر است
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 پایتخت و شهر معروف فرانـسه واقـع بـر سـاحل رود سـن و فاصـله کمـی از                     :پاریس •
 یکـی از    .نـشین آن    مرکـز حکومـت فرانـسه و اسـقف        » سن و مارن  « دو رود    ملتقاي
هـا و    هـا، کتابخانـه     ترین و زیباترین شـهرهاي اروپـایی غربـی و داراي مـوزه              قدیمی

پاریس مهمترین بنـدر داخـل فرانـسه اسـت و     . مؤسسات علمی، ادبی و هنري است 
 .ترین مراکز جواهرسازي جهان است یکی از بزرگ

عنـوان مراکـز       به هاي بسیج و مقاومتی بود که از دوران دفاع مقدس            منظور پایگاه  :پایگاه •
. پشتیبانی و جذب نیـرو تحـت مـدیریت و فرمانـدهی بـسیج تـشکیل شـده اسـت                   

ترین مراکز نظامی و انتظامی در روزگار ماست که با ابتکار حـضرت               تردید مردمی   بی
 .عنوان فرمانده کل قوا تشکیل شد امام خمینی به

 شمال غربی بـستان ودر  این تنگه در. اي است در استان خوزستان     نام منطقه : تنگۀ چزابه  •
در دو سـوي ایـن تنگـه        . اي است که از مرز به بستان کـشیده شـده اسـت              راه جاده 

اي در خاك ایران، چزابه را به فکـه و          جاده. اند  هاي شنی و هورهویزه جاي گرفته       تپه
دهانه این تنگه نیز نزدیـک  . پیوندد اي دیگر این منطقه را به العماره در عراق می       جاده

در . باشـد  از نقطه از دید رزمـی بـسیار اسـتراتژیک مـی    . باشد  کیلومتر می  نیمو  به یک 
. روند جنگ ایران و عراق تنگه چزابه یکی از پنج محور تازش عراق بـه ایـران بـود                  

 1361القـدس در آذر    عراق این منطقه را در دست داشت تا اینکه در عملیات طریـق            
 .ایرانیان این نقطه را بازپس گرفتند

اسرائیل رسید آنان با جـالوت    جباري در فلسطین، چون طالوت به پادشاهی بنی        :جالوت •
جالوت در جنگ کشته شـد و  . اشموئیل نبی با طالوت موافق بود . و قوم او جنگیدند   

   .قوم او هزیمت کردند
هـاي دکتـر      از احزاب سیاسی ایران بود که نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت               :جبهه ملی  •

این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج            .  شد محمد مصدق بسته  
هاي ایـن جبهـه بـه علـت تعـارض و مواضـع                فعالیت.  است  بار تجدید حیات کرده   

هـاي دفـاع      در سـال  . مخالف با نظام جمهوري اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت          
. هاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنـگ بودنـد          مقدس نهضت آزادي و سایر تشکل     



 633     تعلیقات ¹ ایالماستان 

 حقـوقی غـرب، مواضعـشان را از نظـام     -هاي سیاسی   وابستگی شدید آنان به جریان    
 )مصحح (.جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است

اي است در استان بصره عراق که در نزدیکی میدان نفتی مجنون و                منطقه :جزیرة مجنون  •
و پیوندنـد   هـم مـی   دو رود دجلـه و فـرات در ایـن منطقـه بـه          . شهر قرنه قـرار دارد    

نامیـده  ) دیوانـه (رو مجنـون      این منطقـه از آن    . آورند  سرچشمه اروندرود را پدید می    
وار حجـم عظیمـی از منـابع نفتـی را در یـک منطقـه                  اي دیوانه   گونه  شده است که به   

 کنـسرسیومی از وزارت نفـت       2009از سـال    . محدود جغرافیـایی جـاي داده اسـت       
در جریـان جنـگ    . اند   برعهده گرفته  شل و پتروناس استخراج آن را       عراق، رویال داچ  

 این منطقه در پـی عملیـات خیبـر بـه دسـت نیروهـاي                1362ایران و عراق در سال      
سال بعد نیروهاي عراقـی آن   ایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العماره مسلط شد ولی یک    

 .را بازپس گرفتند
قال امیرالمـومنین   «: اشاره دارد به حدیث مشهوري از پیامبر نقل شده است          :جهاد اصغر  •

مرحبا بقـوم  : اهللا صلی اهللا علیه و آله بعث سریه فلما رجعوا قال       ان رسول : السالم  علیه
اهللا و ما الجهاد االکبـر؟        یا رسول : قضوا الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر قیل        

 بـین   افضل الجهاد من جاهد نفسه التـی      : اهللا علیه و آله     جهاد النفس ثم قال صلی    : قال
) 6(کـه رسـول خـدا     ) 7(گفت امیرالمـومنین  : ، ترجمه )553االمالی ص (جنبیه  

مرحبا به گروهـی    : گروهی را به مبارزه با کفار فرستاد و هنگامی که بازگشتند فرمود           
گفتـه  . تر برایـشان بـاقی مانـد        تر را به انجام رساندند و جهاد بزرگ         که جهاد کوچک  

بهترین جهاد را کـسی     : نفس، سپس فرمود  جهاد  : تر چیست؟ فرمود    جهاد بزرگ : شد
 .کند دهد که با نفس خویش، که در کنار دارد، جهاد می انجام می

، )قلعـه جـوانرود   (هاي جـوانرود      اي است متشکل از شهرستان       نام قدیم منطقه   :جوانرود •
مرکزیت این منطقه در طـول  . پاوه، روانسر و ثالث باباجانی در استان کرمانشاه است    

هایی از اورامان لهون     کثراً قلعه جوانرود بوده است اما با اضافه شدن بخش         تاریخ آن ا  
جوانرود از  . به مرکزیت شهر نوسود از اواخر دهه سی شمسی اورامانات خوانده شد           

شمال به اورامان لهون و پل دو آب، از جنوب به سرپل ذهاب، از شرق به کرمانـشاه        
سـورانی بـا    (م ایـن منطقـه کُـردي        زبان مـرد  . و از غرب به خاك عراق متصل است       
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در آغـاز انقـالب متأسـفانه ایـن منطقـه جوالنگـاه             . اسـت ) گویش جافی و اورامـی    
هاي ضد انقالب بـود و بـسیاري از پاسـداران انقـالب اسـالمی در منطقـه                    گروهک

 .جوانرود توسط عوامل شرق و غرب به شهادت رسیدند
 بـراي   1350در سـال    . ایـران هاي فـدایی خلـق         سازمان چریک  :چریکهاي فدایی خلق   •

مشی وابـسته     از آغاز از جهت خط    . مبارزه با رژیم پهلوي فعالیت خود را شروع کرد        
هـاي متعـدد و اعـالم جنـگ      اندیشۀ مارکسیسم دانست به علت خیانت . به شرق بود  

بـا  . شـود   مسلحانه علیه نظام جمهوري اسالمی ایران غیرقانونی و منحله شناخته مـی           
وابـستگی  . پایگاه اصلی خود را از دسـت داد  ) شوروي سابق (ق  سقوط ابرقدرت شر  

شدید این تشکیالت به شرقِ آن روز و اندیشه مارکسیستی و عدم شناخت از ایـران                
 »مصحح«. و مردم اسالم، آنها را به انزوا و نابودي کشید

 این گروه کوچک از دل سازمان مجاهدین خلـق          :هاي فدایی خلق، گروه پیکار      چریک •
ایدئولوژي اسالم را به مارکسیسم نینیـسم تغییـر         . زاییده شد ) ن منافقین هکی  سازما(

 در انشعابی   1351تحت تأثیر شدید کشورهاي کمونیستی و بلوك شرق در سال           . داد
سـازمان پیکـار بـرخالف برخـی از احـزاب و      . ایدئولوژیک عمالً مارکسیست شدند   

می ایـران موضـع مخـالف       هاي چپ مارکسیستی در برابر نظام جمهوري اسال         جریان
اي در زمان دولت موقت مشابه برنامۀ جمهوري دموکراتیک خلق چین             برنامه. گرفت

حتی اشغال النۀ جاسوسـی آمریکـا       . کردند  نام پیکار چاپ می     اي به   نشریه. ارائه دادند 
انتخابات ریاست جمهـوري را     . دانست تائید نکردند    را که امام آن را انقالب دوم می       

شی مسلحانه را پیش گرفتند        . ندتحریم کرد  این سازمان به   . در برابر انقالب اسالمی م
شدیداً از سوي امت مسلمان و انقالبی مورد تنفـر          . گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد     

علت مخالفت با نظام جمهوري اسالمی از صـحنۀ سیاسـی ایـران حـذف                 بودند و به  
 )مصحح (. پناهنده شدندبرخی از افراد آن نیز به کشورهاي بیگانه. شدند

تحصیالت خود  .  خرداد تهران متولد شد    15 در خیابان    1311 در سال    :چمران، مصطفی  •
را در مدرسه انتصاریه پامنار آغاز کرد و در مدارس دارالفنون و البرز دوران متوسطه               

 در  1336وي در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال             . را گذراند 
 بـا اسـتفاده از بـورس تحـصیلی         1337در سـال    . التحصیل شد   لکترونیک فارغ رشتۀ ا 
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شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و با درجۀ ممتاز علمی از دانشگاه برکلی مـدرك                
وي در زمان اقامـت  . دکتراي خود را در رشتۀ الکترونیک و فیزیک پالسما اخذ نمود    

ا تأسیس کرد که این اقـدامات منجـر         در آمریکا، انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا ر      
شهید چمران از ابتداي نوجوانی از محـضر  . به قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد       

. اهللا مرتضی مطهري استفاده کـرد       اهللا طالقانی و شهید آیت      اساتیدي چون مرحوم آیت   
شد، اما بـدون توجـه بـه          با آنکه او در آمریکا یکی از دانشمندان مطرح محسوب می          

 درجۀ علمی از آمریکا به مصر رفت و دورة آموزش نظامی را در آنجا تعلیم دید                 این
و از آنجا رهسپار لبنان شد و با کمک امام موسـی صـدر، سـازمان امـل را براسـاس                   

هاي بلند    این شهید بزرگوار از قلب بیروت تا قله       . ریزي کرد   اصول و مبانی اسالم پی    
هاي بـسیاري      اشغال شده از خود قهرمانی     هاي جبل عامل و در مرزهاي فلسطین        کوه

 سال دوري از وطـن بـه ایـران         21با پیروزي انقالب پس از      . به یادگار گذاشته است   
پس از حـضور  . بازگشت و تمام تجربیات خود را در اختیار انقالب اسالمی قرار داد    

بـه وزارت دفـاع     ) ;(وي و خاتمه دادن غائلـه کردسـتان، از سـوي حـضرت امـام              
در شـوراي  ) ;(او پس از چندي به نمایندگی حـضرت امـام خمینـی        . دمنصوب ش 

هـاي داوطلـب و       با شروع جنگ تحمیلی بـا تـشکیل گـروه         . عالی دفاع منصوب شد   
هاي نامنظم و چریکی با ارتش بعثی در مناطق           استفاده از رزمندگان مخلص به جنگ     

گـوار  ایـن شـهید بزر  . هـاي بـسیاري را نیـز کـسب کـرد       جنوب پرداخت و موفقیت   
 بر اثر اصابت تـرکش خمپـاره در منطقـۀ دهالویـه بـه               1360 خرداد   31سرانجام در   

شـهید چمـران نماینـدة مـردم تهـران در دورة اول مجلـس               . فیض شهادت نائل آمد   
 .شوراي اسالمی نیز بود

 از جمله مناطق مهم از استان ایالم است که عراق در پنج روز اول جنـگ، بعـد       :چنگوله •
 در حمله سراسري خود آنرا به اشغال خود درآورد این منطقه هـم       ،1359از شهریور   

 سپاه پاسـداران عملیـاتی   5در عملیات والفجر    . ها در اختیار نیروهاي عراقی بود       سال
در ایـن نبـرد چنـد روزه        .  اجرا کـرد   27/11/1362را در تاریخ    ) 3(با رمز یا زهرا   
دپیرعلی، تنگـه و    بینـی شـده تحقـق یافـت و منـاطق مهمـی نظیـر بنـ                  اهداف پـیش  

 .آزاد شدند... هاي چنگوله و جفاعسگر و بلندي
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هاي تابع شهرستان ایالم است داراي تفرجگاه زمـستانی، قنـات و               از جمله بخش   :چوار •
 .نیز قبور باستانی موسوم به الشکن است

بـود و در جنـگ      ) 7( از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی          :بن مظاهر   حبیب •
حبیب از کسانی بود کـه بـراي   . جنگید) 7(ان کنار امام علیجمل و صفین و نهرو 

بن عقیل، نماینـدة امـام، بـه کوفـه            نامه نوشت و هنگامی که مسلم     ) 7(امام حسین 
بن عوسـجه در   او به همراه مسلم. رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت  

ه دیگـر یـاران   گرفت و در واقعۀ عاشورا همرا     بیعت می ) 7( کوفه براي امام حسین   
 )دهخدا (.آن حضرت به شهادت رسید

روز عاشـورا بـه ناگهـان بـه         . بن زیاد بود     سردار طلیعه سپاه عبیداهللا    :حربن یزید ریاحی   •
پیوست، در رکـاب او بـه یـوم الطـف شـهادت            ) 7(سپاه اباعبداهللا حسین بن علی    

نوان نماد آزادگی   بعدها حر به ع   . دانند  او را اول قتیل روز عاشورا به کربال می        . یافت
یقیناً وجود فطرت پاك حر در تغییر موضع او و خروج از صف باطل و               . مشهور شد 

 ).دهخدا. (پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده است
نام حزبی سیاسی بـود کـه   ) حزب البعث العربی االشتراکی  : به عربی  (:حزب بعث عراق   •

مدت حزب بعث شـد بـر       که منجر به حکومت دراز    ) م1968 (1347با کودتاي سال    
مبـانی نظـري ایـن حـزب بـر پـان عربیـسم، نوسـازي اقتـصادي و                   . سر قدرت آمد  

صدام حسین تکریتی یکی از اعضاي برجـسته حـزب بعـث            . سوسیالیسم استوار بود  
 آمریکا و بـا      عنوان عامل دست    شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به         محسوب می 

 تجریه ایـران و شکـست و جلـوگیري از      ها به قصد    همکاري و حمایت سایر قدرت    
پس از تلفـات و خـسارات بـسیار بـه دو     . صدور انقالب اسالمی به ایران حمله کرد  

و سـرانجام   . کشور جاي پاي آمریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کـرد             
از ایران و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـام سـیلی خـورد کـه هرگـز از                    

این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده است از            . تجایش برنخاس 
 .»مصحح«. هر دو جریان شاخص شرق و غرب

در ابتدا به جهتی که چندین نفر از        .  تأسیس شد  1320 این حزب در مهرماه      :حزب توده  •
افسران ارتش شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتنـد و               
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از . هـایی شـد     در طـول حیـات دچـار انـشعاب        . تی اعدام رسیدند  هاي ح   به مجازات 
 -تــرین تـشکیالت سیاســی ایـران بــود کــه متکـی بــر خـط و مــشی سیاســی     قـوي 

شدیداً وابسته به مشی سیاسی حزب کمونیست شـوروي بودنـد و         . سوسیالیستی بود 
اي مانند شوروي سوسیالیستی تنهـا راه نجـات ایـران             به تصورشان رسیدن به جامعه    

دانـستند،    با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می            . دبو
 عقیـدتی بـا حکـومتی کـه متکـی بـر         -توانستند به لحاظ مشی سیاسی      اما هرگز نمی  

برخی از سـران تئوریـسین ایـن حـزب بـه جهـت       . اسالم و توحید بود همراه باشند  
گاه نظام، نسبت به عملکرد خود      مخالفت با نظام اسالمی دستگیر و پس از تبیین جای         

عنـوان مغـز      احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا آنجا که احـسان طبـري بـه              
هاي رفته این حزب در طول تاریخ ایـران           متفکر تئوریسین شاخص این حزب از راه      

هـاي مخـالف اهـداف نظـام جمهـوري            گیـري   علت موضـع    به. یاد کرد » راهه  کج«به  
 )مصحح (.ین حزب غیرقانونی اعالم شده استاسالمی ایران فعالیت ا

ترین تشکل مـسلمانان انقالبـی، بـا محوریـت روحانیـت       مهم :حزب جمهوري اسالمی  •
گــذاران آن  بنیــان.  اعــالم موجودیــت کــرد1357 اســفند 29در . شــد محــسوب مــی

اهللا  اهللا عبدالکریم موسـوي اردبیلـی، آیـت    اهللا دکتر بهشتی، آیت روحانیونی چون آیت  
. اي و دکتر محمـدجواد بـاهنر بودنـد          اهللا سیدعلی خامنه    رفسنجانی، آیت   هاشمیاکبر  

عالوه بر هیأت مؤسس، آقایان شهید حسن آیـت، اسـداهللا بادامچیـان، دکتـر عبـداهللا        
اهللا عـسگراوالدي،     جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبـی، حبیـب         

از اعضاي شـوراي مرکـزي      دکتر سیدمحمود کاشانی، مهدي عراقی و علی درخشان         
، تعدادي از اعضاي اصـلی      1360 تیر   7با انفجار دفتر مرکزي حزب در       . حزب بودند 

از آن  .  شهریور هم دکتر باهنر شهید شـد       8پس از آن فاجعه، در      . حزب شهید شدند  
دبیر کل حزب پـس از شـهید بهـشتی و شـهید     . زمان بود که عمالً حزب تعطیل شد 

این حـزب در دوران کوتـاه حیـات و فعالیـت            . اي شد   منهاهللا خا   باهنر، حضرت آیت  
کـرد و در اکثـر        دهی نیروهاي انقالب نقش شایان توجهی را ایفا می          خود در سازمان  

گـرا حـزب      هـاي سیاسـی چـپ و ملـی          تـشکل . ها داراي دفتر نمایندگی بـود       استان
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تـرین رقیـب سیاسـی خـود تـا قبـل از تعطیلـی                 عنوان اصلی   جمهوري اسالمی را به   
 .کردند محسوب می

در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و           ) ش1307-1360 (:حسینی بهشتی، سیدمحمد   •
تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی              
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحـصیل در رشـتۀ         

الت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه           الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصی      
دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل، فعالیت گسترده خود را در آگاهی نسل              . دهد

هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلـوي آغـاز کـرد و     جوان و نیز شرکت در فعالیت   
هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی و            پس از انقالب، پس از فعالیت     

 در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی، بـه            1360ذهبی، در هفتم تیرماه     م
 .دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید

اي به نـام جمـاران         این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده        :حسینیه جماران  •
تولیـت ایـن    .  توسط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد         1355در سال   . وقف شده است  

 در اختیـار حـضرت امـام    1358از سـال  . االسالم امام جمـارانی بـود  حجۀحسینیه با  
هـا و تمـام       هـا، سـخنرانی     این حسینیه محـل دیـدارها، مالقـات       . خمینی قرار گرفت  

پس از اسـتقرار امـام در ایـن حـسینیه بـود کـه            . مراسمی بود که مردم با امام داشتند      
خی از شعرا به تناسب سکونت امام از امام بـه          حتی بر . وجهه و شهرت جهانی یافت    

 .کردند یاد می» پیر جماران«
بـود کـه روز عاشـورا از شـدت          ) 7( فرزند شیرخوار امام حسین    :اصغر  حضرت علی  •

وقتی تمام یاران را از دست داد، خطـاب      ) 7(امام حسین . تاب شده بود    تشنگی بی 
در همـین حـال کـه فرزنـد         » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل     «: به دشمنان گفت  

سوي فرزند پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش        روي دست امام بود، حرمله تیري به   
اصـغر را   علـی . را شکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید         ) 7(اصغر  علی
فرهنگ عاشورا، جواد   . (نامند  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می         باب

 )محدثی
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 قمـري در مدینـه      43بود و در سـال      ) 7(عبداهللا الحسین   ابی فرزند   :اکبر  حضرت علی  •
از جهـت سـیرت و      . زبـان و دلیـر بـود        چهره، زیبا و خوش     جوانی خوش . متولد شد 

. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم           وخـوي و صـباحت رخـسار شـبیه          خلق
فعاالنـه بـه مبـارزه      ) 7(در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین       ) 7(اکبر  علی
نقل است که در نبـرد      . هاشم در روز عاشورا بود      وي نخستین شهید بنی   . داختپر  می

پـس از آنکـه     . روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند             
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا         بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه       ةتوسط مر 

ها قـرار      شمشیر و نوك نیزه    پس از آن توسط دشمن آماج تیغ      . کرد به او هجوم آورد    
 سـال و    19در مـورد سـن شـریف وي برخـی           . گرفت و مظلومانه به شهادت رسید     

 .اند  سال نوشته25برخی 
در واقعــه عاشــورا از امــام ) 7(فرزنــد امــام حــسن) 7(  قاســم:حــضرت قاســم •

قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی                بـه . اذن میدان گرفـت   ) 7(حسین
 .عانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسیدشجا. اش نبود اندازه

او از  . که به اسداهللا و سیدالشهدا معروف است      ) 6(عموي پیامبر مکرم اسالم   : حمزه •
مربـوط بـه    .(اهالی محترم در بین قبیله قریش بود و به قدرت شکار شیر مشهور بود             

 )576بخش پنجم حمزه ص
 مبارزاتی  -فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی      از شاگردان    :اهللا سیدعلی   آیت  اي،    خامنه •

عنوان یکی از مبارزان شـاخص خطـه          قبل از انقالب، به   . حضرت امام خمینی هستند   
بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و            . هاي چشمگیري داشت    خراسان فعالیت 

هاي   مسئولیت. از اعضاي شوراي انقالب بودند    . چندین سال به ایرانشهر تبعید شدند     
ی چون سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امام جمعه تهران، نماینده امـام             مهم

عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، حضور فعاالنه             در شوراي   
، رئیس جمهوري اسالمی پـس از       1360هاي جنگ، ترور توسط منافقین در         در جبهه 

ب فرهنگی، رئیس مجمـع تـشخیص   عالی انقال  شهادت شهید رجایی، رئیس شوراي      
، پـس از رحلـت      1368 خـرداد    14سـرانجام در    . مصلحت نظام را بر عهـده داشـت       

حضرت امام خمینی، توسط مجلس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام جمهـوري                 
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از آن تاریخ تـاکنون بـا شایـستگی تمـام هـدایت امـت          . اسالمی ایران انتخاب شدند   
 )ححمص (.دار شد مسلمان ایران را عهده

هاي متعدد متکثـري کـه         پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران گروه        :ها  خلقی •
هاي دیگر بودند با شعار دفاع از حقوق خلق ایـران             اکثراً وابسته به کشورها و قدرت     

اي بـراي مـسئولین نظـام جمهـوري اسـالمی       بـه هـر بهانـه   . مانند قارچ قد کـشیدند   
وند مضائی از جملـه خلـق مـسلمان، خلـق کـرد،             هریک با پس  . کردند  تراشی می   مانع

خلق عرب، خلق ترکمن، خلق قهرمان، خلـق زحمـتکش، خلـق مستـضعف، خلـق                
انقالبی به فریب برخی از افراد پرداخته حتی در مقابل نظـام جمهـوري اسـالمی بـا                  

خصوص با اشغال النه جاسوسی آمریکـا مـشخص         به. هاي واهی قد علم کردند      بهانه
آنها مزدور بیگانگان بوده و در جهت اهداف دشمنان انقالب اسـالمی  شد بسیاري از  

ها هم سازمان مجاهدین خلق بود که از همان           یکی از این گروهک   . کردند  فعالیت می 
آغاز پیروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه مواضـع معاندانـه بـا نظـام           

سرسپردگان مزدور آمریکـا  عنوان  پرداختند و سرانجام در درون جنگ و پس از آن به 
ها بـه دشـمنی آشـکار و مـسلحانه در            کامالً در خدمت اهداف آمریکا و صهیونیست      

هـاي بـه      اشـاره شـهیدان بـه ایـن گروهـک         . مقابل نظام جمهوري اسالمی پرداختند    
 )مصحح (.است» خلقی«اصطالح 

از ش در قـم بـه دنیـا آمـد و پـس            1309 در آذرماه    :اهللا حاج سیدمصطفی    خمینی، آیت  •
وي از  .  سالگی به تحصیل علـوم اسـالمی روي آورد         16گذراندن دوران ابتدایی، در     

اهللا بروجردي حاضر شـد و از          در درس خارج پدر فرزانه خویش و آیت        1330سال  
محضر آیات عظام عالمه طباطبایی، سیدمحمد محقق داماد، شیخ مرتـضی حـائري و              

 همـراه بـا امـام بـه         1341 از سـال     ایـشان . سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی بهره برد    
پس از تبعید امام به ترکیه ایشان نیز به آنجا و سـپس راهـی      . مبارزه با رژیم پرداخت   

هـاي    جـا نیـز شـیوه       عراق شدند و به تحصیالت حوزوي ادامه دادند، ایشان از همان          
 در. کرد و مشاوري برجسته و متعهد بـراي امـام بـود             نوین مبارزه با شاه را دنبال می      

هایی که علیه رژیم ضد اسالمی عراق انجام داد دستگیر            نجف، مدتی به دلیل کوشش    
اهللا مـصطفی     سـرانجام آیـت   . هاي سیاسی منع کردنـد      شد و او را به شدت از فعالیت       
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 سالگی بـه شـکل   47 ق در   1397 القعده     ذي 9ش برابر با    1356خمینی در اول آبان     
: ر به جاي مانده شهید گرانقـدر عبارتنـد از  برخی از آثا. اي به شهادت رسید    مرموزانه

 مجلـد، تحریـرات   3 جلد، مبحث اجاره تفسیر قـرآن کـریم در   2مکاسب محرمه در  
 .االصول و چند اثر دیگر فی

اي اسـت از مـسلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مـسئله                     نام فرقه  ):مارقین(خوارج   •
ض کردند که چرا به     اعترا) 7(به علی . حکمیت به مخالفت خلیفه وقت برخاستند     

. پرداختنــد) 7(اي شـدند و بــه مخالفـت علــی   اي و فرقــه حکمیـت گــردن نهـاده  
) 7(بـار در حـزورا گـرد آمدنـد، بـا علـی       یک. روز به شمار آنان افزوده شد  به  روز

امیه قـدرت   در دوره بنی  . خوردند) 7(جنگیدند و شکست سختی از حضرت علی      
قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسلط        به دو قسمت شدند     . دست آوردند   بسیار به 

این فرقه در عهد امویـان یکـی از مـشکالت           . العرب  ةاي در جزیر    پیدا کردند و دسته   
جنـگ  ) 7(در نهروان هم بین آنهـا و حـضرت علـی          . بزرگ دولت اسالمی بودند   

ــد  ــرانجام شکــست خوردن ــاد و س ــه . افت ــروان ب ــام  در آخــر یکــی از خــوارج نه ن
. را در مسجد کوفه در حین نماز به شهادت رساند         ) 7(لیابن ملجم، ع    عبدالرحمن

 ).دهخدا، با تلخیص(
 پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، عوامـل داخلـی             :دانشجویان مسلمان پیرو خط امام     •

خصوص امریکا به کارهاي ایذایی، توطئه، آشوب و تفرقه، ترور و             استکبار جهانی به  
. پرداخت  پراکنی متعدد می    شایعههاي انقالب و      حتی طرح کودتا و تخریب شخصیت     

امنی در برخی مناطق از جملـه کردسـتان و گنبـد و منـاطق      ها و نا   به تحریک قومیت  
دانشجویان متعهد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این         . پرداخت  مرزي و غیره می   

ها باید یک مرکز فرماندهی و اطاق فکر داشته باشد پس از بررسـی دریافتنـد                  جریان
هـا و دشـمنی و تحرکـات ضـد انقالبیـون در سـفارت                 رنخ همۀ این مخالفـت    که س 

اي از دانشجویان متعهد، جان برکف و انقالبی و شجاع را کـه بـراي         عده. امریکاست
عنـوان    هاي امریکا حاضر بودند شهادت را بـه جـان بخرنـد بـه               خنثی کردن شیطنت  

نامه بـا شـور    وشتن وصیتهم پیمان شدند و با ن» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام    «
سفارت امریکا را اشغال، و اسـناد و مـدارك          . انقالبی به سفارت امریکا حمله کردند     
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بـاوجودي کـه    . دسـت آمـد     بسیار مهم و ارزشمندي از به اصطالح سفارت امریکا به         
اسناد مهمی را در داخل سـفارت خُـرد کردنـد امـا بعـدها بـا حوصـله و شـکیبایی                      

ه رشته شده را کنار هم گذاشـتند کـوس رسـوایی امریکـا و               العاده مدارك رشت    خارق
از آن تـاریخ بـه بعـد بـه سـفارت            . بسیاري از عوامل داخلی و خارجی آن زده شـد         

ضمناً امام خمینی با وجود مخالفـت آقـاي مهـدي    . گویند می» النه جاسوسی «آمریکا  
.  نامیـد  وزیـر، حرکـت انقالبـی دانـشجویان را انقـالب دوم             عنوان نخست   بازرگان به 

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن برهه خدمت بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی                  
 )مصحح (.کردند

 یا  1071در سال   . اسرائیل بود که سلطنت را هم در خور جمع ساخت           از انبیاء بنی   :داود •
ابتـدا شـبانی گوسـفندان ایـشا        . لحم متولد شـد      قبل از حضرت مسیح در بیت      1086
چـون زبـور   . صدا بود بسیار خوش. گی دختر طالوت را نامزد کرد سال15در . کرد  می

در سال دوازدهم سلطنت او     . آمدند  خواندي، از خوش آوازي او مرغان هوا فرود می        
داود . سـال در خـدمت داود نبـی بـود           خداوند لقمان را حکمـت داد و لقمـان سـی          

یـري و   با سخاوت و عـدالت و تقـوي و شـجاعت و دل            . استعداد فطري عالی داشت   
 )دهخدا (.ساخت زره را نیک می. کرد ثبات حلم رفتار می

این شعر را پس از انقالب بـه افـراد متعـدد نـسبت              : در مسلخ عشق جز نکو را نکشند       •
شـدند    از زندان سیاسی مخصوص افرادي که از سوي رژیم طاغوت اعدام می           . دادند

ده واقعی این شعر    اما تاکنون مشخص نشده است شاعر و سراین       . تا برخی از شاعران   
 .حماسی و مقاومت در ساحت مبارزات سیاسی کیست

 بخش و   3داراي  .  نفر جمعیت  58961 از شهرستانهاي تابع استان ایالم است با         :شهر  دره •
این شهر در جنوب شرقی ایالم در منتهـی الیـه دامنـۀ شـمالی           .  روستاي تابع است   3

 125 سـیمره، در فاصـله        کیلـومتري جنـوب رودخانـه      4کبیرکوه در فاصـله حـدود       
 .کیلومتري از ایالم واقع است

فرزند مرحوم آقا سید محمـدتقی دسـتغیب،        ) ش1360 -1292 (:دستغیب، عبدالحسین  •
 سالگی مقدمات علوم را     12تا سن   . در خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود         

قامـۀ نمـاز   نزد پدر فرا گرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیز ا               
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جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افـشاي ظلـم و سـتم دسـتگاه                     
هاي این عـالم مجاهـد،        بر اثر افشاگري  . طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت     

او بعد از سـقوط     . رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد            
مصادف بـا مبـارزات امـام       . عت کرد ، دیگر بار به ایران مراج     1321رضاخان در سال    

، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهـضت          1342خمینی در سال    
هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان                   

.  مدتی در خانۀ خود حصر شـدند  1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال          
در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ           هاي ایشان     از سمت 

 بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز           1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه      . فارس است 
جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت                      

 و این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفـسیر و احکـام               . رسیدند
 .اخالق نیز هستند

فعالیـت داشـته    » حزب دمکرات کردسـتان ایـران     « این تشکیالت تحت عنوان      :دمکرات •
مأموریت اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس، فعالیـت خودمختـاري بـراي                  . است

هایی   هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی یکی از جریان          در سال . کردستان بوده است  
ها   هاي شدید آن به سایر قدرت       وابستگی. کرد  ب می بود که آرامش را از کردستان سل      

حضور قدرتمند و با    . موجب شد که با نظام جمهوري اسالمی ایران به تقابل بپردازد          
تدبیر و کارایی خاص نظام در کردستان فلسفه وجودي حزب را از بین بـرد و نبـود                  

. ح درگیـر شـد    بارها با نیروهاي مردمی و مـسل      . پایگاه مردمی آن را به انحالل کشید      
 . اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است

 64600جمعیت آن بالغ بـر      . هاي تابع استان ایالم است       از شهرستان  ):شهرستان(دهلران •
دهلـران در  .  دهـستان اسـت  6 بخش و 3 شهر و 4این شهرستان داراي  . باشد  نفر می 

از .  کیلومتري ایالم واقـع اسـت  288صله دامنه جنوبی و جنوب غربی دینارکوه در فا      
موسـیان، میمـه، دشـت      : انـد   هاي آن که از مناطق مهم جنگی هـم بـوده            جمله بخش 

 .توان نام برد خوش را می عباس، فکه و عین
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ــاب • ــشهدا  :رب ــدي، همــسر سیدال ــروالقیس ع ــر ام ــاب دخت ــکینه و ) 7( رب ــادر س م
. ه اسیران به شـام رفـت      او در سفر کربال حضور داشت و همرا       . بود) 7(اصغر  علی

. عـزاداري کـرد   ) 7(سـال بـراي سیدالـشهدا       سپس به مدینه بازگشت و مدت یک      
خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش      . هایی هم در سوگ آن حضرت سرود        مرثیه

پیوسته گریان  ) 7(در سوگ اباعبداهللا  . را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند         
) 7(فـرط گریـه و انـدوه بـر شـهادت امـام حـسین              رفت، از     بود و زیر سایه نمی    

نیز حضرت سکینه   ) 7(امام حسین . جان باخت )  هجري 62در سال   (سال بعد     یک
 )فرهنگ عاشورا، جواد محدثی (.داشت و مادرش رباب را بسیار دوست می

تحـصیالت  . در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد        ) ش1360 -1312 (:رجایی، محمدعلی  •
نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـانید           گواهیابتدایی خود را تا اخذ      

زمـان،     وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم          1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال           
تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در                 

. کـار شـود   التحصیل شود و به عنوان معلم در مدارس مشغول به             مقطع لیسانس فارغ  
پـس از  . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شـاه آغـاز کـرد          

هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی        انقالب، شهید رجایی سمت   
وزیـري جمهـوري     نخـست  1359مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و در سـال           

 بــر اثــر انفجــار دفتــر 1360 شــهریور 8اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام در 
 .دست منافقین کوردل به شهادت رسید وزیري به نخست

. به عضویت سازمان منافقین درآمـد   . دنیا آمد    در طبس به   1327در سال     :رجوي، مسعود  •
خصوص در    پس از دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت به           

پـس از پیـروزي انقـالب     . شـد معرفی شبکه سازمان با تخفیف به حبس ابد محکوم          
پـس از آن کـه      . اسالمی از ابتدا به موضعگیري علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخت         

سـعی کـرد هـواداران سـازمان را علیـه             عهـده گرفـت،       رهبري سازمان منافقین را به    
صدر همـراه او   با عزل قانونی بنی. جمهوري اسالمی به صحنۀ عمومی کشور بکشاند     

دولـت فرانـسه    . هاي سازمانی علیـه ایـران ادامـه داد          به فعالیت به پاریس گریخت و     
با هماهنگی و همکـاري آمریکـا بـراي مقابلـه بـا            . فعالیتشان را غیرقانونی اعالم کرد    
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ایران به عراق کوچ کرد و در حواشی بغداد برایشان اردوگاهی موسوم بـه اشـرف از           
 کمک از سـوي عـراق   با دریافت . سوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر شدند        

عملیاتی را  . آوري اخبار بسیج کرد     هاي جنگ به جمع     و آمریکا عواملشان را در جبهه     
خـصوص رزمنـدگان دالور اسـالم طراحـی و اجـرا              علیه جمهوري اسالمی ایران به    

دهـی مجـدد      با سازمان .  در این عملیات متحمل شکست بسیار سنگینی شدند         کردند،
ت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه   از آن تاریخ تاکنون در خدم     

در جریان ترورهاي کـور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر مرکـزي               . مزدوري مشغولند 
هایی چـون شـهید بهـشتی،     وزیري شخصیت   حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست     

عالوه بر این ائمه جمعـه بـسیاري و نیـز           . شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند       
داران و نیروهاي انقالبی و متعهد دیگـري را از نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران                  پاس

اینک با رایزنی آمریکا و سـایر کـشورهاي اروپـائی درصـدد انتقـال از                . ترور کردند 
 )مصحح (.عراق به کشور دیگر هستند

وي همان است که در خرابه شام پس از شهادت پدر،           . بود) 7(دختر امام حسین   :رقیه •
پـدرش را   ) 3(هنگامی که بیدار شد از حـضرت زینـب        . ن را خواب دید   امام حسی 
نالـه و شـیون طفـالن را    . همه اسرا در خرابه شام به شیون و گریـه آمدنـد      . خواست

را در خرابه شـام بـه اسـرا مخـصوصاً           ) 7(یزید شنید و دستور داد سر امام حسین       
ري منقلـب و  سـر پـدر را دیـد، بـه قـد      ) 3(وقتی حضرت رقیه  . اطفال نشان دادند  

فرهنـگ   (.مضطرب گشت که از شدت گریـه و اضـطراب روح از تـنش جـدا شـد                 
 )عاشورا، جواد محدثی

.  نـشدنی در تـاریخ معاصـر ایـران اسـت      ماه از روزهاي فرامـوش   آبان13 : آبان13روز   •
توان از خـالل آن تولـدي      اي است که به خوبی می       گونه  پیوند رویدادهاي این روز به    

 حضرت امام خمینی در قم و تبعیـد ایـشان از ایـران،               یختن به بیت  ر. دیگر را یافت  
حمله به تظاهرات دانشجویان و به خاك و خون کشیدن آنهـا و بـاالخره در نهایـت                  
نیز تسخیر النه جاسوسی آمریکا در این روز روي داد تا برگ دیگري از تاریخ ایران                

خورد کهنه نشدن آن اسـت       آنچه که از خالل این رویدادها به چشم می        . رقم بخورد 
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 آبـان   13. اي که دوباره از کنار این نعمت همیشگی نصیب مردم ایران شـد              و زندگی 
 )مصحح(. آموزان در تمام امور پیشقدم هستند نشان داد که هنوز دانشجویان و دانش

پوشان ورامـین در لبیـک بـه نـداي انقـالب حـضرت امـام                  کفن: 1342 خرداد   15روز   •
 کردند و نیروهاي امنیتی و مسلح شاه بسیاري از آنان را شـهید     سوي تهران حرکت    به

پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخـار از تبعیـد                  . کردند
 )مصحح (. انقالب به پیروزي رسید1357 بهمن 22بازگشت و در 

بی تهـران   جمعیت عظیمی از مردم مومن و انقال1357 شهریور   17 در   : شهریور 17روز   •
) شـهدا (حکومت نظامی ران نادیده گرفتند و بـا از جـان گذشـتگی در میـدان ژالـه                   

تجمـع کـرده و مــزدوران رژیـم شــاه آنهـا را بــه گلولـه بــستند و تعـداد زیــادي از       
نام جمعه خـونین      ترتیب این روز به     بدین. تظاهرکنندگان را به خاك و خون کشیدند      

ی ثبت شد براساس شواهد و قراین تاریخی در         یا جمعه سیاه در تاریخ انقالب اسالم      
آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیم صهیونیستی جهت کشتار مـردم مـومن               

 )مصحح(. استفاده کردند
اعـالم کـرد کـه      ) ره( پس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینی        : بهمن 22روز   •

یـورش خـود بـه مراکـز     مردم نیز همچنان به . مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند  
دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و                    

ها در روز بعد نیز به شـدت          این درگیري . مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد       
ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یـک بـه انـدازه تـوان                       

آنها بـا سـنگربندي در      . نگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند       خود براي سر  
ها و با فداکاري و جانفشانی، انقـالب را بـه             ها، سینه سپر کردن در برابر تانک        خیابان

نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم بـا             . پیروزي رساندند 
ر حرکت نیروهاي نظامی از شـهرهاي   هنگامی که خب  . بقایاي رژیم شاه جریان داشت    

مختلف ایران به سمت تهران براي سرکوب قیام مردم پخـش شـد، مـردم شـهرهاي                 
مسیر به درگیري با نیروهاي نظامی پرداختند و با بـستن راه، مـانع حرکـت آنهـا بـه                   

ها به دسـت   برخی از فرماندهان رده باالي ارتش در این درگیري     . سمت تهران شدند  
سـرانجام روز  . طرفـی خـود را اعـالم کـرد      ند تا سرانجام، ارتش، بـی     مردم کشته شد  



 647     تعلیقات ¹ ایالماستان 

، نظام پوسـیده ستمـشاهی فـرو ریخـت و           1357 بهمن   22سرنوشت فرا رسید و در      
مبـارزه پـانزده    . هاي فاسد دودمان سپاه پهلوي از این کشور اسالمی، کنده شده            ریشه

ید و با سرنگونی نظـام      به ثمر رس  ) ره(ساله ملت مسلمان ایران به رهبري امام خمینی       
 . ساله شاهنشاهی، انقالب شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردید2500

 80جمهور ایاالت متحده آمریکا در دهـه          چهلمین رئیس ) 1911-2004 (:ریگان، رونالد  •
گرایانـه در آمریکـا در    گیـري احـساسات راسـت      ریگان با اتکـا بـه اوج      . میالدي بود 

وي .  به پیـروزي رسـید     1980ت متحده آمریکا سال     انتخابات ریاست جمهوري ایاال   
 کاخ سفید را ترك کرد که دوسوم مردم آمریکا عملکـرد وي           در حالی  1989در سال   

ایـن بـاالترین نـرخ رضـایت افکـار          . را در دوران زمامداریش مورد تأیید قرار دادند       
 جمهور بازنشسته در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم             عمومی آمریکا از یک رئیس    

ــا ســال . بــود هــاي  وي در رقابــت.  فرمانــدار ایالــت کالیفرنیــا بــود1975ریگــان ت
رو داد و توانـست از نارضـایتی       اش در مقابل جیمی کارتر شـعارهاي میانـه          انتخاباتی
 دچـار بیمـاري     1994وي در سـال     . منـد شـود     ها علیه اقدامات کارتر بهره      دموکرات

 .ري درگذشتآلزایمر شد و ده سال بعد بر اثر همین بیما
. بـود ) 6(زبیر بن عـوام قریـشی، از خویـشاوندان و از صـحابه رسـول اکـرم                : زبیر •

او یکی از شش تن اصحاب شـوري      . مادرش صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر بود      
وي به حبـشه مهـاجرت کـرد و    . است که عمر خالفت را بر یکی از آنان روا داشت          

سرانجام در جنگ جمـل در سـال        . در جنگ بدر، یرموك و فتح مصر شرکت داشت        
 .ق به شهادت رسید.  ه36

اي مقید و مذهبی دیده به جهـان           در تهران در خانواده    1338در سال   : الدین، مهدي   زین •
 موفق به ورود به     1356در سال   . در دوران کودکی با قرآن آشنا و مأنوس بود        . گشود

آبـاد و   بود او را به خرمدانشگاه شیراز شد اما چون پدرش کتاب فروش بسیار فعالی       
مهدي به تبـع خـانواده مجبـور شـد از ادامـۀ      . سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند        

الـدین    پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن      . تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود     
به عضویت واحد اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در                

ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات      تا عالی این رسته سازمانی  
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طالـب    در منطقه دزفول و سوسنگرد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی                  
الدین فرماندهی خود ساخته، متخلق، مقاوم، خودسـاخته، بـاتقوا و             زین. دست یافت 

ـ                همین ویژگی . صبور بود  سیاري از  هاي واالي اخالقـی او موجـب شـده بـود کـه ب
 مهـدي  1363در آبـان مـاه سـال    . اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند      

الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت کرمانشاه با گروههاي مسلح مخـالف               زین
 .جمهوري اسالمی ایران درگیر شود و هر دو به فیض شهادت نایل آیند

اي زریـن و      او گوسـاله  . بـود ) 7(یبن ظفر، قریب مهتر حضرت موسـ         موسی :سامري •
که در روز غرق فرعـون      ) 7(خاك نعل براق جبرئیل   . مرصع از جواهر ساخته بود    

به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او          
داسـتان سـامري و     . برآمده با همین حیله، گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند          

در ایـن داسـتان،     . آمده اسـت  ) 7(رآن ذیل داستان حضرت موسی    گوساله او در ق   
 »دهخدا«. سست اعتقادي قوم یهود نسبت به حضرت موسی مشهود است

گویند که پـس از       هاي رسمی یا غیررسمی می      ها و تشکل     به نیروها، جریان   :ستون پنجم  •
خوردگـان انقـالب سـازماندهی، مـدیریت، هـدایت و             ها از سـوي شکـست       انقالب
توانـد    این ستون پنجم می   . هاي پیروز بپردازند    شوند تا به مقابله با جریان        می حمایت

نگاه منفی و تند و انتقادآمیز به هر حرکت،         . اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري باشد    
همیـشه از  . تصمیم و پیشرفت، سیاست و جریان حاکم را در دستور کار خود دارنـد     

کننـد کـه      شوند تالش مـی     ت خاص می  سوي بیگانگان خارجی و حتی داخلی حمای      
اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف مخالفـان و دشـمنان تنظـیم و                    

بسیاري از کودتاها در کشورهاي انقالب کـرده از سـوي ایـن افـراد و                . نگارش کنند 
 )مصحح. (شود نیروها سازماندهی می

صیالت علـوم دینـی را    شمسی به دنیا آمد و تح   1308 در سال    :سعیدي، سیدمحمدرضا  •
  اهللا بروجـردي و حـضرت امـام         او از محـضر آیـت     . در مشهد و قم به پایان رسـانید       

هاي خود علیه شاه       بر دامنه فعالیت   1342 خرداد   15خمینی بهره برد و پس از وقایع        
مـسجد او در خیابـان غیـاثی    . المنبر گردیـد    از این رو از جانب ساواك ممنوع      . افزود

 1345اهللا سـعیدي در سـال         آیـت . اي مبارزه علیه رژیم پهلـوي بـود       تهران کانونی بر  
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هـاي     روز در زنـدان    61شمسی در پی سخنرانی علیه رژیـم اشـغالگر قـدس مـدت              
هاي خود را از سرگرفت و این بار بـه            برد اما پس از آزادي فعالیت       ساواك به سر می   

یتکـار، دسـتگیر و     هاي استعمار رژیم پهلوي و آمریکاي جنا        دلیل مخالفت با سیاست   
تـوان بـه      از آثار این شـهید مبـارز مـی        . هاي شدید به شهادت رسید      به سبب شکنجه  

اشـاره  » چاپ و نشر جزوات آموزشی«و » کار در اسالم«، »آزادي زن«، »اتحاد اسالم «
 .کرد

بنـا  . هاي ابراهیمی اسـت     هاي کتب مقدس در دین      نام یک کشتی در داستان    : سفینه نوح  •
ها، نوح پیامبر به فرمان خدا این کـشتی را سـاخت تـا خـود، خـانواده       بر این داستان 

اي از هـر حیـوان را از پیامـدهاي      خود، کسانی که بوي ایمان آورده بودنـد و نمونـه          
براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دسـتور سـاخت کـشتی            . طوفان نوح نجات دهد   

ت آن سالها طول کـشید،      دریافت کرد که ساخ   ) اهللا در قرآن  (بزرگی را از سوي یهوه      
از ) خویشان و پیروان نوح   (بود که عالوه بر آدمیان        بایست آنقدر بزرگ می     کشتی می 

همه گونه جاندار، جفتی نیز در کشتی جاي بگیرد تا بعد از پایان سیل بـزرگ ادامـه                  
. کشتی بعدها بـر روي قلـه کـوه آرارات نشـست           . حیات بر روي زمین ممکن باشد     

انشناسان به جـستجو بـراي یـافتن بقایـایی از ایـن کـشتی ادامـه             هنوز برخی از باست   
ایـن  . در بین تمدنهاي میانرودان نیز داسـتانی مـشابه وجـود داشـته اسـت              . دهند  می

 کتاب پیدایش، اولین کتاب از تـورات یهودیـان، کتـاب            9 تا   6هاي    داستان در بخش  
گـري از آن نیـز      ةاي دی   آمده و نـسخه   ) 71 و   11هاي    سوره(مقدس مسیحیان و قرآن     

داستان مذکور منجر شده تـا تحقیقـات بـسیاري از سـوي             . شود  دیگر منابع دیده می   
خـصوص در منطقـه آرارات        پیروان ادیان ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، به        

 کشتی در ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیـدا شـد کـه              2007و در سال    . انجام شود 
 .ارن کـه ایـن کـشتی همـان کـشتی حـضرت نـوح اسـت             پند  شناسان می   همه باستان 

 )دهخدا(
نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم          . بود) 7( دختر بزرگوار سیدالشهدا   :سکینه •

کینه یا    . اند  نوشته کینه(لقب ساو که خواهر   . از طرف مادرش رباب به او داده شد       ) س
 سـن او را حـدوداً ده تـا          در عاشـورا  . بود در کربال حضور داشـت     ) 7(اصغر  علی
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داده »  النّـسوان  ةخیر«روز عاشورا به او لقب      ) 7(امام حسین . اند  سیزده سال نوشته  
همــراه کــاروان اســراي کــربال بــه کوفــه و شــام رفــت و پــس از شــهادت  . اســت

وي محـضر سـه امـام       . قرار گرفـت  ) 7(تحت کفالت امام سجاد   ) 7(سیدالشهدا
االول سـال   سـکینه در پـنجم ربیـع   . را درك کرد) رامام حسین، امام سجاد و امام باق   (

بن عبدالملک در سن هفتاد سالگی در مدینه درگذشت و             هجري در زمان هشام    117
 ).فرهنگ عاشورا. (قبرش در مدینه است

شود که از پادشاهی خاص یـا سلـسله پادشـاهی وي،               به کسی اطالق می    :طلب  سلطنت •
ــه ــد   ب ــشخص، حمایــت کن ــشور م ــوان حــاکم یــک ک ــا واژه  ســلطنت. عن ــی ب طلب

عنوان دولت حاکم بـر یـک         خواهی که به معنی هواداري از نظام پادشاهی به          سلطنت
طلب بـه حـامی پادشـاه حـاکم کنـونی یـا               عموماً سلطنت . کشور است، تفاوت دارد   

. شـود   خواه برکنـار شـده اسـت، گفتـه مـی            پادشاهی که توسط یک دولت جمهوري     
ه فعالیت علیه نظام جمهـوري اسـالمی مـشغول          ها در خارج از کشور ب       طلب  سلطنت

 -هـا و سـایر اقمارشـان، مـورد حمایـت مـالی         تردیـد از سـوي ابرقـدرت        هستند بی 
 )مصحح (.گیرند اقتصادي قرار می

سمیه جـزء مـشهورترین   .  از جمله نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند          :سمیه •
سـمیه همـسر یاسـر،      .  شـدند  مؤمنانی است که از سوي اشراف مکه شدیداً شـکنجه         
غالمحـسین زرگـري نـژاد،      . (نخستین شهید زن و اولین شهید در تاریخ اسالم است         

 ).1378تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، 
تـرین شـهر آن اسـت       شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگـان و مهـم          :سوسنگرد •

رودخانـۀ  . لـومتر اسـت   کی28 کیلومتر و تـا شـهر بـستان        55فاصله آن تا شهر اهواز      
نام این شهر   . گذرد  اي از آن نیز از داخل شهر می         گذرد و شعبه    کرخه از شمال آن می    

در ابتدا خفاجیه بوده که در دوران قبل از انقالب اسـالمی بـه سوسـنگرد تغییـر نـام        
از طوایـف سـاکن ایـن       . نشین و اغلب عرب زبان هستند       مردم این شهر شعیه   . یافت

بـا آغـاز    . طرف و سادات اشاره کـرد       جالل، زبیدات، بنی    طوایف آلبو توان به     شهر می 
 زرهی خوزستان در حواشی شهر مـستقر شـد امـا بـا حملـه           93 لشکر   3جنگ تیپ   

 مکانیزه ارتـش عـراق      9لشکر  . نشینی شد   گسترده و سراسري دشمن مجبور به عقب      
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ي رودخانه کرخـه    اکبر رسید و رو     کم به محور سویله، تنگۀ چزابه و ارتفاعات اهللا          کم
دشمن از شمال و غرب وارد شهر شد و با پیشروي در      . و رمیم پل شناور نصب کرد     

بـا حملـه   .  سوسنگرد شهر سوسنگرد را از غرب مورد تهدید قـرار داد     -محور بستان 
ناپذیر نیروهاي سپاه اهواز به دشمن شـبیخون زده شـد و             شجاعانه و مقاومت وصف   

بارها شـهر و اطـراف آن   .  سوسنگرد را تخلیه کرد  دشمن بعثی  10/7/1359در تاریخ   
از سوي دشمن متجاوز مورد تهدید و تهاجم و حتی محاصره قرار داد اما با مقاومت                

مسجد جامع سوسنگرد در دوران جنـگ       . شد   رانده می   مدافعان نیروهاي دالور عقب   
ت پایگاه اصلی و مهم اعزام نیرو و مـداواي مجـروحین و مرکـز همـاهنگی و هـدای                  

 .عملیات مدافعان سوسنگرد بود
 وقتی دنیا از جهت سیاسی به دو قطب غرب و شرق تقسیم شده بود و هریـک از    :شرق •

ها براي سلطه بر کشورها و مناطق بیـشتري در جغرافیـاي جهـان تـالش                  این قدرت 
انداختند تا با روشن شدن ماشین جنگـی آنهـا    هاي متعددي را راه می    کردند جنگ   می

بـه قـدرتی کـه    . شتري را به کشورهاي وابسته و اقماري خود بفروشـند هاي بی  سالح
 .گفتند زیر سلطه شوروي سابق بودند بلوك شرق می

در .  ش 1298العلمـا در سـال        فرزند محمدحسین موسوم بـه نظـام       :امامی، جعفر   شریف •
م پس از شروع تحصیالت در ایران در مدرسۀ ایران و آلمـان ادامـه               .دنیا آمد   تهران به 

آهـن تحـصیل      به همراه محصلین اعزامی به آلمان رفت و در رشـتۀ راه           . صیل داد تح
در بنیـاد مـذکور     . دار بـود    ها رئیس بنیاد پهلوي را در رژیم طاغوت عهده          مدت. کرد
هـاي    همـراه وام    هاي مالی آمریکـا را بـه        صورت یک شبکۀ ماسونی و مخفی کمک        به

هاي شاخص فراماسـونی      ز چهره خود ا . ریخت  دولتهاي خارجی به حساب دربار می     
امامی بـه   وزیري، شریف  پس از برکناري منوچهر اقبال از سمت نخست       . در ایران بود  

ها رئیس مجلس شوراي      وزیري سال   پس از برکناري از نخست    . وزیري رسید   نخست
 شـاه   1357در روزهاي شـور و حماسـۀ ملـت ایـران در سـال               . دار بود   ملی را عهده  

با ترفنـدهاي سیاسـی درصـدد انحـراف     . وزیري منصوب کرد   تمجدداً او را به نخس    
امامی همیـشه بـا تـشکیالت مخفیانـه از جملـه              جریان نهضت اسالمی بود و شریف     

. پرداخـت  اندوزي براي خود و دربـار مـی       تحت پوشش باشگاه سوار کاري به ثروت      
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  رد،وزیـري اعـالم کـ    امامی ناتوانی خود را از سمت نخست        شریف 57ماه     آبان 13در  
 . در نیویورك درگذشت1377 خرداد 26بالفاصله از ایران فرار کرد و در 

اي مـرزي در بـاختر خرمـشهر و مـرز میـان عـراق و ایـران و                      روستا و منطقـه    :شلمچه •
اي بـه   میان خرمشهر و شلمچه شهر تازه. ترین نقطه مرزي به شهر عراق است     نزدیک

شـلمچه یکـی از چنـد محـور         . ته است نو قرار گرف    نام مقاومت و روستایی به نام پل      
 .تاختن ارتش عراق به ایران بود

عنوان شـهید محـراب معـروف         در تاریخ اسالم به   ) 7( حضرت علی  :شهداي محراب  •
در حالی که در محراب نماز به عبادت مـشغول بـود   ) 7(موالي متقیان علی  . است

) 7( علـی  به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام              
در دوران انقالب اسـالمی     . به خداي کعبه رستگار شدم    » فُزت و رب الکعبه   «: فرمود

خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلـسله عملیـاتی بـه تـرور                   به
جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت          از آن . ها و یاران امام پرداختند      شخصیت

اهللا دستغیب،    کردند و به ترور شهدایی چون آیت      آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم ن        
اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت اهللا مدنی، آیت  آیت

در محراب و در مراسم عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه               ) 7(چون حضرت علی  
 .فیض شهادت نائل آمدند

 76758است بـا جمعیتـی بـالغ بـر         از شهرستانهاي تابع استان ایالم       :شیروان و چرداول   •
 .این شهرستان در شمال شرقی ایالم واقع است و مرکز آن شهر سرابله است. نفر

اي روحانی در     ش در خانواده  1316 از مراجع تقلید متولد      :اهللا شیخ یوسف    صانعی، آیت  •
پدرشان آقاي شیخ محمدعلی صانعی عالمی وارسته       . آباد اصفهان است    روستاي نیک 

ش وارد حوزه علمیـه اصـفهان شـد و    1325اهللا صانعی در سال  آیت. ر بودو پرهیزکا 
 براي ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم و با جدیت و عالقۀ وافـر           1330در سال   

از همان سال وارد درس خـارج       . دروس حوزه را تا سطح عالی با رتبه اول خواندند         
اً در دروس اصول و فقه       مستمر 1342حضرت امام خمینی شدند و با جدیت تا سال          

محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق      . و مبانی متقن حضرت امام حاضر بودند      
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پس از پیروزي انقالب از سوي امام خمینی به سمت          . اند  داماد و اراکی را درك کرده     
 )مصحح (.دادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعالی قضایی منصوب شدند

کشور عراق بود که بـا اشـاره آمریکـا بـه طمـع گـسترش                 رئیس جمهور    :صدام حسین  •
کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکـست یـا جلـوگیري از توسـعه و                   

خصوص در منطقـه، قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را       صدور انقالب اسالمی به 
 او. شود شکست داد    کرد ایرانِ پس از انقالب را می        غیرقانونی اعالم کرد و تصور می     

آمیز و با تمام توان نظامی به ایـران لشکرکـشی کـرد و سـرانجام بـا شکـست                      جنون
 .سنگینی از ایران، فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد

.  در یـزد متولـد شـد        شمسی 1287 قمري برابر با     1327در سال    : محمد خصدوقی، شی  •
می پرداخـت،   حدود سی سال در حوزه علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علـوم اسـال              

حضور فعالی داشت و    ) ره(شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبري امام خمینی        
 مـرداد سـال    31عنوان اولـین نفـر پیـشگام بـود، در             در مبارزات مردم یزد همواره به     

. عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی فقیه منصوب شـد         از سوي امام خمینی به     1358
حاشـیه بـر   «محقـق اول و  » مختـصر النـافع   « به شرحی بـر      توان  از تألیفات ایشان می   

 بعـد از  1361 تیـر  11اي که اقامه کـرد در    در آخرین نماز جمعه   . اشاره کرد » مدارك
اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجـک                

 .وي را به شهادت رساند
 میالدي تشکیل   19گرا در اواخر قرن        ملی  این جریان سیاسی و    ):صهیونیزم(صهیونیسم   •

بر منابع تاریخی و مذهبی     . ترین هدف آن تشکیل یک کشور یهودي است         عمده. شد
این جریان به اشغال سرزمین فلسطین و مناطقی از لبنـان پرداختـه و           . یهود تهیه دارد  

رائیل سعی دارد یهودیان افراطی دنیا را در سرزمین واقعی فلسطن البته با عنـوان اسـ               
عنوان تـشکلی نژادپرسـتانه       این جریان حتی از سوي سازمان ملل متحد به        . گرد آورد 

اي است در اورشلیم که       واژه صهیونیسم برگرفته از صهیون نام تپه      . معرفی شده است  
این جریان در واقع جریانی سکوالر است و بـراي          . در تورات بدان اشاره شده است     

از سـوي ثروتمنـدان و   . زنـد  کـاري دسـت مـی   رسیدن به اهداف شوم خود بـه هـر    
یکا و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت            قدرتمندان آمر 
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یهودیان افراطـی را    » ارض موعود «اساس رسیدن به      با بهانه واهی و بی    . گیرد  قرار می 
خوانند و هر روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه      به مناطق اشغال شده فلسطین فرا می 

هـاي مـردم در فلـسطین و          ینها و اشغال زم     سازي پرداخته و به تخریب خانه       شهرك
طلبانه حضرت امام     پیروزي انقالب اسالمی و مواضع قاطعانه و حق       . پردازند  لبنان می 

ها را به خوف واداشته و جریان بیـداري اسـالمی کـه در          خمینی همواره صهیونیست  
واقع استمرار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را    

همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با          . خته است به خطر اندا  
 .ها شده است دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست

.  ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به جهان گشود         1289 در سال    :طالقانی، سیدمحمود  •
 یـزدي   اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائري          نامه اجتهاد از آیـت      موفق به کسب اجازه   

گردیــده و بعــد از اتمــام تحــصیالت بــه تهــران آمــد و در مدرســه شــهید مطهــري 
ایـشان در کنگـره جهـانی       . به تـدریس علـوم دینـی مـشغول شـد          ) سپهساالر سابق (

شد شرکت کرد و نیز در کنگـره اسـالمی            المسلمین که در کراچی تشکیل می       شعوب
ست هیأت نمایندگی ایران به     شد، دوبار در مقام ریا      بار برگزار می    قدس که سالی یک   

کـه در   » دارالتقریب بین المـذاهب االسـالمیه     «پس از تشکیل    . المقدس سفر کرد    بیت
اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم           نزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشته، آیت        

اهللا العظمی بروجردي براي رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر          آیت
هـاي زیـاد در    یروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل فعالیـت        به پ . کرد

سـعی در آشـنا     » پرتوي از قرآن  «در زندان با نوشتن تفسیر      . همان سال به زندان افتاد    
اهللا طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان نهایـت              آیـت . کردن افراد به عظمت قرآن کـرد      

ي در انتخابـات مجلـس خبرگـان    و. تالش خود را در جهت پیـروزي انقـالب کـرد    
اولین نمـاز جمعـه در      . عنوان نماینده انتخاب شد     قانونگذاري از سوي مردم تهران به     

سرانجام در نوزدهم   .  به امامت ایشان در دانشگاه تهران برگزار شد        1358پنجم مرداد   
هاي علمی و مبـارزات سیاسـی         ها فعالیت    مرحوم طالقانی پس از سال     1358شهریور  

ناپـذیر در راه پیـاده کـردن احکـام            شاهی و عمـري تـالش خـستگی         ژیم ستم علیه ر 
 .اسالمی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت
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اسرائیل که در     ابن قیس از بسط بن یامین طالوت اولین پادشاه از بنی          ) مشاعول (:طالوت •
بــا م حکومــت داشــت و قلمــرو خــود را بــسط داد و بارهــا . ق11نیمــه دوم قــرن 

 .فلسطینیان جنگید و پس از او داود جانشین شد
دروس مقدماتی را   . ش در تبریز متولد شد    .ه1281 در سال    :طباطبایی، سیدمحمدحسین  •

طـی یـازده سـال اقامـت در     .  سالگی عازم نجف اشرف شد23در ایران خواند و در     
 میـرزاي نـائینی، سـید ابوالحـسن اصـفهانی،      : نجف از محضر عالمان نامداري چـون      

اصـول روش  . محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد           
وچهـار آبـان سـال       سـرانجام در بیـست    . رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است       

 . درگذشت1360
بن عقیل بودند که در حادثه کـربال اسـیر            محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلم     : طفالن مسلم  •

ایـن دو نوجـوان نابـالغ مـدت         .  داد آن دو را زنـدانی کردنـد        زیاد دسـتور    ابن. شدند
زندانیان که هوادار اهل بیت بود، شبانه از      » مشکور«سال در زندان بودند با کمک         یک

زیـاد بـود وقتـی        به خانه زنی پناه بردند که شـوهرش در سـپاه ابـن            . زندان گریختند 
رحمانـه سـر از تنـشان        شوهرش حادث فهمید که آن دو را کنار رود فرات برد و بی            

سرهاي آن دو را براي دریافـت جـایزه نـزد           . جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند       
عقیـل در چهـار فرسـنگی         زیاد برد، گویند قبر محمد و ابراهیم پسران مـسلم بـن             ابن

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (کربال در شهر مسیب است
 ۀطلحـ و بن کعب معروف به طلحه الجواد و  طلحه ابن عبیداهللا بن عثمان بن عمر   :طلحه •

وي یکـی از    . بـود ) 6(اهللا  از کبـار اصـحاب رسـول      . مکنی به به ابومجد   . الجواد
در برخـی از    . معدود افراد قریش بود که قبل از هجرت بـه نوشـتن آشـنایی داشـت               

گانـه    از اصـحاب شـش    . مانند احد و تبـوك شـرکت داشـت        ) 6(غزوات پیامبر 
پس از عزل و کشته     . ویض و تفسیر خلفا نقش مهم داشت      شوري است در جریان تع    

خودداري کـرد بـا وجـودي کـه در      ) 7(شدن عثمان با ترفندهایی از بیعت با علی       
بیعت کرد اما پس از آن به همراهـی زبیـر غالبـاً راه مخالفـت بـا                  ) 7(آغاز با علی  

بـه عایـشه   ) 7(را پیش گرفت حتـی در راه مقابلـه بـا حـضرت علـی             ) 7(علی
را خلع کننـد و طلحـه را بـه          ) 7(در مسجد بصره خواستند حضرت علی     پیوست  



 )دومدفتر  (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)19(      آثار و اسناد شهدا و ایثارگران656

همراه زبیـر و عایـشه در جنـگ           طلحه به . اقدام کنند ) 7(خالفت به جانشینی علی   
 .طلحه اموال فراوان اندوخته بود. جمل شرکت کرد و در این جنگ کشته شد

. یـه اسـت  البنـین عامر  از ام) 7( فرزند حضرت علی):7(بن ابیطالب  بن علی   عباس •
عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه         , در صحراي کربال پس از شهادت سه بـرادرش جعفـر          

رسـیده  ) 7(اش از امـام حـسین       آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه          حماسه
) 7(که بـا حـضرت امـام حـسین          به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی       . است
مسیر فرات از یکدیگر جـدا      با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در          . رکاب بود   هم

کـه    کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن                
در برگـشت بـا نبردهـاي سـپاه         . ها برگشت   سوي امام و خیمه     به. اي آب بنوشد    قطره

در دو حمله دست راست و چپش       . دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت        
همـه    بـا وجـود آن    . اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد         را قطع کردند و با ضربه     

عبـاس  . زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند               
بـن   حـسین «. شهرت داشـت » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق   به

 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
وي، . و پـسر جعفـر طیـار      ) 7(ري و دامـاد علـی      همسر زینـب کبـ     :عبداهللا بن جعفر   •

طالـب بـه      در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی         . نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود     
. بـود » اسماء بنت عمیس  «مادرش  . حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد         

بـن    اسماء، پس از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسري ابوبکر، سپس علی             
) 6(عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت خـاص پیـامبر اکـرم          . درآمد) 7(البط  ابی

عبداهللا جعفـر،  . آمد شمار می ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به   بود، به 
از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه                      

 امـا دو پـسرش عـون و    گرچه خود در کربال حـضور نداشـت،     . عراق منصرف شود  
به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در         ) 8(محمد را همراه مادرشان حضرت زینب     

او از اینکـه نتوانـسته بـود در         . رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسـیدند        
پس از حادثۀ عاشورا و شهادت حسین بن        . خورد  واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می     

گـویی نـزد او       وگ نشـست و مـردم بـراي تـسلیت         وي در مدینه بـه سـ      ) 7(علی
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 هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع        80 سالگی، در سال     90وي در سن    . آمدند  می
بـاب  «م برخـی هـم درگذشـت او را در شـام و قبـر وي را در               .به خاك سپرده شـد    

 .دانند دمشق، کنار قبر بالل می» الصغیر
و ) 7(ورا، کـه شـهادت امـام حـسین         والی کوفه در زمان حادثۀ عاش      :عبیداهللا بن زیاد   •

گوینـد، زیـرا نـام        هم می » ابن مرجانه «زیاد را     ابن  . یارانش به دستور او انجام گرفت     
در کوفـه پـس از عاشـورا کـه          . بـود » مرجانه«نام    مادرش کنیزي زناکار و مجوسی به     

در خطـاب بـه ابـن    ) 8(بیت را وارد داراالماره کردند، حضرت زینـب      اسراي اهل 
خواند و این اشاره به نسبت ناپاك او بود و رسواگر حـاکم   » یابن مرجانه « را   زیاد، او 

 هجري از طرف معاویـه  54او از سرداران مشهور اموي بود که در سال      . مغرور کوفه 
 از آنجا معزول و به حکمرانـی بـصره          56در سال   . به حکومت خراسان منصوب شد    

زید، وقتی نهضت مسلم بـن      پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن ی        . منصوب گشت 
عقیل در کوفه آغاز شد، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنتـرل                  

از ) 7(پس از حرکت امـام حـسین      . درآورد و مسلم بن عقیل را به شهادت رساند        
سوي عراق، وي عمر سعد را بـا لـشکري گـسیل داشـت تـا بـا آن حـضرت          مکه به 

فرمان کشتن سیدالـشهدا و یـارانش و اسـیر          . د وا دارد  بجنگد یا او را به بیعت با یزی       
در یکـی   . داد) که فرماندة سپاه کوفه در کربال بود      (بیت او را به عمرسعد        گرفتن اهل 
 هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش           76ها با سپاه مختار، در سـال          از درگیري 
: فته اسـت  وي از کسانی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گر           . کشته شدند 

فرهنـگ عاشـورا،    «. »والعن عبیداهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه        «و  » لعن اهللا ابن مرجانه   «
 .»جواد محدثی

 از قبیله ثعلبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گروید و در                :عماربن یاسر  •
در مهـاجرت پیـامبر     . راه نشر دین خداوند رنـج و عـذاب فراوانـی متحمـل شـدند              

در جنگ صـفین و جمـل همـراه        . اهللا بود   از مکه به مدینه همراه رسول     ) 6(اکرم
 سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت            93ق در سن    . ه37در سال   . بود) 7(علی
عمار به سبب زهد و تقواي بسیار در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و پرهیزکـاري           . رسید
 .است
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وي . ز دهات عـرب   عمرابن عاص واثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا ا         :عمروعاص •
به ) 6(ابتدا از دشمنان سرسخت اسالم بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر           

از طرف خلیفۀ دوم والـی فلـسطین و پـس از            . فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد     
در جنـگ صـفین بـین       . خلیفۀ سوم وي را برکنـار کـرد       . فتح مصر والی مصر گشت    

علـت    بـه .  براي حکمیت معرفـی شـد      و معاویه از سوي معاویه    ) 7(حضرت علی 
 .ه  (38در سـال    .  را فریـب داد    )7(تیزهوشی، ابوموسی اشعري نمایندة حضرت علی     

 »دهخدا«. درگذشت)  ق.ه ( 43از جانب معاویه والی مصر گشت و سال ) ق
 در  19/12/63در تـاریخ    ) 3(الزهرا   نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه        :عملیات بدر  •

این عملیـات بـه   . انجام شد)  الفزنه-حد فاصل بین قلعه صالح(له  شرق رودخانه دج  
خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تـصرف جـاده               آزادي بسیاري از مناطق مهم و نفت      

 .معروف به خندق شد
، ایـن عملیـات در تـاریخ هـشتم آذرمـاه            )بستان(القدس     عملیات طریق  :عملیات بستان  •

نطقه عمومی غـرب شهرسـتان سوسـنگرد و         در م » یا حسین فرماندهی  « با رمز    1360
آزادسـازي شـهر بـستان و تـأمین نـوار مـرزي و              . منطقه عمومی بستان انجام گرفت    

عـالوه بـر آزادسـازي      . دسترسی به هورالهویزه از اهداف شاخص این عملیات بـود         
 پاسگاه مرزي تنگه بسیار مهم چزابه نیـز آزاد شـد و   5 روستاي منطقه و     70بستان و   

مـدت  . یلومتر مربع از خاك کشور از لوث وجود دشمن پاکسازي شـد            ک 800حدود  
بین نیروهـاي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی               . عملیات چهارده روز بود   

در ایـن عملیـات تعـدادي از        . نیـز قطـع ارتبـاط شـد       ) جاده فکه، جفیـر   (خوزستان  
 .نیروهاي اسالم هم به شهادت رسیدند

مقدس سلسله عملیاتی که به این نام موسوم بـود           در دوران دفاع     :المقدس  عملیات بیت  •
تـاریخ عملیـات از   . بـود ) 7(بـن ابیطالـب   رمز این عملیات یا علی.  عملیات بود 6

 غرب کـارون، جنـوب غربـی اهـواز و           :محور عملیات .  بود 3/3/61 الی   10/2/1361
عالوه بر آزادسازي شهر بنـدري خرمـشهر، شـهر هـویزه و پادگـان       . شمال خرمشهر 

 - خرمـشهر، کرخـه خـور، جـاده سوسـنگرد          -ه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز     حمیدی
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هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی از منـاطق جنـوب مـیهن اسـالمی در زیـر آتـش                   
 . پاسگاه مرزي نیز فراهم شد8دشمن و تصرف و تأمین 

 دقیقه با رمـز عملیـات       30/20 ساعت   3/12/1362 این عملیات در تاریخ      :عملیات خیبر  •
منـاطق  . در محور عملیاتی هورالهویزه و جزایر مجنون آغاز شد        ) 6(اهللا  یا رسول 

 کیلومترمربـع   160جزایر مجنون به وسـعت      : آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از       
 حلقه چاه نفت بود و چندین روستاي منطقه نقش بسیار مفید و کارآمد              50که داراي   

ي ایـن عملیـات شـایان توجـه       واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروز       
 1322خصوص در احداث صدها کیلومتر خاکریز، احـداث جـاده، احـداث               است به 

و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،          . مورد انواع سنگرهاي انفـرادي و جمعـی       
تـوان    در جزایر مجنون را می2 و 1هاي شماره    احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله     

 .یادآور شد
ادرکنـی، در تـاریخ     ) عـج (الزمـان   یـن عملیـات بـا رمـز یـا صـاحب            ا :عملیات رمضان  •

از جمله مناطق آزاد شده پس از این        .  در محور شرق بصره انجام گرفت      23/4/1361
در . عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت              

مـی و   نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخ        1315این عملیات   
 . نفر بودند400 هزار و 7شدگان بیش از  کشته

 بـا  1361در تاریخ دوم فـروردین  ) 3( این عملیات با رمز یا زهرا   :المبین  عملیات فتح  •
منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب      هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به     

ات وسـعت منطقـه عملیـ     . غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت         
مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،   .  هزار و پانصد کیلومتر مربع بود2حدود  

هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد              و مناطق دشت چنانه و زمین     
مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمـشک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري              . شدند

ز زیر آتش سنگین دشـمن       اهواز و صدها روستا ا     -دزفول، جاده سراسري اندیمشک   
در ایـن   . هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد         به چاه . بعثی خارج شدند  

 هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و        25عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز بیش از         
 .اند تعداد اسراي این عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده. زخمی شدند



 )دومدفتر  (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)19(      آثار و اسناد شهدا و ایثارگران660

 دقیقـه بـا رمـز    30/22 سـاعت   10/4/55 عملیـات در تـاریخ        ایـن  :1عملیات کـربالي     •
منـاطق آزاد   . ادرکنی در منطقه مهـران آغـاز شـد        ) 7(عملیاتی یا ابوالفضل العباس   

هاي دهلران مهران و مهـران        شهر مهران، جاده  : شده از اشغال دشمن بعثی عبارتند از      
هـاي    پاسـگاه .ایالم، چندین روستا و شهرك نیز در اثـر همـین عملیـات آزاد شـدند            

هاي تعاون و محمدقاسم و دراجی نیـز در اختیـار نیروهـاي ایـران      آباد و پاسگاه   فرخ
هـاي متعـدد و بکـارگیري         ها کیلومتر جاده و خاکریز و احداث جاده         ده. قرار گرفت 
هاي زرهـی و فعالیـت گـروه نیروهـاي امـدادي و               آالت و سکوي تانک     انواع ماشین 

ی جنـگ جهـاد سـازندگی نبایـد در توفیـق عملیـات       پشتیبانی را از سوي واحد رزم  
 .نادیده گرفت

در محـور   ) 8( با رمز یـا زهـرا      19/10/65 این عملیات در تاریخ      :5عملیات کربالي    •
از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بـسیار عظـیم     . شلمچه و شرق بصره آغاز شد     

: لیـات عبارتنـد از    مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عم        . اي برخوردار بود    گسترده
ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخـشی از              الطویل، ده   جزایر بوارین، فیاض، ام   

 کیلومترمربـع   150 کیلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي          14کانال ماهیگیري   
 .سوادي و خین از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، کوت

 دقیقـه بـا رمـز یـااهللا         10/23 ساعت   20/1/62ت در تاریخ     این عملیا  :1عملیات والفجر    •
هـدف عملیـات انهـدام      . یااهللا یا اهللا در منطقه عملیاتی شمال غرب فکه شـروع شـد            

ارتفاعـات متعـدد و   . نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود        
 در ایـن  .انگیـزه آزاد شـد   چندین روستا در حاشیه رودخانه دویـریج و پاسـگاه پـیچ          

 نفر از نیروهاي عراقی اسیر شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و          25عملیات  
کـارگیري    فعالیت واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی و بـه             . کشته شدند 

نیروها و ادوات جنگی، رزمی، پشتیبانی و امدادي در پیروزي نیروهاي اسـالم نقـش          
 .شایان توجهی داشت

 سـاعت   7/5/1362 الزهـرا در تـاریخ       طمـۀ میات با رمز یا فـا      این عل  :3عملیات والفجر    •
هـدف عملیـات تـصرف و تـأمین         .  دقیقه در منطقه عملیاتی مهران آغاز شـد        15/23

عـالوه بـر منـاطق    .  و نمه کالن بوي کوچک و بـزرگ بـود     343» زالوآب«ارتفاعات  
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 و دراجی و    هاي عراقی زالوآب    آباد، رضاآباد، پاسگاه    هاي ایران فرح    مورد نظر پاسگاه  
سد رودخانه کنجانجم و آزادسازي چندین روستاي منطقه و خـارج نمـودن بخـش               

واحد پشتیبانی و مهندسی    . وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد         
 .رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت

ــاریخ :5عملیــات والفجــر  • ــا 24در ســاعت  27/11/62 ایــن عملیــات در ت ــا رمــز ی  ب
. انجـام شـد  )  دهلـران -حـد فاصـل مهـران   (در منطقه عملیاتی چنگولـه     ) 3(زهرا

هاي متعددي در اثـر ایـن عملیـات در اختیـار نیروهـاي                ارتفاعات مختلفی و پاسگاه   
واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی با احداث          . ایرانی قرار گرفت  

هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا           پل، کانال و بازسازي جاده    
 .کرد

 در منطقـه    22 در سـاعت     20/11/1366 ایـن عملیـات در تـاریخ          :8عملیات والفجـر     •
منـاطق آزاد شـده در اثـر ایـن عملیـات            . آغاز شد ) 3(عملیاتی فاو با رمز یا زهرا     

رب شـهر فـاو،     ها و تأسیسات نفتـی شـمال و غـ           شهر بندري فاو، اسکله   : عبارتند از 
هـاي نیروهـاي      البیشه و کارخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاه         هاي قشله و رأس     اسکه

 2در ایـن عملیـات حـدود        .  موشک سطح به دریا      سکوي پرتاب  3دریاي دشمن در    
 هـزار نفـر   50ها بـیش از   ها و زخمی هزار نفر از نیروهاي عراقی اسیر شدند و کشته        

ها اسکله و سد خاکی و پل و برپـایی          و برپایی ده   صدها کیلومتر جاده خاکی   . شد  می
بانی از سوي واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی را بایـد                  ها دکل دیده    ده

 .یادآور شد
، مـادرش   )جعفـر طیـار   (پسر جعفر بـن ابیطالـب       .  از شهداي کربالست   :عون بن جعفر   •

ــود  ــیس ب مــد شــد . اســماء بنــت ع ــشه متول ــه حــضور  . در حب ــر ب در جنــگ خیب
پیامبر فرزندان او را فراخوانـد، عبـداهللا،        » موته«در جنگ   . معرفی شد ) 6(رسول

در خلقـت و اخـالق شـبیه    : پیامبر دربارة عون فرمود  . عون و محمد را حاضر کردند     
) 7(علــی. بــه آن حـضرت پیوســت ) 7(در دوران حکومـت علــی . مـن اســت 
و ) 7(ن مجتبـی  عون در زمان امام حس    . کلثوم را به همسري او درآورد       دخترش ام 
. همراه همسرش در کربال حضور داشـت      . از یاران آن دو امام بود     ) 7(امام حسین 
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 56هنگام شهادت   . روز عاشورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید           
 »فرهنگ عاشورا، جواد محدثی«. ساله بود

دو بلـوك و  هایی که جهـان از نظـر سیاسـی بـه       در ادبیات سیاسی جهان در سال    :غرب •
قدرت غرب و شرق تقسیم شده بود، به آمریکا و کشورهاي وابسته به آن از جهـت                 

بسیاري از کشورهاي اروپـایی     . گفتند  هاي اقتصادي و نظامی بلوك غرب می        سیاست
. به قطب غرب وابسته و گرایش داشـتند  ... از جمله انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان و      

 کشورهایی هم بودند کـه بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي              در مقابل این بلوك و جناح،     
مثـل  . وابسته بودند) روسیه فعلی و کشورهاي تازه استقالل یافته   (سوسیالیستی سابق   

لهستان، مجارستان، یوگسالوي و حتی برخی از کشورها بر سر این تقسیم به جهـان            
   کـره از آنجملـه آلمـان شـرقی و آلمـان غربـی،       . دوقطبی تفکیک شدند به دو کشور     

این کشورها در موضعگیري و روابـط دیپلماتیـک و نظـامی و         . جنوبی و کره شمالی   
. فرهنگی و اقتصادي تابع قدرت برتري بودند کـه بـدان وابـستگی و تعلـق داشـتند                 

صنایع و تجهیزات نظـامی کـشورهاي وابـسته را نیـز همـان قـدرت برتـر تـأمین و                    
رها از سیاسـت مـذکور تبعیـت        در خاورمیانـه و آسـیا هـم کـشو         . کـرد   پشتیبانی می 

هاي اساسی و اصـلی دو قـدرت مـذکور در واقـع وابـسته                 یکی از چالش  . کردند  می
کردن کشورهاي دیگر به خود بود، حتی برخی در همین اوان به فکر این افتادند کـه       

ایـران و  . شـد  خود را مستقل اعالم کنند که و از آنها به کشورهاي عدم تعهد یاد مـی     
و کویت و اردن و حتی مصر هم در جناح بلوك غـرب آمریکـا قـرار           عربستان، قطر   

عراق و سوریه و لیبـی و یمـن خـود را از جهـت سیاسـی و نظـامی بـه                    . گرفتند  می
در تحوالت سیاسی و کشاکش روزگـار حتـی برخـی از    . شوروي مرتبط کرده بودند   

برخـی از   دادند مثالً پس از فروپاشی شوروي سـابق           این کشورها تغییر وابستگی می    
فعلی خارج و بـه آمریکـا وابـستگی    ) روسیه(کشورها از زیر سلطه و حکم شوروي    

ایران از جمله استثناء کشورهایی بود که پس از پیروزي انقالب استقالل            . نشان دادند 
هـاي فعلـی جهـان        خود را حفظ و به هیچ قدرتی از دو بلـوك سـابق و یـا قـدرت                 

 .وابستگی ندارد
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بود که در دامنه کوه احـد در        ) 6(هاي مشهور پیامبر اسالم     ه یکی از غزو   :غزوة احد  •
 کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و               4

 تن از مـسلمانان از      74در این جنگ دندان رسول خدا شکست،        . سپاه اسالم رخ داد   
ایـن جنـگ   . دالشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدن         جمله حمزه سید  

 )دهخدا (.به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد
اشـاره دارد کـه در مـاه رمـضان          ) 6( به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم       :غزوة بدر  •

سال دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بـدر، روسـتاي کـوچکی                
 تن از یـاران خـویش از مدینـه          313با  رسول خدا همراه    . میان مکه و مدینه، رخ داد     

از سوي دیگر، وقتی    . بر دوش داشت  ) 7(پرچم سپاه مسلمین را علی    . بیرون رفت 
سپاه ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمـک             

جنـگ سـختی   .  نفري عازم بدر شـدند 950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی . کرد
مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش              . رگرفتبین دو طرف د   

ابوجهـل و   . هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتنـد            . پیروز شدند 
) 7(در ایـن جنـگ حـضرت علـی        . حنظله، پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودند      

طـوري کـه گفتـه        ، به پایمردي بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت         
 تـن   14در این جنگ    .  تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند           36شود    می

البلـدان،    هـشام، معجـم     ابـن   ، سیره   1المغازي، جلد   . (از مسلمانان به شهادت رسیدند    
 ).2، تاریخ طبري، ج1ج

 حنین محلی است بین طائف و مکـه مکرمـه کـه یکـی از غـزوات رسـول            :غزوة حنین  •
در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه بـه شـهادت            . بدان مکان بود  ) 6(خدا

در همین محـل بـار دیگـر لـشکریان اسـالم بـا تـدبیر خـاص و مقاومـت                     . رسیدند
ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران          وصف

حـضرت  . یختنـد گروهـی از فرمانـدهان لـشکر کفـار بـه طـائف گر             . فراوان گرفتند 
 )دهخدا (.آنها را تا طائف تعقیب کرد) 6(رسول

این غزوه در سال پنجم از هجـرت        .  عزوة احزاب همان غزوة خندق است      :غزوة خندق  •
کـشته  ) 7(دسـت امیرالمـؤمنین علـی       در آن غزوه عمرو بن عبدود بـه       . اتفاق افتاد 
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ت نــصیر و ابوســفیان و مــشرکین بــه مخالفــت بــا حــضر وقتــی یهــود بنــی. گــشت
عهد بستند و قبایل بسیاري را بـا خـویش همـراه سـاختند از مکـه                 ) 6(رسالت

که ابوسفیان چهارهزار کس با هـزار و پانـصد            در حالی . سوي مدینه حرکت کردند     به
) 6(طرف مدینه حرکت کردند حـصرت رسـول         نفر شتر و سیصد رأس اسب به      

 نفر از مهـاجرین  با مشورت سلمان فارسی حکم به کندن خندق کردند و با سه هزار           
در ) 7(علی. و انصار در دامن کوه سلع که به مدینه متصل بود خندقی حفر کردند             

در تحـسین  ) 6(نهایت رشادت و شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم   
 علی بین ابیطالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الـی            ةلمبارز«: فرمود) 7(علی

در همین غزوه بود که مردي از غطفان نام او نعـیم بـن   نکتۀ دیگر اینکه    . »مۀیوم القیا 
مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مـسلمانی انـدر دل افکنـد بـه خـدمت                    

رفت و مسلمان شد و نیروهـاي مخـالف و مـشرکین را بـه تـرك           ) 6(اهللا  رسول
در جریان همین غزوه نیز آیاتی نازل شد کـه  . تشویق کرد) 6(اهللا  جنگ با رسول  

 »دهخدا با تلخیص«. فرمود دیگر قریش به حرب ما نیایند) 6(امبرپی
 37بـود کـه در سـال        ) 7(ترین نبردهاي زمان خالفت امام علـی         از مهم  :غزوة صفین  •

 کـه در ناحیـه غربـی        -سفیان در سـرزمین صـفین       بن ابی   هجري بین ایشان و معاویه    
این جنگ  .  یافت  رخ داد و به جنگ صفین شهرت       -عراق بین رقه و بالس قرار دارد      

به سبب نقشه شوم عمروبن عاص و توسل او به قرآن بر سر نیزه کـردن و مـاجراي                   
 .به پایان رسید) 7(حکمیت با شکست سپاه امام علی

هـاي مـصر      لقبی است که در دوره متأخر براي نام بردن از فرمانروایـان سلـسله              :فرعون •
 فقـط در طـی پادشـاهی نـوین          هرچند، از نظر تاریخی، فرعون    . رود  کار می   باستان به 
ویژه در میانه دودمان هجدهم مصر، پس از سلطنت حتچپـسوت بـه عنـوان                 مصر، به 

رئیس ارتـش،  فرعون مدیر ارشد، . یک لقب براي پادشاهان مورد استفاده قرار گرفت    
عنـوان نمـاد      شده است و از نظر بسیاري از مـردم بـه            و فرمانرواي کل مصر تلقی می     

 .تم و جور معروف استدیکتاتوري، ظلم، س
منطقه . اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم              منطقه :فکه •

فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب    
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خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش                به عین 
طول و عـرض جغرافیـایی منطقـه        . گردد  ستان العماره عراق منتهی می    و از غرب به ا    

 47 دقیقـه شـمالی و   15 درجـه و  32 دقیقه شمالی تا 54 درجه و 31عمومی فکه از    
 0ارتفـاع آن از  .  دقیقه شرقی امتـداد دارد    55 درجه و    47 دقیقه شرقی تا     25درجه و   

بخـش شـمالی و جنـوبی       فکه بـه دو     .  متر از جنوب به شمال، گسترده است       140تا  
بخش جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان             . شود  تقسیم می 

شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران                  محسوب می 
 .باشد می

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صدام بـه             ساله  نوجوان سیزده : فهمیده، محمدحسین  •
رغـم سـن کـم بـا اصـرار و             خمینی را لبیـک گفـت و علـی           امام ایران اسالمی نداي  
اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن            شگردهاي متعهدانه 

سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا               
انگیز خود نارنجک به کمر بـست و خـود را زیـر چرخهـاي تانـک                   شهامت اعجاب 
عنـوان سـمبل ایمـان،      اتفاق افتـاد بـه  1359این حادثه که در مهرماه   . دشمن انداخت 

طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ جنـگ              و روحیه شهادت    رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم               اضافه می . تحمیلی ثبت گردید  

ان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز    باشند در زمان جنگ تحمیلی در شهرست     می
ایـن  . بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمـشهر رسـاند                 

خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود              
 .را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند

بار دیگر  . قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند      . دم و حوا و برادر هابیل است       فرزند آ  :قابیل •
حکم خـدا ایـن بـود کـه هریـک بـا        . دنیا آورد   که حوا باردار شد هابیل و لبودا را به        

دختري که از بطن دیگر متولد شده ازدواج کنند، یعنی هابیـل بـا اقلیمـا و قابیـل بـا               
. ت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خود بـود         چون قابیل این حکم را نپذیرف     . لبودا

قربـانی قابیـل    . خدا گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبـول افتـاد حـق بـا اوسـت               
سـرانجام بـا   . پذیرفته نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدیـد کـرد       
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خداوند به سزاي عمل زشـت و گنـاه         . ضربه سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد         
. اش رانـد  رکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده               براد

 )دهخدا(
امیرالمــؤمنین .  لقــب آن دســته از اهــل صــفین کــه در صــف معاویــه بودنــد:قاســطین •

و ایـن لقبـی     . »امرت بقتال النـاکثین و القاسـطین و المـارقین         «: فرماید  می) 7(علی
 یکـی از روایـات اسـت کـه          در. است که گوینـد رسـول خـدا بـه آنـان داده اسـت              

تو پس از من بـا قاسـطین و نـاکثین و مـارقین           : را فرمود ) 7(علی) 6(پیغمبر
 ).البالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروت نهج. (جنگ خواهی کرد

و از جنـوب  ) کرمانـشاه (شرقی به بخش ثالث   شهرستانی است که از شمال   :قصرشیرین •
ن و کرنـد و از مغـرب و شـمال بـه            ، از مشرق به بخش گـیال      )ایالم(به بخش چوار    

هاي آن سـومار و سـرپل ذهـاب و بخـش       از جمله بخش  . کشور عراق محدود است   
. هایی است منسوب به خسرو پرویز سامانی        در اطراف این شهر خرابه    . مرکزي است 

. بغـداد قـرار دارد  قصرشیرین کنار الوندرود سر شاهراه تجاري تهران به کرمانـشاه و          
اي محل مهاجرت یا اخـراج         عراق در هر مناقشه    اذیاییدر حرکات   این شهر همواره    

با شروع جنگ تحمیلی و حمله سراسري عراق به ایران          .  ایرانی قرار داشت   معاودین
و اهـالی و سـاکنان آن بـه منـاطق و      . متاسفانه کامالً تخریب و با خاك یکـسان شـد         

بعثـی صـدام بـود تـا        هـا در اختیـار رژیـم          سال. جوار مهاجرت کردند    هاي هم   استان
 .نیروهاي رزمنده آنرا با انجام عملیات شجاعانه از اشغال عراق آزاد کردند

بخـشی از   . منطقه قالویزان دشت وسیعی است در دامنۀ کوه و قلـۀ قالویـزان             :قالویزان •
از مناطق مهم استراتژیکی    . دشت و منطقه قالویزان در ایران و بخشی در عراق است          

 .»اطلس نبردهاي ماندگار«. بوددر دوران دفاع مقدس 
باشد کـه      سرآغاز مرحله نوینی از انقالب اسالمی می       1356ماه     دي 19 قیام   : دي 19قیام   •

 1342 خـرداد    15طی آن نخستین تظاهرات گسترده مردم مسلمان ایران بعد از قیـام             
ر آمیز د   اي توهین   این قیام به علت درج مقاله     . علیه رژیم طاغوت در شهر قم برپا شد       

روحانیون و مردم با گردهمایی در مسجد       . هاي عصر تهران آغاز شد      یکی از روزنامه  
اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلوي را خواستار شدند و همین امـر سـرآغاز               
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 بـه پیـروزي منتهـی       1357ماه    گیري نهضت اسالمی ایران شد و عاقبت در بهمن          اوج
 .گشت

 سی.رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دياقامتگاه رسمی و محل کار : کاخ سفید •
عنـوان   هـا بـه   سال.  محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است    :هاي کرملین   کاخ •

در سیطره بر برخی    »  و چپ   کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح        یکی از ابرقدرت  
در واقـع نمـاد   . گرفـت  ها صورت مـی     گیري  از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم      

 .شد بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می وروي در برابر آمریکا میقدرت ش
 -1981نهمین رئیس جمهور ایالـت متحـده آمریکـا بـود، از سـال                 و   سی :، جیمی کارتر •

از جناح حـزب دمکـرات از مهمتـرین مـسائل دوره ریاسـت       .  در این سمتبود   1977
حمیلی عراق علیه   ، آغاز جنگ ت   1357جمهوري او، پیروزي انقالب اسالمی در سال        

توان نـام     ایران، تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و کودتاي نافرجام طبس را می            
 .برد

روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ معاصـر ایـران     : کاشانی، سیدابوالقاسم  •
در گذشته پس از فرار رضاشاه از ایران مبارزات سیاسی خـود را آغـاز کـرد کـه در                    

رزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد امـا پـس             نتیجه این مبا  
بـا حمایـت   . از آزادي در مقام نماینده مردم تهران به مجلس شوراي ملـی راه یافـت         

ایشان از دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک بـه دولـت صـنعت نفـت در سراسـر           
اهللا   طنه آیـت  الـسل   بعد از روي کارآمدن دولـت سـرکوب قـوام         . کشور ملی اعالم شد   

 تیـر بـار دیگـر دولـت         30کاشانی مردم را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به             
اما پس از کودتاي آمریکایی زاهـدي و بازگـشت          . مردمی مصدق را به قدرت رساند     

نشین شد تا اینکه سـرانجام بعـد از عمـري مبـارزه بـا                 اهللا کاشانی نیز خانه     شاه، آیت 
 .رود حیات گفت سالگی بد80استعمار در 

هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مـشترك روش          یک ایدئولوژي است کـه مـی       :کمونیسم •
ــاعی ضــد     ــازمان اجتم ــک س ــت خــصوصی ی ــاب مالکی ــد و در غی ابزارهــاي تولی

اي از    کمونیـسم را شـاخه    . هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد        بندي  گرایی فاقد طبقه    دولت
هـاي اجتمـاعی انـسانی در مکتـب         اشکال اولیه سـازمان   . دانند  مکتب سوسیالیسم می  
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با این وجود، کمونیسم یـک نـوع سـازمان    . مشهور است» کمون اولیه«مارکسیسم به  
عنـوان ایـدئولوژي روسـیه،     هاي سـال بـه    این مکتب سال  . کند  اجتماعی را ترسیم می   

ها در برابر قدرت دیگـر یعنـی آمریکـا بـر       چین و بسیاري از کشورهاي وابسته بدان      
 اقتصادي را تبلیـغ     -این مکتب ساختار اجتماعی   . ان سلطه داشته است   مناطقی از جه  

براساس مکتب اشتراکی ابزار تولید را ترویج       ) هیئت حاکمه (کرد که در آن دولت        می
پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب               . کرد  می

 .تا حدي در جهان تضعیف شده است
 سـفارت آمریکـا    1358ماه     آبان 13مسلمان پیرو خط امام در       دانشجویان   :کودتاي طبس  •

آمریکا بـراي آزادي    . را که در واقع محل و مرکز توطئه و جاسوس بود اشغال کردند            
ایگـل  «و عملیـات    » دلتافورس«از جمله   . اي را درنظر گرفت     ریزي  ها برنامه   جوساس

 رد 5/2/1359ر نیـرو در   نفـ 132عملیات را با    . توان نام برد    به نیمه عقاب را می    » کل
هـاي راهـداري      صدر و تعطیلـی حـوزه       با همکاري بنی  . صحراي طبس شروع کردند   

. کوپتر را در طبس فرود آمدنـد     دستگاه هلی  6هوایی ایران نیروهاي آمریکایی ابتدا با       
از آنجا که خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطـف قـرار داده اسـت یکـی از                   

 مستقر در محل برخورد کـرد       130 -ن برخاستن به هواپیماي سی    کوپترها در حی    هلی
کـارتر رئـیس جمهـوري وقـت آمریکـا عملیـات را             جیمی. و انفجار عظیمی رخ داد    

شـهید محمـد منتظرقـائم فرمانـدة خبیـر و شـجاع سـپاه               . مستقیماً تحت نظر داشت   
اند تـا از  رسـ  پاسداران انقالب اسالمی نیرو خود را به محل فرود نیروهاي آمریکا می  

پـس از انفجـار و آتـش    . هـا اسـتفاده کنـد    مدارك و اسناد موجود و همراه آمریکایی    
کوپترها ازسوي کاخ سـفید اعالمیـه توقـف و عمـالً شکـست                گرفتن هواپیما و هلی   

قـوا بـود    صدر که در موضـع فرمانـدهی کـل    بنی. عملیات و کودتاي طبس اعالم شد  
بـسیاري از   . هـا را بمبـاران کننـد        ده آمریکایی جاي مان   کوپترهاي به   دستور داد تا هلی   

صدر در آتش سـوخت و محمـد منتظرقـائم     اسناد محرمانه در این خیانت آشکار بنی 
. کـرد بـه شـهادت رسـید     هـا حفاظـت مـی     کوپترها پس از فرار آمریکـایی       که از هلی  

خـصوص نیروهـاي    صدر جریانی ناسالم را در نیروي هـوایی بـه     متأسفانه از قبل بنی   
عـالوه بـر ازبـین رفـتن اسـناد مهـم و       . مانده از رژیم شاه سازماندهی کـرده بـود      باز
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توانـست    کـوپتر مـدرن و پیـشرفته نیـز مـی            شهادت محمد منتظرقائم پنج فروند هلی     
شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالـت       . غنیمتی ارزشمند و تاریخی براي ایران باشد      

 .گردد سالمی محسوب میو رسوایی آمریکا در ایران و در برابر انقالب ا
هاي   نام   گروه کومله از ادغام سه گروه چیگراي کرد تشکیل شد به           1357 در سال    :کومله •

گروه زحمتکشان کردستان ایران، گروه چاوه و گروه اتحادیه کشاورزان و بعـدها بـا            
اسامی حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کارگري و حزب اتحاد کمونیست           

در ابتدا پیرو اندیـشه و مـشی سیاسـی          . کردند  دد انشعاب فعالیت می   کارگري و با تع   
این گروه از آغاز در برابر نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران موضـع               . مائوسیسم بودند 

» سـازمان کردسـتان حـزب کمونیـست ایـران         «نـام     حتی زمانی که به   . مخالف داشت 
هـا و   ابستگی به قـدرت   علت و   کرد اما به    ظاهر از خلق کرد دفاع می       کرد به   فعالیت می 

. کرد  کشورهاي کمونیست بیگانه از منطقۀ کردستان ایران سلب آرامش و آسایش می           
در . هاي سازندگی نیروهاي انقالب در منطقه موضع مخالف داشـتند           در برابر فعالیت  

بـه بهانـۀ اسـتقالل کردسـتان بـسیاري از           . هاي منطقـه دسـت داشـتند        تمامی آشوب 
هاي   به جنگ مسلحانه در برابر ارگان     .  را به شهادت رساندند    نیروهاي انقالبی پاسدار  

هایی بود که نظام جمهوري اسالمی آنـان را   انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه  
 . غیرقانونی اعالم کرد

آباد در این منطقه      واقع در باختر شاه   .  یکی از شهرهاي استان کرمانشاه است      :غرب  گیالن •
غـرب قـصبه مرکـز        گـیالن . شود   و گوگرد و آهن یافت می      سنگ  معادن نفت و ذغال   

آباد داراي دشـت وسـیع و گرمـسیري            کیلومتري باختر شاه   94بخش گیالن واقع در     
این شهرستان نیز با شروع جنگ تحمیلی مورد تهاجم و اشغال عراق واقع شد              . است

رگیـر  هاي مهم براي هـر دو کـشور د          و در تمام دوران جنگ تحمیلی یکی از پایگاه        
 .بود

 از احادیثی که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـر عـاملی در رسـائل                     :لباس سیاه  •
فیمـا علـم    ) 7(قـال امیرالمـومنین   «: الشیعه نقل کرده است یکی این حدیث است       

امیرالمـومنین در   «: ترجمه) 382، ص 4ج(» ال تلبس السواد فانه لباس فرعون     : اصحابه
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امـا بعـضی دیگـر از       . ه رنگ لباس فرعون اسـت     سیاه نپوشید ک  : تعلیم یارانش گفت  
 .اند احادیث پوشیدن رنگ سیاه در کفش و عمامه و کساء را روا دانسته

شـود کـه آزادي شخـصی را           به جریان و تفکري مرتبط با دولت، اطـالق مـی           :لیبرالیسم •
. لیبرالیسم مدرن در عـصر روشـنفکري ریـشه دارد         . دانند  ترین هدف سیاسی می     مهم
. لی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد                 صورت ک   به

. هـاي متفـاوتی را پیـشنهاد کننـد          هاي مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت        شاخه
ها در نظام جمهوري اسالمی با وجودي که به قدرت رسیدند در ادامـه نـسبت            لیبرال

مـشی سیاسـی چنـدان      از جهـت    . گیري کردند   به برخی مواضع و فتاواي امام موضع      
 .پایبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند

. کار بریتانیـا بـود   رهبر سابق حزب محافظه) 1925 اکتبر 13زادة (: مارگارت هیلدا تاچر   •
 با شـعار    1979 به رهبري این حزب برگزیده و چند سال بعد در            1975وي در سال    

  انگلـیس وزیـري   نامزد شد و به نخست     کاران  بهبود اوضاع اقتصادي از سوي محافظه     
تاچر تنها زنـی در بریتانیـا اسـت کـه            .هر سمت باقی ماند     در 1990رسید و تا سال     

الگوي رفتار سیاسـی وي     . داراي این دو پست به صورت همزمان بوده است        تاکنون  
هاي شـایان توجـه    در دوران مسئولیت خویش از کمک   . معروف است » تاچریسم«به  

 .کرد جانبه می هاي همه نیستی اسرائیل حمایتبه دولت صهیو
ه      بخش ماژن از بخش    ):ماژین(ماژن   • شهر است، در این بخـش        هاي مرکزي شهرستان در

 .نشین و امامزاده شاه احمد واقع است امامزاده معین صالح و امامزاده سیدممر کوه
ت خـود   خواه بود کـه در پـی مبـارزا           روحانی مبارز و عالمی آزادي     :مدرس، سیدحسن  •

 رضـاخان   1299هاي بیگانگان در زمان کودتاي        علیه ظلم حکومت داخلی و دخالت     
عنـوان    وي پس از سقوط کابینه سیدضیاء از زنـدان آزاد و بـه            . دستگیر و زندانی شد   

هـاي خـود      سرانجام در پی تشدید مخالفـت     . نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت      
سپس به کاشمر منتقل شد و همان جـا بـه   علیه حکومت رضا شاه به خواف تبعید و    

ــید    ــهادت رس ــه ش ــی ب ــل دولت ــت عوام ــه . دس ــه حرف ــدرس از جمل ــرین  اي م ت
هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با سخنان خـود اکثریـت                پارلمانتاریست
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از شـهید  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت    «شعار معروف   . کشید  را به سمت خود می    
 .مدرس است

 هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه   1293 در سال    :اهللامدنی، سیداسد  •
در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت      . جهان گشود 

دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع               . کرد
 خوانـساري اجـازه     اهللا  کوه کمري و آیـت      اهللا حجت   اهللا حکیم، آیت    بزرگی چون آیت  

ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد       . اجتهاد بگیرد 
عنـوان    پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه              . طاغوت گذراند 

اهللا قاضی بـه      پس از شهادت آیت   . نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد      
اهللا مـدنی در بیـستم        آیـت . ت جمعه تبریز را به عهده گرفـت       فرمان امام خمینی امام   

هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی           پس از اتمام خطبه    1360شهریور  
 .کوردل به شهادت رسید

ایـن مـسجد را     .  در شهر قدس و نخستین قبلـه مـسلمانان بـوده اسـت             :مسجد االقصی  •
اي  در زلزلـه  . تکمـیلش کـرد   سـپس فرزنـدش سـلیمان       . بنا کرد ) 7(حضرت داود 

نـام  . الـدین ایـوبی مرمـت شـد      میالدي توسط صـالح 585شدید ویران شد در سال    
االقصی در قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر                 مسجد
سبحان الذي اسري بعبده لیالً مـن المـسجد الحـرام الـی        «: آمده است ) 6(اسالم

مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیـست مـورد             این  » المسجد االقصی 
 میالدي قسمت جنوب شـرقی مـسجد بـه آتـش            1969تهاجم قرار گرفته و در سال       

هـاي مهـم مقاومـت مـسلمانان      عنـوان یکـی از مراکـز و پایگـاه     امروز به. کشیده شد 
 .شود فلسطین نامیده می

ه اسدي    مسلم • جوسلۀ نخست به شـهادت رسـید از         اولین شهید عاشورا که در حم      :بن ع
از اصـحاب  . بیـت بـود   هاي درخشان کوفه و هواداران اهـل    اسد و از چهره     طایفه بنی 

فـردي پارسـا، شـجاع و    . رفـت  شـمار مـی   و مـسلمانان بـا سـابقه بـه     ) 6(پیامبر
در . گرفـت   بیعـت مـی   ) 7(هـاي امیرالمـؤمنین     در همۀ جنگ  . سوارکاري نامی بود  

از یاران خواست تا با استفاده از تـاریکی شـب           ) 7(کربال پس از آنکه امام حسین     
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از صحنه خارج شوند مسلم برخاست و سوگند خورد اگـر هفتـاد بـار کـشته شـوم                   
سپاه دشمن چون   . سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد            

هـاي    در لحظـه  . تن جنگیدن با او را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد               به  یاراي تن 
را ) 7(بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا حسین              آخر که حبیب  

 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (تنها گذارد
 در  1300اکبر فیض معروف به مشکینی در سال          اهللا علی    آیت :اکبر  ، علی )فیض(مشکینی •

ـ        روستایی از توابع بلوك مشکین و در خانواده        ده بـه جهـان     اي متدین و اهل علم دی
ایشان پـس از کـسب مقـدمات    . پدر وي نیز روحانی و اهل علم و تقوي بود   . گشود

علوم دینی در نجف به ایران بازگشت و پس از رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کـرد                 
ایشان از نخستین افرادي بود که در نهضت سخنرانی از          . و در آنجا ادامه تحصیل داد     

 نفر از اساتید حوزه بـه نقـاط مختلفـی    27 و به همراه  قیام روشنگرانه امام دفاع کرده    
ایفـاي نقـش ایـشان در جریانـات     . مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگان تبعیـد شـد       

هایی چون عضویت در خبرگـان، تـدوین قـانون     مختلف بعد از انقالب در مسئولیت   
اساسی، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم و ریاسـت شـوراي بـازنگري                

در کارنامـه علمـی و فرهنگـی ایـشان تأسـیس مؤسـسه              . نون اساسی مشهود است   قا
 .توان مشاهده کرد ها جلد کتاب و مقاله را می الهادي و تألیف، تصحیح و ترجمه ده

در مدرسـۀ سیاسـی   . دنیا آمد  به1258 دکتر محمد مصدق در اردیبهشت       :مصدق، محمد  •
ماینـدگی اصـفهان وارد مجلـس       در دوره اول بـه ن     . تازه تأسیس به تحصیل پرداخت    

از مدرسۀ علوم سیاسی پاریس و از دانشگاه نوشاتل درجۀ دکتـراي         . شوراي ملی شد  
عنوان وزیر دادگستري معرفـی       در کابینۀ مشیرالدوله به   . حقوق و جواز وکالت گرفت    

در کابینـۀ  . ایالـت فـارس شـد   ) اسـتاندارد (مدتی از سوي مـردم فـارس، والـی       . شد
با وجودي که   . مدتی والی آذربایجان شد   . وزارت دارایی منصوب شد   السلطنه به     قوام

وزیـري پیـشنهاد شـد نپـذیرفت و رحـل             در کابینۀ سردار سپه به وي پست نخـست        
علـت بیمـاري      مدتی به بیرجند تبعید شد امـا بـه        . اقامت در احمدآباد مستوفی افکند    

 قـوام برکنـار شـد و        در جریان سی تیر دولـت     . مجدداً او را به احمدآباد برگرداندند     
 آذر تلفـن را ملـی   25وزیـر شـد و در         دکتر مصدق با تصدي وزارت جنگ نخـست       
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در .  که منجر به فرار شـاه از ایـران شـد           1332 مرداد   25اعالم کرد و پس از کودتاي       
پـس از  . کارنامۀ دکتر محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت قابل توجـه اسـت           

شاه به ایران برگشت و مصدق برکنـار و محاکمـه            ماه زمامداري و کودتاي دیگر       28
 »دهخدا«.  چشم از جهان فروبست1345 اسفند سال 14شد، سرانجام در 

اي روحانی متولـد شـد و در          در مشهد در خانواده   ) ش1357 -1298 (:مطهري، مرتضی  •
وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر         . اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت     

اسـتاد  . اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جـست        ن امام خمینی، آیت   استادانی چو 
هاي خود     بعد از عزیمت به تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی          1331مطهري از سال    

اي مهـیج      بعد از سـخنرانی    1342را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال            
الیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و       علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فع           

اي از آگـاهی      مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه               
پـرداز    تـرین نظریـه     عنوان مهـم    بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به           

 بـه دسـت     1358 اردیبهـشت    11امـا سـرانجام در      . جمهوري اسالمی نـامبردار شـد     
 .قان به شهادت رسیدگروهک منحرف فر

کامه و طاغوتی جبار بود پدرش ابوسـفیان و           سفیان زمامداري خود    بن ابی    معاویه :معاویه •
ترین دشمنان اسالم بود از زمان عثمان والی شام           مادرش هند جگرخوار از سرسخت    

معاویه به هـیچ یـک      . کرد  و همواره علیه او توطئه می     . جنگید) 7(گشت و با علی   
از جملـه   . تحمیـل کـرد وفـا نکـرد       ) 7(اي که به امام حـسن       نامه از تعهدات صلح  

هاي معاویه بیعت اجباري از مردم گرفتن براي والیت عهدي فرزند شرابخوار              بدعت
کـه  ) 7(بن علی  ترین گروه مخالفان بیعت با یزید حسین        قوي. و ناالیقش یزید بود   

: امیه فرمـود    ة بنی دربار) 7(امام حسین . هرگز در برابر آن پدر و پسر سکوت نکرد        
ما و آنان در خصمی هستیم که نزاعمـان         » «انا وهم الحضمان الذّان اختصمانی ربهم     «

امیـه بـر مـسلمانان و روي کـار            معاویه در تحکیم سلطه بنـی     . »برسر مسئله خداست  
 .آمدن یزید و جنایتهاي بعدي سهم عمده داشت

در آنجـا بـه     . ان گـشود  در همـدان دیـده بـه جهـ        ) ش.    ه (1307 در سال    :مفتح، محمد  •
سپس به حوزه علمیه قـم      . تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد        
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که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز            درحالی. مهاجرت کرد 
هـاي مهـم مبـارزات        نقش شهید مفتح در صـحنه     . موفق به اخذ درجه دکتري گردید     

در .  بـسیار حـساس بـود      1357شـکن عیـد فطـر         نماز دشـمن  انقالبی از جمله اقامه     
هاي نماز جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاري کـرد و    خطبه

رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت                
ضویت ایـن شـورا     شهید مفتح با تشکیل شوراي انقالب، از طـرف امـام بـه عـ              . کرد

عنوان عضو هیـأت      اهللا مفتح، به    آیت. درآمد و در این سنگر منشأ خدمات شایانی شد        
 آذرمـاه   27سـرانجام در    . پرداخـت   علمی دانشگان تهران، به تـدریس و تحقیـق مـی          

 به همراه دو تن از پاسداران جان بر کف خود در مقابـل دانـشکده الهیـات از                   1358
ــه   ــان ب ــافق فرق شــهادت رســید و در صــحن حــرم حــضرت  ســوي گروهــک من

 .به خاك سپرده شد) 3(معصومه
ــداد • ــود  :مق ــن اس ــرو ب ــن عم ــداد اب ــحاب   .  مق ــه اص ــدري از جمل ــت ب صــحابی اس

هاي اعـالم شـریعت اسـالم، بـه اسـالم          است که در نخستین سال    ) 6(اهللا  رسول
از جمله هفت نفـري     . پدرش عمرو حلیف کنده بود لهذا اوراکندي هم نامند        . گروید

. مقـداد در غـزوه بـدر شـرکت داشـت          . ت که در نخستین بار اظهار اسالم کردند       اس
مقداد بن اسود و سلمان فارسی و ابوذر غفـاري و عمـاربن یاسـر از اولـین کـسانی                    

اند اینـان کـسانی بودنـد کـه بـا وجـود               معروف شده ) 7(هستند که به شیعۀ علی    
ق، .   ه 33داد در سـال     مق. ثابت ماندند ) 7(خالفت ابوبکر در مودت و والیت علی      

در نزدیکی مدینه وفات یافت و جسدش به مدینـه حمـل شـد و در مدینـه مـدفون                    
 . حدیث نقل شده است48در صحیحین از مقداد . گردید

کدام از کتب روایی حدیث یـا عبـارتی دقیقـاً مثـل ایـن       در هیچ..: .من طلبنی وجدنی و  •
مشهور بود یافت   » قدسیحدیث  «هاي دفاع مقدس به       خصوص در سال    عبارت که به  

مـن  : ان اهللا تعـالی قـال     «: الشیعه حدیثی شبیه به این نقل شده اسـت          در وسائل . نشد
 و من سألنی اعطیته و من اعطانی شکرته و مـن عـصانی سـترته و مـن                   حیتۀدعانی ا 

 و من عرفنی خیرته و من احبنّی ابتلیته و من احبتُـه قتلتـه و مـن قتلتـه                    بقیۀقصدنی ا 
 ).419، ص 18ج (» من علی دیته فأنا دیتهفعلی دیته و 
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عنوان دیکتاتور در جهت خـدمت بـه اسـکتبار            ها به   پادشاه مراکش بود سال   : حسن  ملک •
. خصوص آمریکا بر جان و مال مـردم مـراکش حکومـت جبارانـه داشـت                 جهانی به 

خـصوص آمریکـا و انگلـیس     نی بههاي جها عنوان فردي مزدور و وابسته به قدرت    به
 .کرد ثروت ملی و منابع نفت این کشور را براي غارت آمریکا محافظت می

پادشـاه  ). 1999 فوریـه    7، درگذشتۀ   1935 نوامبر   14زادة  (بن طالل     حسین: حسین  ملک •
حـسین از    سـال بـود ملـک   47 تا پایان عمر خـود بـه مـدت    1952 اوت 11اردن از  

همیـشه جـزء پادشـاهان مرتجـع        . پادشاهان جزء حلقۀ اقماري وابستگان آمریکا بود      
 .داد ها را بر منافع مردم اردن ترجیح می منطقه بود که منافع ابرقدرتعرب 

عبـدالعزیز  « پنجمین پادشاه عربستان سعودي و هشتمین فرزنـد          :فهد بن عبدالعزیز    ملک •
فهـد مـصادف      زمان به سلطنت رسیدن ملک    . بنیانگذار عربستان جدید بود   » آل سعود 

که عربـستان سـعودي را بـه یکـی از     با اوج رونق نفتی و افزایش دالرهاي نفتی بود      
هاي بزرگ اقتصادي جهان تبدیل کـرد او در سـال جنـگ ایـران و عـراق بـا                      قدرت

 .هاي مرتجع منطقه حمایت کرد حسین و سایر گروه دالرهاي نفتی از صدام
 . متر32991 از جمله شهرستانهاي استان ایالم با جمعیتی بالغ بر :ملکشاهی •
نوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي      با ع  1344 در سال    :منافقین •

پس از پیـروزي    . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند        . تشکیل شد 
شـد تـا در       انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی           

هاي آنان    فعالیت.  علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند        1360خرداد  
پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه        . از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد      

آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري                     
سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه          . کردند  اسالمی ایران فعالیت می   

اینـک در اردوگـاهی در عـراق مـستقرند          . کردند  آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می     
ــه ــانی و     ب ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همــسو ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م عن

 .ها فعالیت دارند ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت
 از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1364 در   :علی  منتظري، حسین  •

 خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه               به دستور امام   1368انتخاب شد و در     
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ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و       
 .مردم بودند

وزیـري     با رأي مجلس شوراي اسـالمی بـه نخـست          1360در سال   : موسوي، میرحسین  •
وي در مـدتی کـه      .  در این سمت بود    1368جمهوري اسالمی انتخاب شد و تا سال        

 .عهده داشت مورد احترام و عالقه رزمندگان اسالم و مردم بود وزیري را به نخست
 متر در جنـوب  27077 از جمله شهرستانهاي استان ایالم است با جمعیتی بالغ بر          :مهران •

 .آباد واقع است شهرستان ایالم و صالح
وي بـردة   . بـود ) 7(بنی اسد از اجلَۀ اصحاب حضرت علی      :  ابن یحیی از موالی     میثم •

او را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد             ) 7(اسـد بـود و حـضرت علـی          زنی از بنی  
سبب عالقـه و ارتبـاطی کـه         باقی ماند سپس در کوفه سکونت گزید و به        ) 7(علی

داشت عبیداهللا بـن زیـاد امیـر کوفـه او را زنـدانی سـاخت و               ) 7(با حضرت علی  
هاشم کرد     بیان فضایل بنی   سپس بر چوبی به صلیب کشید و او در آن حال شروع به            

و چون خبر آنرا به ابن زیاد دادند بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت، امر               
بـار بـود کـه در تـاریخ اسـالم کـسی را لجـام               کرد که او لجام نهادند و این نخستین       

و ده روز پـیش از  . ق.  ه60زدند و سپس با نیزه او را بقتل رساندند و آن در سال              می
). 294، ص 8از االعـالم زرکلـی، ج     . (به عـراق بـوده اسـت      ) 7(ود امام حسین  ور

) 7(هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمومنین علی          ابوسالم میثم از ایرانی   
بوده و او را عبیداله زیاد ده روز قبل از آنکه حضرت امام حسین به عراق وارد شود                  

 »دهخدا«. در کوفه به قتل رساند
میثم تمار فرزند یحیی و اهـل       . بود) 7(ز صحابه خاص حضرت امام علی      ا :میثم تمار  •

بعـضی او را ایرانـی و از       .  بـود  -اي میـان عـراق و ایـران          منطقـه  -»نهروان«سرزمین  
را ) خرمـافروش (» تمـار «لقب . گفتند هم می» ابوسالم«به او  . اند  مردمان فارس دانسته  

ابتدا غالم زنی از طایفه     . فروش بود گفتند، که در کوفه خرما      هم از آن جهت به او می      
او را از آن زن خرید و آزاد کرد که بعـد از آن از               ) 7(حضرت علی . بود» اسد  بنی«

) 6(چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم           هـم . یاران و صحابه آن حـضرت شـد       
هاي نخستین حیـاتش و در     شمار آمده است، هرچند از جزئیات زندگی او در سال           به



 677     تعلیقات ¹ ایالماستان 

) 7(آشـنایی میـثم بـا علـی       . م، اطالع مبسوطی در دست نیست     روزگار صدر اسال  
. مـشغول شـد   ) 7(رو به شاگردي در مکتب علی       ازاین. براي او توفیقی بزرگ بود    

هـاي    هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـاهی             ) 7(علی
را فـ ) 7(میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی  . بسیاري را به او آموخت  

و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پـسرش از                  . گرفت
نقـل  . آیـد   حـساب مـی     به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه         . او روایت کرد  
تـو را   «: چگونگی کشته شدن میثم را پیشگویی و به وي گفـت          ) 7(است که علی  

در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو         . دکنند و به دار خواهنـد ز        بعد از من دستگیر می    
 60میثم در آخر سـال      . »خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساخت         

بـن زیـاد    بـه عـراق، توسـط عبیـداهللا    ) 7(هجري، ده روز قبل از ورود امام حسین    
خبر داده بود به دار آویخته شـد و         ) 7(دستگیر شد و به همان نحوي که امام علی        

 .کشته شد
 آخـرین  1991 تـا  1985 از 1931)  مـارس  2متولـد   (: ل سرگئه ویچ گوربـاچف    میخائی •

ها و اصالحات او باعـث پایـان جنـگ سـرد      تالش. رهبر اتحاد جماهیر شوروي بود  
اما همزمان یگانگی سیاسی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروي را نیز پایان            . شد

 جایزة صلح نوبل    1990 گورباچف در سال  . داد و نهایتاً باعث فروپاشی شوروي شد      
 .را دریافت کرده است

نامش یونس معروف   .  از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل       :میرزا کوچک جنگلی   •
ق دیـده بـه    . ه1298خان فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت در سـال             به میرزا کوچک  

آباد رشت و مدرسـه محمودیـه    مقدمات علوم دینی را در مدرسه صالح    . جهان گشود 
هاي بسیار تصمیم به تأسیس نهضت جنگـل    پس از فراز و نشیب    . ران فرا گرفت  شمی

الـدین و سـایر       خـان و سـردار محیـی        االطبـاء و میـرزا کـریم        با دکتر شـمس   . گرفت
فـردي معتقـد بـه      . مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت         

سـرانجام  .  از مقدمات فراتر نرفت    مدتی طلبه علوم دینی بود، اما     . احکام شریعت بود  
دهخدا بـا   «. با مرگ مشکوك او نهضت جنگل هم خاتمه یافت        )  ش 1300(در سال   
 »تلخیص
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 مشهور به نواب صفوي از رهبران اصلی سازمان         ):نواب صفوي ( میرلوحی، سیدمجتبی  •
ترتیـب رژیـم طـاغوت        بـدین . فدائیان اسالم همراه سه تن از همرزمانش شهید شـد         

خواهی سخن گفته بود به شهادت        هد و انقالبی را که فقط بر مبناي اسالم        مبارزي متع 
اي روحـانی      هجـري شمـسی در خـانواده       1305شهید نواب صفوي در سال      . رساند

وي . متولــد شــد و تحــصیالت متــداول را در کنــار تحــصیالت حــوزوي ادامــه داد
ت مسلحانه اسالمی   گشاي مبارزا    مکتبی است که راه    -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی   

فداییان اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران                . بود
هاي خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سـرلوحه اهـداف خـود              و قدرت 

 !قرار داده بودند
رتـش  از آغاز تحرکـات ا . از جمله مناطق استراتژیک و مهم در منطقه ایالم است      :میمک •

عراق این منطقه مورد توجه دشمن بود و براي اشغال ارتفاعات میمک عراق تـالش               
چندین بار به اشغال عراق درآمد و مناطقی از آن را نیروهاي مبارز ارتش              . بسیار کرد 

.  خـوارزم انجـام شـد   -در این منطقه عملیات نظامی بنام ذوالفقـار       . کرد  ایالم آزاد می  
گیـري منطقـه و ارتفاعـات میمـک        ارزه براي باز پـس    هاي ایل خزل را در مب       رشادت

هـایی از میمـک        سال از آغاز جنگ هنوز بخش      7پس از گذشت    . نباید فراموش کرد  
 با رمز یا حـسین مظلـوم توسـط ارتـش            2در عملیاتی بنام نصر     . در دست عراق بود   

جمهوري اسالمی ارتفاعات مشرف و خطوط مواصـالتی دشـمن در منطقـه میمـک               
 .آزاد شد

کسانی که در   . دهد  به اهل واقعۀ جمل می    ) 7( لقبی است که امیرالمؤمنین علی     :اکثینن •
بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکـستند و بـه             ) 7(ابن ابیطالب   مدینه با علی  

 .جنگ با وي برخاستند
بن مال عباس نوري مازندرانی معروف به شـیخ نـوري از          ) شیخ  حاجی: (اهللا  نوري، فضل  •

پس از تحصیل علوم دینی     . و از مراجع تقلید اوایل قرن چهاردهم است       فقهاي امامیه   
مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به حمایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه                 

خـواه   قاجار به مخالفت با طباطبایی و بهبهانی دو روحانی صاحب نفـوذ و مـشروطه           
آویخته شد و در قم      به دار    1327 رجب   13پس از فتح تهران گرفتار و در        . پرداخت
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 الغافـل و ارشـاد الجاهـل، صـحیفه مهـدویت را             ةاز تصانیف او تـذکر    . مدفون است 
 .»دهخدا«. توان نام برد می

 بـا جـدایی از جبهـه ملـی ایـران و             1340حزبی سیاسی بود که در سال       : نهضت آزادي  •
 اولین دبیرکل آن آقاي مهـدي بازرگـان       .  اسالمی تأسیس شد   -تأکید بر هویت ایرانی   

علت خروج از مسیر کلـی        بعدها به . که تا هنگام مرگ در این سمت قرار داشت        . بود
و جهت حرکتی جمهوري اسالمی و اخذ مواضع مخالف از سـوي نظـام فعالیتـشان                

 .غیرقانونی اعالم شد
غربـی آن     چهل و دومین ایالت از ایاالت متحده آمریکاسـت واقـع در شـمال             : واشنگتن •

همچنین پایتخت ایالت متحده آمریکا نیـز بـه همـین           . رامدر شمال اقیانوس آ   . کشور
این شهر در کنـار رود   . باشد   و مقر رئیس جمهور می      ها و کنگره    مرکز اداره . نام است 

کـاخ  . پوتوماك در کنار اقیانوس اطلس در شـرق کـشور آمریکـا واقـع شـده اسـت                 
هاي مهـم     گیري  ها و تصمیم    معروف سفید در این شهر واقع است بسیاري از سیاست         

خصوص در جهت استثمار، اشغال و غارت منـافع ملـی کـشورها در همـین کـاخ         به
گردد به همین جهت است که بسیاري از اندیـشمندان از ایـن               طراحی و مدیریت می   

 .کنند عنوان مرکز فرماندهی دولتمردان آمریکا یاد می کاخ به
 شـود، هرکـه باشـد        آن است که با فعل بعضی از مکلفان منظور حاصـل           :واجب کفایی  •

در هر صورت اگـر افـرادي در        . مانند جهاد ) عدة مکلفان معین نیست   (کند    فرق نمی 
گیرد انجام وظیفـه نماینـد، تکلیـف از           اي که حکم واجب کفایی بدان تعلق می         زمینه

 ).نامۀ دهخدا لغت. (گردد عهده بقیه ساقط می
کـار رفتـه اسـت بـا دو      ن بههاي متعددي در قرآ   تعبیر وراثت ارض در آیه     :وراثت زمین  •

گـرفتن زمـین از       بازپس) ب. اند  که هدایت شده    وراثت زمین به آنان   ) الف: نگاه ویژه 
:  سورة زمـر چنـین آمـده اسـت         74در آیه   . اند  آنان که از پیشینیان آن را به ارث برده        

ه و اورثنا االرض       « عدنا و و و گوینـد سـپاس      «: ترجمـه » ...وقالوا الحمدهللا الذي صدقَ
را بـه   ) بهشت(ستایش خداي راست که وعده خویش را به ما راست داشت و زمین              

 .ما میراث داد
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هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده              .  فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است       :هابیل •
حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      . شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند 

. نند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد             توا  خواهر تنی نمی  
هابیـل نخـستین کـسی      . قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت          

گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در               . بود که توسط برادر کشته شد     
بـه درگـاه   ) قابیـل و هابیـل  (در وقتی قرار شد هر دو برا. کوهی حدود سراندیب بود 

خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از           
. هابیل شـبان بـود    . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد            

 )دهخدا. (هابیل فرزند دوم آدم و حواست
مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو          از روحانیون    :اکبر  رفسنجانی، علی   هاشمی •

قبل از انقـالب مکـرر از سـوي رژیـم           . مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد      
سرپرسـتی  : هایی چون   دار مسئولیت   پس از انقالب اسالمی عهده    . پهلوي دستگیر شد  

وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي            
... فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و           عالی انقالب   

 .اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند هم. شد
 سـالگی  14از سـن  .  در بهشهر متولد گردید1313 در سال   :نژاد، سیدعبدالکریم   هاشمی •

م اهللا کوهـستانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـا          در محضر آیـت   
وي از همـان اوایـل انقـالب در سـال           . به تحصیل علوم دینی پرداخـت     ) ره(خمینی
هــا و   مبــارزات خــویش را علیــه رژیــم ستمــشاهی آغــاز نمــود و بــا خطبــه 1341

هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افـشاي ماهیـت رژیـم                  سخنرانی
یکـی از   » مناظره دکتر وپیر  «ي  کتاب مشهور و  . پهلوي تمامی توان خود را به کار برد       

او پس از پیروزي انقـالب انقـالب        . رفت  کتب ممنوعه در زمان طاغوت به شمار می       
اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و        

از دیگـر آثـار ایـن       . دار شد   مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده       
بخـش، مـشکالت مـذهبی        هستی: هاي ذیل اشاره نمود      به کتاب  توان  عالم مجاهد می  

 . ها آموخت روز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسان
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وزیري بر اثر انفجار بمـب کـه توسـط      دفتر نخست 1360 شهریور   8 در   :هشت شهریور  •
عنـوان   رزم دیرینه، شهید محمـدعلی رجـایی بـه    منافقان کار گذاشته شده بود، دو هم   

وزیر در این حادثه      عنوان نخست   هوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به      رئیس جم 
 .دلخراش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند

 دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقع در سرچـشمه تهـران            ):سرچشمه(هفت تیر    •
هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم            محل گردهمایی بسیاري از شخصیت    

هـاي انقالبـی و     تـن از چهـره  72ب منفجر گردیـد و بـیش از       وسیلۀ بم    به 1360تیر  
دسـت    نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به          

در ایـن حادثـه غیـر انـسانی تعـدادي از           . منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند      
اهللا دکتـر سـیدمحمد     کـه در رأس آنـان شـهید آیـت          -هاي انقالب اسالمی    شخصیت

 . به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند-سینی بهشتی قرار داشتح
» )7( کلمـات االمـام الحـسین      عـۀ موسو« عبارتی که در کتاب      :هل من ناصر ینصرنی    •

 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذر           «: آمده این است  
) 506ص (» لاالطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـو         

اي   آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده                 : ترجمه
را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هـست بـراي             ) 6(هست که ذریت پاك رسـول     

 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول
اسـت کـه در     ) 7(ها مشهور و شعار حضرت امام حـسین         از روایت  :هیهات من الذله   •

، 2، متقل خوارزمی، ج   131المهموم، ص   نفس. (مقابل دشمنان خویش بیان شده است     
مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مایـه سـرایش       ). 83، ص45االنوار، ج   ، بحار 7ص

. »از من دور است که بـه ذلـت تـن بـدهم     «ترجمه  . اشعار حماسی بلندي شده است    
: ن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود  البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آ  

اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هیهات له ذلک من، هیهات                  «
 ).505فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص(» ...منا الذله

ترین شهر دشت آزادگان و مرکـز بخـش هـویزه یـا هوزگـان          شهر هویزه جنوبی   :هویزه •
ایـن شـهر در دوره      . جنوب غربی سوسنگرد قرار دارد     کیلومتري   10این شهر   . است
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 دو قلعه محکم و     بصرهخلفاي اسالمی آباد و سرسبز بود و کوشک هویزه و کوشک            
اغلـب  . آب و هواي آن گرم و خشک اسـت        . آمد  شمار می   دژ دفاعی این سرزمین به    

 امامی هستند با آغاز جنـگ هـویزه آخـرین شـهر در دسـت       ساکنان آن شیعه دوازده  
نیروهـاي عراقـی پـس از پیـشروي در          . ادگان بود که به اشغال ارتش عراق درآمد       آز

منطقه سوسنگرد و کرخه نور عمالً هویزه را در محاصـره داشـتند بـراي آزادسـازي                 
اي اساسی بـه نیروهـاي عراقـی           با عنوان نصر ضربه    15/10/1357هویزه در عملیات    

تجـاوز عـراق بـا محاصـره هـویزه       بار دیگر نیروهاي م27/10/1359وارد آمد اما در  
طـی دوران محاصـره و اشـغال تقریبـاً     . وارد شهر شدند و به غارت منازل پرداختنـد    

 بـا اجـراي مرحلـه دوم عملیـات بـزرگ            19/12/1361در تـاریخ    . شهر تخریب شد  
در شـهر هـویزه بـه یـادبود     . نشینی کـرد و شـهر آزاد شـد    المقدس دشمن عقب  بیت

 الهدي و یارانش پس از آزادسازي ایـن منطقـه             علم حماسه و مقاومت شهید حسین    
. پیکرهاي مطهرشان شناسایی و در محل یادمان شهداي هویزه به خـاك سـپرده شـد             

پـس از آزادسـازي بالفاصـله بـه فرمـان         . پادگان معروف حمید در این منطقه اسـت       
خمینی بازسازي و کار سـاخت شـهر جدیـد هـویزه بـه آسـتان قـدس                    حضرت امام 
 .ار شدرضوي واگذ

.  پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار یاسـر و همـسر سـمیه بـود           :یاسر •
و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش               

از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چهارمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و                 » مالک«
پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    .  شده بود، پیدا کندفساد اوضاع حکومت یمن، آواره  

کردن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه                
ابوحذیفـه،  . پیمـان شـد      هـم  - بن مغیـره   یفۀحذ   ابی -مخزوم  ماند و با رئیس قبیله بنی     

 به ازدواج یاسـر     ترین کنیز وي بود،     سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن       
درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد کرد و بنا گذاشت که فرزندان این زن و شوهر                   

زاده شد،  » عمار«نام    از این ازدواج، پسري به    . شناخته شوند ) احرار(نیز جزء آزادگان    
تبـدیل شـد و در راه اسـالم کـشته           ) 6(که بعدها به یکی از یاران نزدیک پیامبر       

به پیامبري برگزیـده شـد و آیـین اسـالم را            ) 6(حضرت محمد که    هنگامی. شد
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طور ناآشکارا وارد مکه نمود، یاسر و سمیه و فرزندشان عمـار کـه در آن هنگـام،                    به
جوانی رشید و قوي بود، جزء نخستین نفراتی بودند که به دیـن اسـالم گرویدنـد و                  

دن ایـن خـانواده و      با اسـالم آور   . تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند         
هـا و   پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت             

یافت و شدت     روز فزونی می    هاي کفار قریش نسبت به آنها آغاز شد و روزبه           شکنجه
هنگامی که یاسر و همـسرش سـمیه بـه پیـشنهاد پـسرشان عمـار اسـالم                  . گرفت  می

ر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه            آوردند، مغیره، ابوحذیفه، حکم پس    
کردند که خانه خـود را        مشرکان این سه نفر را در گرمترین مواقع مجبور می         . گرفتند

: گفـت   ابوجهل می . سر ببرند   ترك بگویند، و در زیر آفتاب گرم و باد سوزان بیابان به           
سب و  (یی  ناسزاگو. 1: یکی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بود           

بازگـشت بـه    . 3جـستن از او؛     ) تبـري (بیزاري  . 2؛  )6(به حضرت محمد  ) شتم
و بـد گفـتن بـه       » ال اله اال اهللا   «و  » اهللا اکبر «ولی از زبان آنها سخنی جز       . الت و عزي  

با کمال احتـرام چیـزي شـنیده        ) 6(الت و عزي و یاد کردن نام حضرت محمد        
ا شدن از حال آنها به نزدشان      براي همدردي و جوی   ) 6(حضرت رسول . شد  نمی
موعـد  ! اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید        «: گفت  آمد و با رأفت و مهربانی می        می

 .»شما بهشت است
سفیان است پس از پدر به خالفت رسید جوانی بـود            بن ابی   فرزند معاویه : معاویه  یزیدبن •

مردم عـراق   . دعاري از علم و فضیلت و شهره به فسق و فجور مدتی حاکم بغداد بو              
نامه نوشـتند و آن حـضرت را بـراي          ) 7(به علی   که از او ناراضی بودند به حسین      

بـن عقیـل را بـراي         پسر عمش مـسلم   ) 7(امام حسین . بیعت به عراق فرا خواندند    
گرفتن بیعت به کوفه فرستاد نخست با مسلم بیعـت کردنـد امـا چـون حـاکم یزیـد                 

و بیعت مسلم سرباز زدند و در دهم محـرم بـه   عبیداهللا بن زیاد به کوفه آمد از یاري         
و یارانش را در کـربال  ) 7(امر یزید عمربن سعد عامل عبیداهللا بن زیاد امام حسین        

زنان و اطفال بجاي مانده در واقع کربال را نزد یزید به شام             . به امر یزید شهید کردند    
مـردم مدینـه را     یزید حتـی    . فرستادند و این کار نفرت عموم مسلمانان را برانگیخت        

) 7(در سال اول امام حـسین     . ونیم طول کشید     سال  سلطنت یزید سه  . قتل عام کرد  
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در سال دوم شهر مدینه را تاراج کرد و به قتل و غـارت مـردم          . را به شهادت رسانید   
 .پرداخت و در سال سوم هم به مکه حمله کرد

او را اسرائیل نیز گویند      یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نام پسر اسحاق پیغمبر و            :یعقوب •
یعقـوب داراي   . نام پیغمبري که پدر یوسف بـود      . با عیصو از یک شکم زاییده شدند      

دوازده فرزند بود، یعقوب یوسف را که از سایر فرزندان نیکوکارتر بود به جانـشینی               
داستان تعامـل بـرادران    . خود برگزید و همین امر موجب حسادت سایر فرزندان شد         

 پیش از میالد مـسیح بـدنیا آمـده          2206یعقوب در   .  قرآن آمده است   یوسف با او در   
وقتی یوسف به عزیزي    . ها گریست تا نابینا شد     در فراق فرزندش یوسف سال    . است

مصر برگزیده شد پدر را از کنعان به نـزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چـشمان                      
ـ  147اند که یعقوب      نوشته. یعقوب روشن گشت   سلیم کـرد و   سالگی روح پـاك را ت

 ).دهخدا. (خاك سپردند جسد مبارکش را در حنوط نمودند و در مصر به
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