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 پرشور و   عشقي به)  س( زهرا   ازفرزندان  يكي ِ مقدس  دفاع  در حماسة  معرفتشان نشيني  چّله  كه عارفاني  
 و   و نوشتن  وشنيدن  گفتن  و فعلشان  از قول ه را پديد آورد ك  شد و عاشقاني  و ريا بدور،مبدل  از رنگ قيامي

» او « بريدند و به» او« از غير   دل چراكه!  ، نامكرّر است بحقيقت  و بخواني  بشنوي  كه  و قلم ، از هر زبان خواندن
»  دلها انامير «  شد كه  نصيبشان توفيقي  آنچنان  معامله ؛ پيوستند و در اين ست»بدو «  و همه ست»او« از  همه كه

  !  بايد در او نگريست پيوسته  كه اي  آنها، آيينه شدند و آيين
  : آري
  !   دوران  ما بود به آيينة  شهيدان  يكايك آيين

 و   گرم  دلها ـ برابر نگاه  ـ با اميران مجموعه ، در اين  عارف  عاشقان  از اين  برخي  و قال  از حال هايي آينه  
  .ر داردقرا  شما عزيزان صميمي

  

  
  
  

  :شهيد
  

   بنياد  تو كرد استوار اين  خون اي
   افتاد  ز رونق  تو، گل با آمدن

   بهار  و همواره  آور است  گل  كه  گل آن
  !   تو از ياد روي ، نمي  تويي  كه الحق
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  ! بود  دوست  كه  اميد تا بزرگي از چراغ

  
 و   و كاشانه  خانه  بودند كه  اميدي ، چراغ ناآشنا و بيگانه  براي ؛ بلكه  خود داشت  جاي ا كه و آشن  دوست  تنها براي  نه  شكلي  به آنها هر يك  

  ! داشت  مي  نگاه  وروشن  را گرم  و ديده  و دست دل
  ! براستي  
   مواهب  را از فيض ِ دوستان  جان كوشيدند تا مشام  مي پوئيدند وهمواره  نمي  ديگري ، راه  دوست  جز راه  كه  بودند و بزرگاني  بزرگ دوستاني  
  ! سازند  و عطرآگين ، تر و تازه ،همواره  خويش خدادادي

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  25/7/1359     شهيد پرويز بهارمست    
  13/9/1359  پور   شهيد محمدرضا تقي  
  7/11/1359    صديقي   شهيد عظيم  
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   شهيد پرويز بهارمست

  
  ! شد  خاموش  اميدم چراغ
  .كرد  مي  كمك  من ، به ، هر ماه  شهيد پرويز بهارمست چون

  سرا زميني  صومعه  شهرستان ضيابر از توابع  نوپاشان  در روستاي1335   سال  شهريور ماه  در سوم  كه  كشاورززاده اين  
   نبودند كه  كم رسيدنش  شهادت به از   پس كرد كه  مي ورزيد و رسيدگي  مهر مي ، آنچنان  ومستضعفان  محرومان  به شد؛ نسبت

  :سردادند
  »! شد  اميد ما خاموش چراغ«  
  .كرد مي  توزيع بضاعت  افراد فقير و بي  را ميان  آن23 خود  حقوق  دريافت  محض او، به  
 تنها در  نه   آن  تجسم  كه اي گونه به.   داشت  پهلواني  و منش  خوي ؛ واقعاً براستي مردي  گيله  كشتي  پهلوان اين  
 و  ؛ از پخش  و بعد از انقالب ِ قبل  گوناگون هاي  در عرصه شور و جسارتش  بود كه  متجلّي  و ضعيفان  از افتادگان دستگيري

 و راهپيماييها با   در تظاهرات  تاشركت  گرفته  خويش ّ سكونت  همجوار محل  در روستاهاي  امام  حضرت هاي اعالميه توزيع
 و  خوي  و اين  بر اعتقاد و ايمان  صادق ، گواهاني  سوزش  ستيز و ستم  دشمن  وفريادهاي  كرده  گره  و مشتهاي م مصم گامهاي

  . بود خصلتش
  :سازد  مي  مجسم  چنين  اين اش  ازوصيتنامه ، فرازي  با كفر و ستم  را در مبارزه ناپذيرش  خلل  استوار و عزم اراده  

ِ  ؛ حسين  نفس  و تا آخرين جنگم ؛ مي  است هر مسلماني  وظيفه  كه  و كشورم ، بعد، امام ر دين خاط  به  اول ؛ فقط من  
   امپرياليسم نشاندة  دست  يزيد آن  صدام  كاخ  كه هستم  و مطمئن  گذاشت را تنها نخواهم)  عزيز  خميني امام ( خويش زمان
  . ه' شاءاللّ د ان كر  را نابود خواهم  شرق  امپرياليسم  وسوسيال غرب

   قوم  آن  را از دست  و فلسطين ، نابود كرده خميني  عاليقدر امام  زعيم  رهبري  را به  كثيف  اسرائيل  كه اميدوارم  
  ! ، آزادسازيم دغل

   براي1359   مهر ماه ، هفتم  درآمده پاسداران  سپاه  عضويت ، به  آن  دستاوردهاي ِ حفظ ، جهت  انقالب  از پيروزي پس  
  . شد  باطل  عليه  نبرد حق هاي جبهه  راهي  بعثي  با متجاوزين رويارويي
 را  ِ دوست طبيعت» بهارِ «  و نشاط سرسبزي  و وجودش شده»  مست « هي' ال  عشق  از مي  كه  سرباز رشيد اسالم اين  

  انجام  ظلمت  نور عليه هاي  در جبهه  گيالن  لشكر قدس از  گرداني ِ جانشين  در سمت كه  در حالي  بود، سرانجام  خود گرفته به
 در نبرد با   روز از جانبازيش  از هيجده  و بيش  قرارگرفت  دشمن هاي  گلوله  تركش  مورد اصابت كرد، سر و گردنش  مي وظيفه

  ! گشت رسيد و آسماني   معشوق  وصال  يار، به  هجران  تحمل  سال24 ازسوسنگرد، با   بود كه  نگذشته كّفار بعثي
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  پور محمدرضا تقي

  
   را تا دوم تحصيالت.  گشود  جهان  به  در شهيدسرا،ديده1332   سال  خرداد ماه پور در هفتم شهيد محمدرضا تقي  
  فعاليتهاي و  ستمشاهي  با رژيم  مخالفتش  دليل  به  نكشيد كه  طولي ولي.  شد  واردگارد ارتش  از آن  نمود و پس  طي دبيرستان

  . نمودند  زندان  و روانه ، او را دستگير كرده مذهبي
ترسيدند؛ مبادا مورد   مي چون.  بدهد  اوكاري  نشود به  راضي  كسي  شد كه ، موجب بودنش  از بند؛ زنداني  از رهايي پس  

  . قرار بگيرند  و مجازات سؤال
   و از پيشگامان  داشت  خويش  وشهرستان  منطقه تظاهرات   در برپايي  بسزايي  نقش ، وي  انقالب گيري با اوج  
  . رفت  شمارمي  به  در محل  امام  حضرت هاي  اعالميه كنندگان  و پخش  مذهبي ، حضور مؤّثر درمحافل ، تظاهرات راهپيمايي
،   و ديگر اقشار داوطلب  بسيجي نيروهاي  نظامي  آموزش  به  شد و نسبت  پاسداران ، وارد سپاه  انقالب  از پيروزي پس  

  . را ايفا نمود  مؤّثري نقش
 در برابر   از حق  دفاع درسنگرهاي  ماه  از سه  شد و بيش  جنگ هاي  رهسپار جبهه  تحميلي  جنگ با شروع    

ِ  ، داغ سال و هفت   بيست  كه ، در حالي سرانجام.  قرار داد  نابكار و مسلّح  دشمن وحشيانة  هجوم  را در معرض  خويش ، جان باطل
   دست  وصال  شد و به ، آسماني  با شهادت ِ ذهاب  درسر پل13/9/1359   تاريخ  بود، به  نموده  را تحمل  از معشوق  و دوري فراق
  ! يافت
   داد  و برپايي  عشق  نجات  او آزاددر راه  ستم  ززندان  گشت چون
  !  داد ، جان  از حق  دفاع ه ر  افتادوآخر به  و سعي  و كوشش  تالش  به اول
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    صديقي عظيم

  
   تولّد نوزادي  شكرانة  به سرايي  صومعه دارِمتدين  مغازه ، اين»  صديقي كاظم «  را خانوادة1334  ِ سال  ماه  روزِ آبان اولين  

  .  پرداخت  شادماني  و به  گرفت ناميدند؛جشن»  عظيم« بعدها او را  كه
  . شد بود؛ زميني  دوست  كه  و بزرگي ِ بزرگ  دوست اين»   صديقي عظيم « كه بود  ترتيب و بدين  
 با   را تا ديپلم  خويش  شدو تحصيالت  مدرسه  ديگر، راهي  كودكان ، چون  خردسالي  دوران  نمودن  از سپري پس  
ها و معابر شد؛   خيابان  و راهي د گشت فريا  به  با كفر و بيداد، تبديل مخالفت هاي  زمزمه  و چون ِسر گذاشت  پشت موفقيت
   تظاهركننده  جمعيت  و در جلوي راهپيمايي ، از سازماندهي  زمينه  و در اين  خاست  بر پاي  خويش  شهر و منطقه با مردم همگام

  دريغ  و كوششي  تالش هيچ؛ از   ماندن  و ضدانقالب  در برابر منافقين صفت  و كوه اسالمي  انجمن اندازي  تا راه  گرفته ايستادن
  . ننمود نكرد و مضايقه

  : معتقد بود  كه  همچنان  تحميلي  جنگ با شروع  
   كفّار و دشمنان  ناجوانمردانة  و شاهد حملة بنشينيم  خانه  در كنج  و هم  باشيم  مسلمان ؛ هم توانيم ما نمي«  
  »كنند؛  آنهاتجاوز مي ما و ناموس   مسلمان  مردم  به رحمانه  بي  كه  باشيم اسالمي انقالب

  :  كه و تأكيد داشت  
   خود را فداي  و مال  تا جان نبوديم)  ع (  حسين امام ؛ اگر در زمان  بدهيم  نشان  و عمالً هم  باشيم قدم بايد ثابت«  

   از پاي  و انقالب  اسالم اه در ر  خويش  ودارايي  هستي  تا پاي اي  مالحظه هيچ  بي ؛ اكنون  خدا بنمائيم  او ودين آرمان
  »؛ نشست نخواهيم

   سوي  بود، به  آن و دستاوردهاي  و انقالب  از اسالم  و حراست  حفظ  كه  آرمانش  در تداوم20/7/1359  در تاريخ  
  :  است  تصوير كشيده  به اش  ازوصيتنامه  در فرازي  كه  تا همانگونه ها شتافت جبهه

  !  دهم  خود را انجام  شرعي  تا وظيفة روم مي  خدا و اسالم  با دشمنان  جنگ ان ميد  به ، آگاهانه من«  
 بزرگوار ما   امام  خداوند؛ يعني  بركت ؛ اين بزرگ  نعمت يار و ياور اين!   من  و خواهران  برادران شما نيز اي  

  ؛»!باشيد» كبير خميني«
  . كند  مبارزه  و مردانه  كرده علم قد   و انقالب  ايران  حريم  به در برابر متجاوزين  
   تن  را نيز به  گردان  فرماندهي ،كسوت  رزمندگي ّ طريق  بود و در طي  و انقالب  پاسدار اسالم  كه  معلّم ، اين سرانجام  
،   هجران  سال25 از  ؛ پس گذشت  نبرد مي هاي  در ميدان  روز از حضورش  وهفده  ماه  سه  كه  در حالي7/11/1359نمود، در 

  .  گشت  رسيد و آسماني  وصال سر، به  بي درسومار با پيكري
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  » سيدكاظم « جانگداز و عروسي» تير«

  
   شده  خم  زمانه  سهمناك  تندبادهاي  در مقابل  اگر چه  كه اي طيبه  شجرة  اين  و تابناك  بر پيكر مقدس  از ديگري  پس  جانگداز يكي تيرهاي  
 و   از زمين  كوچكي  بخش  استفادة  تنهامحدود به  دلنوازش  ساية ، خنكاي زدايان  و اسالم خواران  ايران  توسط  و بارش  برگ  باريختن كه  رفت بود و مي
  ! انداخت مي خط آمدوبراستقامتش بود، فرودمي  يافته تازه جاني)  ص( ه'اللّ رسول  ديگر ازفرزندان  يكي  با آبياري  گردد ولي زمينيان

؛  ، توانست  ديگر را از ما گرفت  و بهشتيان  بهشتي  كه  ووحشتناكش  هولناك  ضربه  با آن1360   سال جانگداز و سهمگين» تير«اما، مگر   
  : و صد البّته! هرگز! هرگز! بكند  كاري  دشمن براي

  !  است  و كشور ايمن  مكّار نابود است دشمن  است بر تن» اكبر ه'اللّ « تا ترا پيراهن

خواندند، گذاشتند ـ و هرگز  دانستند و مي  مي  و نظام اسالم  در راه  شدن  خود را كشته  عروسي كه» ها  ميراحمدي سيدكاظم « و مگر امثال  
  ! برسد  آرمانش  برود و به  پايين  دشمن  از گلوي خوش  آب  ـ كه نخواهند گذاشت

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  

  7/4/1360   عبدالكريمي  ه'اللّ   سيف    
  15/4/1360   انصاري  اخوين   علي  
  15/4/1360     عليرضا نوراني  
  1/6/1360   مرحبا   يوسف  
  20/9/1360    ميراحمدي   سيدكاظم  

  

    عبدالكريمي اله سيف

  
  دوران   از گذراندن پس.  شد  لنگرودزميني  شهرستان در كوملة) 1321 (  در سال  عبدالكريمي اهللا شهيد سيف  
   وارد شد و مدت  قم  علميه  حوزه  به  اسالمي  و معارف  علوم  تحصيل  ادامة ،جهت  در زادگاهش  و متوسطه  ابتدايي تحصيالت

   و شهيد مفتّح  شهيد مطهري  چون  نزد اساتيدبنامي  اسالمي  و حكمت  و فلسفه ، منطق  عربي  ادبيات  تحصيل  به سال7
  . پرداخت

   تعليم ، به  شكوهمند اسالمي  ازانقالب  پيش ّ سالهاي  و طي  بازگشت  ديار خويش  به  عاليه  تحصيالت ز اتمام ا پس  
  هاي  رهگذرزمينه  آورد تا از اين  روي  مختلف  و جلسات  عالي در دبيرستانها، مدارس  اجتماعي  و مسايل ساز قرآني  انسان معارف

   فراهم كرده  و قشر تحصيل  نوجوانان  در ميان  روز بويژه آن زدة  شرك  در جامعة  و اسالمي  انقالبي ان جري  ايجاد يك  را براي الزم
  .آورد

   دوستان هاي  در خانه  مخفي  اسالمي  وانجمنهاي  مجامع  تشكيل ، به  عالي  در مدارس  تدريس  سالها ضمن  در اين وي  
  . ورزيد  و سيار مبادرت  پنهاني  صورت  به  الهي سايل م تعليم  جلسات ، و داير كردن و ياوران

   و مشغول  مشهد انتخاب  الهيات دانشكدة  و آموزشي  علمي  عضو هيئت  عنوان  به  اسالمي  انقالب  از پيروزي پس  
   راه  مجلس  شد وبه رگزيده ب  اسالمي  شوراي  مجلس  نماينده  اولين  عنوان  لنگرود به شهرستان  مردم  از طرف سپس.  شد تدريس

  . يافت
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 بايد در   و معتقد بود كه  داشت فعاليت  عالي  و آموزش ِ فرهنگ  مؤّثرِ كميسيون  از اعضاي  يكي  عنوان ، به در مجلس  
جلوِ   كه اي ونه گ  نمود به ، حركت  بوده  امت  امام  از آرزوهاي  يكي  كه  اسالمي جمهوري  و مكتبي  اصيل  آرمانهاي  تحّقق جهت
  . بشود  گرفته  و سازماني  گروهي نظرانة  تنگ موضع

   از سالها فعاليت  پس  ايران  اسالمي جمهوري  در دفتر حزب7/4/1360   يكشنبه  خونين  در شامگاه ، سرانجام وي  
  . ست پيو ه' لقاءاللّ  شد و به ، آسماني  و فقاهت بر واليت  مّتكي  و سياسي  و اجتماعي علمي
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    انصاري  اخوين علي

  
 از  بخشد و دوري  مي  را صالبت  او، ايمان آوردو دوستي  مي  عزت  طاعتش  كه  را سزاست  خدايي  و تسبيح ستايش
  .ا'ًضَْنك ُ معيشَة َّ لَه  فَان ْ ذْكري َ عن ْ اَعرَض من!  كند  را سخت ،معيشت فكرش

   تا بدان  و طهارت  عصمت  خاندان  به مندي  وعالقه  و ستايش  احديت  درگاه  به  در نيايش  انصاري  علي شهيد مهندس  
   انجام  به  و خود راموظف گرفت  مي خواند و روزه   نماز مي  كودكي از اوان.  ناميد" عبدصالحش" توان  مي  جرات  به حد بود كه

 و قعود،   در قيام  با هماهنگي جد نماز بخواند و در كنار ديگران درمس  داشت دوست.  دانست  مي  نحو احسن  به  اسالمي تكاليف
   و ايام  و عيد مبعث شعبان  نيمه  اطهار، باألخص  و تولّد ائمه  برگزار نمايد در اعياد مذهبي را با جماعت  الهي  فرضيه اين

  .آورد  مي  جاي  را به  اسالمي  پسنديده ّهاي نت تمامتر، س  هر چه  و باشكوه  داشت  فعاالنه  شركت  حسيني  عاشوراي سوگواري
 در   محرم  ماه  را در شبهاي مدارس آموزان  دانش  عزاداري  هيأت ، نخستين  اختناق  در دوره  بود كه  كسي او، اولّين  
 تكايا و مساجدديگر   به  را از مسجد فوق آموزان  دانش  داد و هر ساله رودسر تشكيل  شهرستان  صيدر محله  الحوائج مسجدباب

   با جلسات داد و همگام  سرمي  ساالر شهيدان كشيد دررثاي  مي  زبانه  دلش  از اعماق  كه داد و اشعار پرسوز و گدازي  مي حركت
  .نمود مي  ،كوشش  مردم  به  اسالم  پيام گير در رساندن  و پي داد، فعاالنه  مي  باالتر تشكيل  درسطوح  ديگر كه  و مذهبي سياسي

،   اسالم  گوياي  و زبان  محفوظي االسالم ،حجت  گيالني  محمدي ه' اللّ  و پرشور آيت  مذهبي هاي حضور در سخنراني  
  ، مظاهر فريب فردي هاي  انگيزه  و زير پا گذاشتن  طاغوت  با نظام  او در مبارزه  دررودسر، در استواري  فلسفي  محمدتقّي مرحوم
،  ه' اللّ   و استقرار حكومت  شهادت  يعني  انساني آرمانها و آرزوهاي ترين  بالنده  به  و گرايش  نفساني  و هواهاي ، ماديات دهنده

  . داشت تاثير بسزايي
   روي  نظام  دبيرستان  به از حد خانواده  بيش  خاطر فقر مادي  به سپس.  خواند  در رودسر درس  رياضي  چهارم تا سال  

   تحصيل در ايام.  شد  افسري  آمد و وارد دانشكده  از آنجا نايل  رياضي  اخذديپلم  به  با موفقيت1340  آورد و در سال
   دست  تندي  مذهبي هاي  فعاليت  به طاغوت  نظام  و انساني  غير اسالمي هاي  ارزش  و درك  احساس  جهت  به  نظام دردبيرستان
  .نمايد  اخراج  افسري  و از دانشكده  قرار داده  اتهام ، او را در مظان  ارتش طالعاتضد ا  شد كه ها موجب  فعاليت زد و همين
   و پرورش  آموزش  استخدام  به  معلّم تربيت  دورة  و با طّي  برگشت  خويش  زادگاه  به  افسري  از دانشكده  از اخراج پس  

   گيالن استان  و ايثار در سطح  با مبارزه  كه  آموزشي  خدمت ل سا11 يا 10بعد از .  پرداخت  معلمي  شريف  شغل در آمد و به
   به  شدن  از نايل پس.   پرداخت  تحصيل  ادامه  به رياضي  شد و در رشته  بود، وارد دانشگاه  رودسر همراه  شهرستان باالخص
   انجمن  عضويت درآمريكا به. آمريكا شد هي را  و مبارزات  تحصيل  ادامه  براي  تهران  از دانشگاه ليسانس  تحصيلي دانشنامة
.  آمريكا بود  مختلف  در اياالت  دانشجويان  و سخنگوي  انجمن اين  آمريكا و كانادا درآمد و سخنران  دانشجويان اسالمي

 و   فرد، دوست  غفوري دكتر حسن.  مشهود و مشهور است1354   بعد از سال  التحصيالن  فارغ  او بر همه تند و داغ هاي سخنراني
  :كند  ياد مي  چنين  اين اش  جانبه  وهمه  گسترده هاي  سالها از فعاليت  او در آن همرزم

   رسد به  بود، چه  مشكل  هم  جهان  مركز تشيع يعني  در تهران  اسالمي  و انجمن  مسلمان  نام  روزها داشتن آن  
   دام  را به  جوانان كه...  و قمار و آنچناني هاي  مّخدر و فيلم و مواد بند و باري آمريكا ومركز فساد و فحشا و بي

   آن  طرف  به  هر دليلي  به  كه جواناني.بود  ماركسيسم  و آن  مد شده  ايران هاي  بچه ها بين  تازگي  چيزديگر هم يك.كشيد مي
   درباره  صفحه  ده  حتي  كه  آن دونب. شدند مي  كشيده  ماركسيسم  طرف  چند نفر به شدند با افسون نمي مراكز جذب
   به  داشتن  جرم ها به  مسلمان  بچه  و شتم ضرب  و استهزاء و حتي  مسخره بعد هم!  باشند  داشته  مطالعه  يااسالم ماركسيسم

   فرهنگ جوم، ه  طرف از يك: ها واقعاً درفشار بودند  مسلمان بچه!   سلطنتي  و ايدئولوژي عقايد ارتجاعي  خودشان قول
   و كارگراني  و مستضعف محروم  از طبقه  اغلب ، چرا كه  ديگر فشار ماديات  و از طرف اش  ظواهرفريبنده آمريكا با همه
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  آوردند، مبلغي  مي  دست  به كه  از پولي خواندند و بعضاً حتي  مي كردند و درس  كار مي  درخارج  زحمت  با هزاران بودند كه
  هاي  زني ها و مارك  پراكني ها،شايعه  فشارها، توطئه  بود كه ، در حالي فرستادند و اين  مي  خود، درايران انواده خ  براي را هم

  .نمودند  مي ها راتحمل  كمونيست  جوجه آن
  اي  و هفته گرفت  پا مي  آرام  چند نفر آرام  در آمريكا و كانادابا كوشش  دانشجويان  اسالمي ، انجمن  حال در اين  

   اسالمي  كتب  و مطالعه و بعضاً تفسير قرآن  و ترجمه  قرائت  به شدند و با هم  مي  جمع ها گرد هم ، بچه  دوشب يكي
   در فشار قرار داده ، ما را سخت  ومديريت  كاري  از لحاظ  و چه  و مذهبي  علمي  از لحاظ اماكمبود نيرو چه. پرداختند مي

 آمريكا   به  قرار است  تهران  اسالمي انجمن  از برادران  يكي  كه  بر اين  رسيد،مبني  در ايران از دوستان ي از يك اي  نامه بود كه
  ، سخت  جهت  دارد و ما از اين مطالعاتي  هم  در تفسير قرآن  بود،ايشان  نوشته  كه بخصوص.  شديم  خوشحال كلّي.بيايد

 صدا   طور ساده  او را اين  كه خواهم مي معذرت.   آشنا شدم" علي" با   من  كه نحو بود بدين!   و درمضيقه  بوديم مشتاق
 در   دانشجويان  اسالمي انجمن ورود او به.  بود را مدتها بود رها كرده...  و نظير دكتر و مهندس  او القابي  چرا كه زنم مي

   اندك  اندك  هم  جلسات فاصله.ترشد حتواتر و پرجمعيتتر، پر م  طوالني  كم  كم جلسات. بسيار داد آمريكا و كانادا رونق
   را از دست  و مسخرگي  لودگي هاجرأت  كمونيست  و ديگر جوجه  گرفت  قدرت  اسالمي ،انجمن  آرام آرام.   يافت كاهش

   به  كردند كه  اعالم  منافقين وقتي. صادر شد  منافقين  سازمان  ايدئولوژيكي  مواضع  اعالم بيانيه  كه1354  دادند تا سال
   بودند علني  كرده  سالها مخفي را كه اي  دريدند و ايده  را اندكي  نفاق ، پردة اند يا بهتر بگويم پيوسته  ماركسيسم ايدئولوژي

   همه  كه  امروز و فرداست  وفكر كردند، هم ها خوشحال  كمونيست  شدند و جوجه ها شوكه مسلمان  بچه نمودند، اول
 نمودند با   كه  خطري ها خود را باز يافتندو با احساس  مسلمان  بچه  كوتاه  فاصلة اما در يك. شوند  ماركسيست لكتمم

  هاي  بسيار، بحث  با شور وهيجان  اسالمي  انجمن  جلسات  زماني پرداختند و در اندك  فعاليت  چند برابر به كوششي
  در فاصله.  گرديد آمريكا پخش  بودند، در همة  نوشته  منافقين  بيانيه  در پاسخ  كه اي  كردند وجزوه  را شروع ايدئولوژيكي

 نفر از  ، هزاران  در آن  شد كه تبديل  دانشجويي  گروه  بزرگترين  در آمريكا و كانادا به دانشجويان  اسالمي  انجمن كوتاهي
هر ! كرد  مي  بيشتر فعاليت  ازهمه  ميان  در اين" علي" بودند و   اسالم  در خدمت  كوشش  متعهد  باتمام  و برادران خواهران

 غذا تا   ظروف  و شستن ذبيحه  گوشت  و از تهيه  مقاله  تا تهيه از سخنراني! شد  مي  ارجاع علي ماند، به  مي  بر زمين جا هر چه
  ... و  اعالميه  بلندگو و پخش تهيه

   از طرف  بود كه  نحوي  او به روزي شبانه  و فعاليت  انجمن  جلسات ّ تشكيل يكا محل آمر  در كانزاس اش  مسكوني خانة  
 و    متعدد خود، اختناق  در جلسات چون.  شد  و چند بار بازداشت قرار گرفت  تعقيب  كشور تحت  در اين"سيا"  سازمان

   مردم  گوش  با فرياد به  دل  رااز ته  شاهنشاهي  رژيم اتكرد و جناي  و برمال مي  را بيان  طاغوت  رژيم حد و اندازة بي ظلم
  . گرديد  ايران الورود به  ممنوع  بود كه  جهت  و بدين قرار داشت  شاه  حاكمه  و تنّفر دستگاه رسانيد، مورد غضب مي

 و   اسالم  به  ديگر عاشقان  نيز چونافكند، او  لرزه  و استكبار را به  ظلم هاي ، پايه  ايران  اسالمي  انقالب  خروش  كه زماني  
   فيض  رسيد وكسب  ايشان  خدمت  به  فرانسه  لوشاتوي  در نوفل  امام  اقامت  و هنگام گشته  جمع  رهبري گرد شمع)  ره ( امام

    همسر و دخترش  به ه ك هايي  از نامه  در يكي حد بود كه تا بدان)  ره (  خميني  امام  حضرت  او به  و اشتياق  عشق شدت. نمود
  : خوانيم ، مي  است نوشته

  !  و دخترم و اما همسرم... 
   در راهش  كه آنهايي!  بصير باشد  چنين  اين  كه است  نيامده  اطهار كسي ، بعد از ائمه  خميني  مانند امام بدانيد كه

  . خواهند شد نيستند،حتماً مضمحل
 دهيد،   را جاي  او عكسم ؛ در زير عكس  كنيدو اگر مردم  ادب  و عرض برسيد ، حتماً  خدمتش اگر شهيد شدم  
  ! ريزد  و عزّت شرف  قواي  تصويرم ، بر روي  مرد بزرگ  اين  عظيم  روحاني ترشّحات شايد كه

   خدمت ا براي  خود ر  تلفن ، با يك  خود راننوشته ، هنوز تز دكتري  انقالب  از پيروزي  پس  بود كه  و اشتياق  عشق اين  
  . شد   مشغول  خدمت  رسانيد و به  ايران  به اسالمي  انقالب  و نظام  و ايران  و اسالم  امام به
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  ، به  وزير كشور وقت  رفسنجاني  هاشمي والمسلمين االسالم  حجت   حضرت  از طرف  من1358   سال در آذر ماه  
   فرصتي'  حتي  و نه  همكاري  و نه  شناختي ، نه داشتم اي  تجربه نه   كه ، در حالي  شدم  منصوب استاندار خراسان سمت
ّ   خاص  شرايط  عّلت  نمودند به  تكليف  و ايشان  احضارشدم  دفتر ايشان  از روزها به در يكي!  ريزي  و برنامه مطالعه براي
    و مستقيم  نداشتم   از خانواده  خداحافظي براي  فرصتي'  حتي  و من   بروي  خراسان  استان  به  بالفاصله  است ،الزم استان

  ، عاشق  انقالبي ، با ظرفيت ، فداكار و شجاع  فرد متعهد، كارآ،مؤمن   يك  دنبال  خود به در ذهن.  مشهد رفتم به
  ، مسئله  تلفن با يك.  بوداما او در آمريكا.  رسيدم" علي"   نام  به  از همه  قبل  كه گشتم  مي  خالق  و بندة  خلق ،شيفته خدمت

   يا صبح  كنم   با قطار حركت  اآلن همين.   هواپيمانيست  ولي  رسيدم  اآلن  من  زد كه  تلفن  روز بعد از تهران دوسه.  شد حل
  ! روزها  آن  سخت   درشرايط  استانداري  مشكالت  استاندار بود و حلّال فردا با هواپيما؟از فردا او معاون

  ست  خدمتش امدر ايايستاد؛ به  منافقين  توطئه  در مقابل تمام  و شجاعت  با شهامت  خراسان   استانداري  معاونت  در پ    
  پناهندگان  وضعيت  بويژه  مرزي  داد و مسايل  كرد و سر و سامان  را رسيدگي  اداري  داد؛مشكالت  پايان اي  حرفه  بيكاران غائله

   اين  به اما پرداختن.  نمود  و اعتقاد، حل  وپشتكار و صداقت  نبود، با درايت  هم  كم  را كه  ادارات  داخل هاي  و درگيري افغاني
   او به  ويژة  از توجه  وسنگين  حساس  شرايط فرسا در آن  طاقت  و دشواريها و مشكالت  موانع  همه  آن ّ وفصل  و حل  مسايل همه
  : كاست  نمي   مستضعف مردم

   مخالف  زبان كردند و نه   ايجاد مي  درگيري  ونه  تحصن كردند و نه   مي  اعتصاب  نه  بود كه  فكر كساني به... 
!   در مشكل  خود، سخت  معاش  در تأمين مندبودند ولي  وجود عالقه   با همة  انقالب  به  كه  مستضعفين هاي خانواده.داشتند

  كرد و از استانداري  مي  التماس  زباني با چه. برد افراد مي  در خانة   و غذا به  و آذوقه  برنجشبها)  ع (  خود علي مانندموالي
  ! داديم  و نهار او را مي  و تنها شام گرفت نمي  حقوقي  هيچ  خودش ؛ اگر چه گرفت  مي  كار بودجه اين براي
  . شتندا  پولي  هم  سوار شدن   و يا اتوبوس  توجيبي  پول  براي حتي

   گيالن  احراز استانداري  كشور بااصرار، او را براي  وزارت  بود كه  نگذشته  خراسان  در استانداري  از خدمتش چند ماهي  
 و   ازفالن  طرفداري  با ماسك الحال  عناصر معلوم  طلبانه  حق  اصطالح  به هاي هاو تحصن  گروهك  روزها با بلوا و غوغاي  در آن كه

  . كرد  گيالن  بود؛ روانه ادف مص بهمان

  آمدند و تحصن  مي  استانداري  به اي  و دسته  هرگروه  بود كه اي  گونه  به   وضع  منطقه  اين  به  من  از آمدن قبل  
  بايد پشت و  خواهيم ما ميز  مي: گفتند بزنيد؛ مي شد، بيل  مي  آنها گفته  به آمدند و وقتي كار مي  از افراد بي گروهي.كردند مي

  هاي  زمين  كاشتن  به  موظف ، دولت است  شده  انقالب  كه  بودند، اكنون  كرده  تلقين  كشاورزان  سو به ازآن.  ميز بنشينيم
  ... كند و  بايدخريداري  شما را دولت  چاي  محصول  بودند، تمام   گفته كاران  چاي  يا به شماست

   اسالمي  جمهوري  دولت   و سياست دستورات  قرار دادن  العين ؛ نصب  استان ياسي س ّ مسايل   در حل  و تدبيرش درايت  
 در مساجد وتكايا و شهرها و   و تندش  داغ هاي ، سخنراني  اهللا  حزب  مقدم  در صف ،قرار داشتنش  با روحانيت اش ؛ همگامي ايران

 شهيد و   هزاران  خونبهاي  كه  اسالمي  از انقالب  دفاع  به مردم وت دع ، براي  مختلف هاي ها در فعاليت  كوهپايه' روستاها حتي
    در گسستن اش گسترده ، تالش ّ امام  و خط  فقيه  از واليت  و چرايش چون  بي ، پيروي  در صحنه ؛ حضورمستمرّش  است معلول

   شد تا منافقين  موجب  و التقاطي  الحادي گروهكهاي    ورد عقايد  پوچ  و غرب   شرق  جهانخواران  به  و وابستگي  رقيت بندهاي
 و آشنا با   جامعه  محروم هاي  ازتوده  و برخاسته  تشيع  مكتب  يافتة  پرورش  او كه  نمايند ولي  تهديدش در پي  و پي  كرّات به

 خود را از ديرباز  با  نمود و خانوادة  مي  اقدام  نيت  با خلوص  خدمت  وارائه  وظيفه  بود و در انجام  آنان هاي دردها و خوشي
 و   تهديدها با استواري  همه  آن  به اعتنايي هيچ كرد و بي  مي  مادر خود را مادر شهيد خطاب  همواره  آشنا ساخته شهادت واژة

  : گفت مي خورد ولي  مي أسف ت  منافقين پايه   بي  از ترورهاي  همواره او، اگر چه! پيمود  خود رامي  بيشتر راه  هر چه قاطعيت
  جدا   را از اجتماع  از آنان  جسمي نخواهند بود، فقط  شهداء در تاريخ  ترور  شخصيتت ، قادر به  وجه  هيچ  به آنان  

  !كنند مي
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،  يي آمريكا عملكرد پليد مزدوران  تند و تنّفرآميز  به  با لحني  شد كه   ناراحت  حدي  تير، به  هفت بعد از واقعة  
  :  گفت  رشت  شهرداري ، در ميدان   امام  ياران  دادن  خاطر ازدست  به  تأسف  نمود و با نهايت سخنراني

،   جنايت  با اين  كه   اين  خيال  گرفتيد، به  را از مّلت يارش72 و  ، شهيد بهشتي  حزب كنيد؟ در حادثة  مي  چه  منافقين اي
 هر روز   مردم  ما خدمتگزاران  زيرا كه  بيشتر شده  ازپيش  مّلت  بدانيد استحكام ليو!  را بشكنيد  اسالمي كمرجمهوري

   فوز عظيم  به  رسيدن  خدا و براي  رضاي ما براي  شهادت زيرا كه.   نداريم  از شهيد شدن  و باكي كنيم  مي شهادت غسل
  ! موعود است

   سرخشان  جز با خون  ايشان زيبا و مردانة  باشد؟ مگر چهرة دتتواند جز شها  مي  مردان  اين ، مگر سرنوشت و راستي  
   دررختخواب  بايستد؟ مگر مردن تواند از طپش  و كفر  والحاد مي  نفاق  جز با گلولة آنان  مهربان  شود؟ مگر قلوب تواند زينت مي

  !هرگز! هرگز!  دارد؟ هرگز  آنها امكان براي
   در خيابان  كه  از مردم اي  عده1360   تير ماه  با مداد پانزدهم7  ، ساعت  رمضان بارك م  در ماه  بود كه  گونه و بدين  

   بارمسئوليت  كه  مرداني  را شنيدند و ديدند؛ بزرگ  آمريكايي  گلولة  چندين شليك  عبور بودند، صداي  در حال  رشت الكاني
  !روند   خدا مي  سوي كشيدند، به مي  بر دوش مصابر و مقاو)  ره (  امام  ديگر مقلّدان  را چون انقالب
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   عليرضا نوراني

  
 را   مقدور بود؛ نمازش  با وضوباشد و تا آنجا كه  هميشه كرد كه  مي سعي.  بود  و آراسته برخورد، مرّتب ، خوش مهربان  

 و   و باهوش  و زيرك  دقيق همچنين. ددا  و تذّكر مي  را آگاهي گويان كرد وغيبت  نمي غيبت. آورد  مي  جاي  به  وقت اول
  .بود منطقي

 برد   پايان  را در آنجا به  و دبيرستان دبستان دوران.  گشود  جهان  به  لنگرود، ديده  در شهرستان21/4/1328  در تاريخ  
  .گرديد التحصيل فارغ   معماري  مهندسي  در رشتة  و صنعت  علم  شد و از دانشگاه تهران  عازم  دانشگاهي  تحصيالت و براي

اواخر .  كار گرديد  به  مشغول  خصوصي  بگيرد، لذا درشركتهاي  دولتي  نشد پست  راضي  عاليه  تحصيالت  از پايان پس  
  تهران  جردن  در انستيتو هنرستان  تدريس  آورد و به  روي  و پرورش  در آموزش خدمت  به  پهلوي  منحوس  رژيم حكومت
   لحاظ  خود به ِ خدمت  كوتاه  شد و در مدت  برگزيده تهران  لويزان  انستيتو تكنولوژي  معاونت  سمت  به  انقالب يلدر اوا.  پرداخت

  . گرديد  مدارس  درسي  در تغيير كتابهاي  فرهنگي  ستاد انقالب ،جذب  شايستگي  دادن نشان
 چشمگير و  ، فعاليتهاي  پست  شد ودر همين  منتقل الن گي  استان  به  استانداري  معاونت  سمت  به1360   سال اوايل  

  . شد  منافقين  خار چشم  كه  طوري  گرديد به  استان  وضع  به  دادن  سر وسامان  داد و باعث  از خود نشان اي ارزنده
،   گيالن  استانداري ي عمران ، معاون رضانوراني  علي1360   سال  تير ماه ، در پانزدهم  هجران  سال32 از   پس سرانجام  

  :  نوشت اش  در وصيتنامه  كه گونه  و اعتقاد بود و همان  وسرشار از ايمان  و مسئوول شناس  وظيفه  كه مردي
   به  همسرم  با موافقت  كه  دارم  كتاب  دنياتنها مقداري از مال.   طلبكار نيستم  و از كسي  ندارم  قرض  كسي به«  
  ».اء شود اهد اي  يامؤسسه شخص

   انصاري  اخوين  شهيد علي  خويش  و يارصديق  شفيق  دوست ، همراه  نموده  را استقبال ، شهادت  و مطمئن  آرام با دلي  
  . شد  و آسماني  رسيده  حق  وصال به
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   مرحبا يوسف

  
 نبود   بود و روزي  در اختيارش  كه ي خمين  امام و رسالة  و اعالميه  و نوشته  نامه  همه  مبادا اين  كه  اين  از ترس من«  

 و در   كرده  از آنها را جمع  نسازد، بسياري  بيفتدو گرفتارش  ساواك  دست  نيايد، به  برايش اي  و نوشته  يا نامه اعالميه كه
  »  نمودم مخفي  محل يك

 با  ، هميشه  خود را شناخت  چون كه فرزندي. دهد  فرزند مي  به  پاكش  از عشق  نشان  دردمند بود كه  مادري سخن  
 از   تصور رنجشي'  حتي  بود كه  و مهربان  صميمي  چنان  پدر و مادر آن بويژه  خانواده  به  بود و نسبت  الجنان  و مفاتيح قرآن
  ! شود گفته» مرحبا« او  به  بود كه  آن ، شايسته بود و بحق»  يوسف « او، براستي.  رفت او بر آنها نمي ناحية

ِ در حد   رهگذر، زندگي  و از اين داشت  اشتغال  كشاورزي آستارا به» ويرموني « در روستاي» محمد باقر « پدرش  
نماز،   عطر و بوي  بويژه  داشت  خوبي  جايگاه  خانواده  نيز در اين مذهب.  بود  آورده فراهم  خانواده ، براي  از نظر اقتصادي متوسطي

 تأثير   تحت  تحصيالتش  ابتدايي  دوران  در همان خانواده  اين  يوسف  كه  نيست ، عجيب بنابراين.  ساخت ر مي را معّط  آن همواره
  بود، از پدر و مادرش  پيدا كرده  ديني  با مسايل  خواندن  از رهگذر درس  كه  اندكي  و آشنايي خانواده  مذهبي  تربيت همين

  ! كنند  درمسجد اقامه را با حضور خويش مسجد بروند و نماز   به بخواهد كه
   زندگي  در گذرگاه  و شادماني و جديت  و ادب  شد و با تواضع  زميني12/8/1329   تاريخ  به  محيطي ، در چنين يوسف  

  دورة شتن سر گذا ، با پشت  داشت  كه اي  نكرد و با پشتكار فزاينده  نيز غفلت  ومدرسه  از درس  جسماني  رشد و پرورش همپاي
   و معارف  الهيات  دانشكدة  چهارساله  دورة تحصيالت1354   خرداد ماه31   و در تاريخ  يافت  نيز راه  دانشگاه  به دبيرستان

  . برد  پايان به»   اسالمي  حقوق  و مباني فقه « مشهد را در رشتة  فردوسي  دانشگاه اسالمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٢

 پيدا كرد و از   بيشتري ، وقوف  آن ستيزي  ومذهب  پروري  و بيگانه  ستمشاهي  رژيم ت جنايا  به ، نسبت در دانشگاه  
 و   بربست محكم ، كمر همت  با آن  جانبه  همه  مبارزة  كرد و براي  را شروع ها و مفاسدش بيدادگري  بر عليه  تبليغ همانجا بود كه

  !  برافراشت قامت
   راستا از هرگونه در اين  گذشتگي  و با از جان  گرفت پي  در دبيرستان  تدريسش هايسال  را در طول  مبارزه بعدها اين  
  مردم  همه  كه  مقدسي  نظام هاي پايه تر شد و در تحكيم  اوگسترده  تالش  رسيد، دامنه پيروزي  به  كه انقالب.  نكرد دريغ كوششي

  كوشيدند ودر شكل  بودند، مي  خدادرايران  احكام  افتادن شاهد از رونق  كه  دينداري  طلبان و عدالت  خواهان  آزادي  بويژه ايران
   كنندگان  شركت  و بيدارساختن  دادن  و توجه خانگي  اسالمي هاي  در انجمن ازشركت.  نياسود كردند، دمي مي  تالش  آن گيري

    سپاه  در تشكيل  مؤّثرداشتن  نقش  بود تا ايفاي تهگرف  صورت  و هفت  پنجاه  بهمن22 در  كه ي»انفجار نور «  به آنهانسبت
   و ادبا از جرجي  ادب  نظير تاريخ  كتبي  وتأليف ، و از ترجمه  با آن  داشتن  ناگسستني  و پيوند و ارتباط  خويش  زادگاه پاسداران

   انقالب دادسراي  رياست  تصدي  تا قبول سپاه   و پايگاههاي  و عقايد در مدارس  و احكام قرآن  و آموزش  در اسالم  و قرآن زيدان
 نيز  چند وقتي.   گرفت  عهده  به شد، صادقانه  منجر مي اسالمي  نوپاي  نظام  تحكيم  به  را كه اي  آستارا، هر كار و برنامه اسالمي

   كرد ولي  عزيمت  جنگ هاي جبهه د، به بو ، مورد تجاوز قرار گرفته  و ايران  اسالم  دشمنان  توسط  كه  ازارزشهايي  دفاع براي
   به  را همواره  در آن  شدن  بستري  ايام  كه بيمارستاني.  كرد  بيمارستانش  بماند وروانه  سرحدات  در آن  نداد كه  اجازه بيماري
  . شد  بستري  اتاق  يك بود، در شده  روزها مجروح  آن  كه  چمران  دكتر مصطفي  با شهيد سرافراز اسالم آورد، چون يادمي

   و كشور و مّلت  اسالمي ، نظام  اسالم به  شورانگيز نسبت  چنين  اين  و عشقي  مداوم  چنين  اين ، كوششي  است بديهي  
  ، هرگز نيز نخواهد بود،به  شك  و بي  و نيست  نبوده  اسالم  دشمنان منفور و منحوس  آمد طبع  خوش ، چون  داشتن مسلمان

  : نداد تا نيز اجازه» مرحبا  يوسف«
  د�� آ�رد    ��  و ��ق  را �� ���  و �� �رد���  ��  ��ز �� �ي ز 	�
 آستارا او   شهرستان  و پرورش  در كنارآموزش1360   سال  روز شهريور ماه  خبر در اولين  از خدا بي  منافقين چرا كه  

  .رسانيدند  شهادت  و به كرد، بازداشته  مي  را دنبال  آن  هر شرايطي  تحت  كه كي ومبار  مقدس  راه  از پيمودن  گلوله  ضرب را به
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    ميراحمدي سيدكاظم

  
 كشاورز  ، اين  ميراحمدي  سيدعلي خانوادة  حال  شامل هي' ال  لطف  بود كه1343   سال  ماه  روز از فروردين در سومين  

  اين  پاك  در دامان با قرار گرفتن»  سيدكاظم« شد و   اشرفيه  آستانة هر از توابعسفيدرودبندر كياش» سر دهنه «  روستاي متدين
  .  گشت  زميني  بود كه خانواده

   محصوالت  و برداشت ، داشت كاشت  امر مقدس  به  داد و سپس  ادامه  ابتدايي  پنجم  را تا پايان  خويش تحصيالت  
   بود و چون  كار خانواده  كمك  منوال  بدين مدتي.  شد  امور كشاورزي  پدردر انجام آورد و ياريگر  روي  در مزرعه كشاورزي

  كرد، در سرتاسر كشور گسترده  مي زدايي  بود و مذهب  كفر و بيداد شده  كنندة  تقويت  كه  ستمشاهي  رژيم  برعليه مردم قيام
   به  ديگران  درآمد،چون  مردم  ميليوني  و راهپيمايي  تظاهرات ت صور  به اش  و حماسه خميني  از امام  و پشتيباني شد و حمايت

 سرداد و   اسالمي ، حكومت ، آزادي بلند كرد و شعار استقالل  بر طاغوت  فرياد اعتراض  صدا با آنان  و هم ها آمد و همگام خيابان
  .طر افتاد خ  به  جانيش  امنيت  ستمشاهي  بر ضدرژيم  زيادش  خاطرفعاليت بارها به

  انجمن.   بود برنگشت  نهاده در آن  پاي  كه  از راهي  ولي  نيز بارها مورد سوءقصد قرار گرفت  انقالب  از پيروزي پس  
   بعد به چندي.  شد  سنگر مشغول  در آن  و انقالب  اسالم  مسايل اهتمام  به  داد و مدتي  را سازمان ّ خويش  محل اسالمي
  . نمود ،دنبال  ديگر پاسداران  همراه  مقدس  كانون  را در اين  خويش ود درآمد و هدف لنگر سپاه عضويت

  ها برگزيد و مشتاقانه  را در جبهه  وايران  و انقالب  اسالم  حريم  به  با متجاوزين ، سنگر رويارويي  تحميلي با آغاز جنگ  
  :  گفت  مادرش  به  خويش  اعزام در آخرين.  كرد  سپري  مناطق ن از عمرخود را در آ  ماه ، پانزده  خويش ّ دوبار اعزام طي
  !  دارم  در پيش  عروسي  كه  باش خوشحال! مادر

...  
   من  با مسئوليت  كه ؛ چند نفر بوديم  جلو رفتيم بود؛ ما به ، شب  جبهه  به  شدم  اعزام  كه  بعد از اين  ديدم در خواب  

  ها را پخش بچه. آيند ، دو نفر مي ديدم.   هستيم مانند كوه  بلندي  يك  باالي  بود كه  و روشن ضح وا  من براي.   رفتيم گشت به
   از آنها گلنگدن يكي.  نكردند توجهي.   دادم ،ايست دوباره.  هستند  خودي  كه  كردم احساس.   دادم  و ايست اطراف كردم

بعد .  كرد  اصابت  شكمم  و بعد به  باسن  پا به  خورد وازداخل  من  پاي  به هگلول!   من  طرف  كرد به  شلّيك مرتبه كشيد و يك
. كند  مي  حركت  پايم ؛ ديدم  دادم تكان.   است خوب  من  پاي ، ديدم  آمدم  هوش  به  كه بعد از اين.   شدم  بيهوش از چندلحظه

 شهيد   كه  كردم ، احساس دانم نمي.   رفتم  ازهوش دوباره.   است  رفته  شكم  و داخل  خورده  من  باسن  تير به ،ديدم  كردم دّقت
عيناً .  كنند  اعزام  جبهه  مرا به  كه  كردم صحبت با مسئولين.   افتادم  ياد جبهه  به  ماجرا دوباره بعد ازچند روز از اين!  ام شده

 زدند   من  چند تير به  كه ديدم.  آمد  پيش برايم  اوليه الت ح همان.   هستم  در جبهه  كه  ديدم  در خواب  روز،دوباره بعد از سه
؛   را بگويم اين.   خوشحالم  خيلي شوم  اعزام  جبهه  به  كردند كه ، موافقت  امروز با من  كه از اين.  ام  شهيدشده  كه و دانستم

 و آنها   بجنگم  با دشمنانم  كه روم مي.  كنم  دفاع موسم و نا  و اسالمم  از دينم  كه روم مي.   شوم  ياكشته  شهيد شوم  كه روم نمي
  .  كنم  بيرون  ايران را از خاك
   به  كامل  باز و بينا و با آگاهي  ما با چشم  بدانند كه  ودشمنان  هستم  خوشحال ، خيلي روم  مي  جبهه  به  كه از اين  

 را   فقيه  واليت  و فرمان  داريم  را قبول  فقيه  واليت ،چون  جبهه  به ويمر  كبير مي  عزيز، خميني  امام  سفارش به.  رويم مي جبهه
 و افتخار  ايم  خود ايستاده  خون  قطره  و آخرين لحظه  و تا آخرين  بستيم  پيمان  خميني ما با امام.   وفرمانبردار هستيم مطيع
  . رويم  مي  جنگ  به  وهوشيارانه آگاهانه  كه كنيم مي

   شهادت  رفيع  درجه ، به  بودم  يار شد و اليق سعادت اگر در كنارش.   را نابود كنم  تا دشمنانم روم ، مي من  
،   مملكت  كنوني  وضع  حاضر با اين  در حال  ولي كنم  قرار بود، ازدواج  كه  است  اين  نظرم در مورد ازدواج.  آيم مي نايل
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   سفارشات  به كنم  مي  سفارش  شما را هم همه!  شهادت  من  و عروس  است  شهادت  من عروسي.   نيست  مهم من ازدواج
  .قرار دهيد  را مالك  امام  حضرت هاي  گفته  باشيد و تمام  داشته  توجه امام حضرت

  

   زيبا به و چه!  بماند ، در جبهه شهادت  تا هنگام  كه  خود عهد بست  همرزم  از دوستان  نيز با يكي در جبهه    
  !عهد خود وفا نمود
   دفعه  كنند؛ در هر سه  منتقل  جبهه  پشت  را بابرانكارد به اش  غلتيده  خون  و به خواستند؛ پيكر زخمي  مي وقتي  

،   شهادت  سيد با عروس  اين  ازدواج  تا لحظات كه دانست  بود و مي  آگاه  سيدكاظم  از پيمان  كه تو گويي!  برانكاردشكست
  !  است باقي هنوز دقايقي

 با  گذشت  مي  از هجرانش  سال هيجده  كه  در حالي20/9/1360 در   اشرف  نجف  قرارگاه  گردان فرماندة!  سرانجام  
  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به شياكوه  در منطقه  و كمرش  پشت  به  تركش اصابت

  :  است  خورده  رقم  چنين  اين اش  از وصيتنامه فرازي  
 را   مهاجمان  و هجوم  پيروز است  عزيز هميشه اسالم  كه  را دارم  پيام ، اين  در صحنه  هميشه  شما مردم به...   
  ، خصوصاً به ّ امام  پيرو خط  مسلمان  ملّت تك  تك تواناي  دست ؟ به  كي  ياري  و به  كي  دست  به ولي.   است  كرده دفع هميشه
  ! پروردگار يكتا  ياري  به ه و البّت  جبهه  پشت شما مردم دست
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  61   اسفند ماه21 تا   فروردين  دوم در فاصلة

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  2/1/1361    عالمي  ـ حسين1    
  12/1/1361    ديدگاني  ـ محمدرستم2  
  24/1/1361   ـ هرمز محمدبيگلو3  
  15/2/1361    ـ حميد احمديان4  
  18/2/1361   ورديان  ـ داود حق5  
  27/4/1361    ـ جعفر اخوان6  
  10/8/1361   مقدم  ـ حميد رجبي7  
  15/8/1361    حلوايي  ـ كامران8  
  15/8/1361    كرّوبي  ـ حمزه9  
  21/8/1361  نياز  بي  ـ عليجان10  
  9/10/1361   ـ محمود آذرارجمند11  
  19/11/1361    شفيعي اهللا  ـ سيدحبيب12  
  21/12/1361    ـ محمدرضا حامدي13  

  
  ! وآينده داشت حال بود وفقط پيچيده را در هم نمودند،گذشته  سيرمي  در آن كه عالمي  
 و  گذشت العليا مي  هي  اهللا  كلمة  و گسترش ه'اللّ عيال  حقوق  استيفاي  در پي ه'اللّ  روح  با ياوران  خدا و برادري  حمد و ستايش  به  كه حالي  

  ! ساخت  مي  شيرينش  بهشتي حلواي ، چون در آن»  ه' اللّ آل «  به توسل
  آسا در صف خريدند و حمزه  مي  جان  را به يكتا هر آتشي  معشوق  و تمنّا در راه نياز از خواسته  باال بي  عالم  كرّوبيان  چون  بود كه گونه و بدين  

  ! بودند ي'، حامد و سپاسگزار حقتعال داشت  را در پي اهللا  الي  قرب ه ك اهللا  سبيل  في  خاطر شهادت  راستا به تاختند و در اين مي ، بر دشمن ه'اللّ حبيب
  

        عالمي حسين

  
   به خواند و چون  فرا مي نماز جماعت  اقامه  را به  رشت ه'اللّ  بادي  كوي  مردم  اذانش  دلنشين  هر روز صداي غروب  

  رساند تا بي  مي  مأمومين  را به  و اذكار امام  حركات  كه ديدي  مي  را دركنار محراب  رسايش ، قامت پيوستي  مي جماعت
  . شود  آورده  جاي  و مؤّثربه  معنوي  در فضايي  الهي  برگزار گردد و فريضه  نماز جماعت  و كاستي نقص هيچ

 او  ، توسط  احكام يا  قرآن ،آموزش  در آن  بود كه  و گيرايي  گرم  مسجد، كالس  باشكوه  يا بعد از نماز نيز فضاي قبل  
  اندازي  وراه يافت  مي  سامان  و راهپيمايي  تظاهرات ، پوستر، نوار و سازماندهي اعالميه  پخش  و از همانجا بود كه گرفت  مي صورت

 در   را هم  انجمن  به  و امور مربوط  كرد و جلسات  مسجدتأسيس  او در اين  را نيز هم  شهيد دستغيب  اسالمي انجمن. شد مي
  . گرفت  مي نمود وپي  داير مي  مكان اين
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   او متوجه  سوي  را به ، ديده  ووقارش متانت.  جست  مي  بود و از تكبر و غرور دوري داشتني  و دوست بسيار ساده  
 بودند و  كرده او   شناسايي  را زيور و زينت  مباركش  نام  كه  علي بن حسين  به  و عشقش  و عنايت نمود و نماز و روزه مي

   به  محترم  و شخصيتي  نوراني اي ؛چهره  داشت  و هوش  را در گوش  باشكوهش زدند؛ طنين  مي  صدايش  كه  ديگران توسط همواره
  . بود او داده

  و راز و شدي  روبرو نمي  با آن  تا ازنزديك  كه  داشت  عالمي  و نمازش  و نيايش  با مسجد و محراب  و الفتش انس  
  !كند  دارد و در كجاها سير مي  عالمي چه»  عالمي«  كه دانستي ؛ نمي گرفتي  نمي  را پي رمزش

  : كرد و ديد  احساس توان ؛مي  ديگران  به هايش  از توصيه هايي  او را در گوشه  دروني  از دنياي هايي رگه  
  !  و خواهران برادران  
  . باشيد  فقيه  بايد پيرو واليت  آن  و تداوم انقالب  حفظ  براي  اول  در درجه  كه  است  اين  شهيدان توصية  

   آمال  با تمام  شهدا از خودشان  بگذرد چراكه  دنيايي  كند، بايد از دنيا وجيفة  شهدا را حفظ خواهد خون  مي ـ اگر كسي
  . بماند  زنده  و انقالب  داشتند؛ گذشتند تا اسالم  كه وآرزوهايي

   و آموختن  مدرسه  به  بر رفتن ، عالوه تحصيل ّ دوران  شد؛ او در طي  باعث  بود كه  قدسي  و عالم عنوي م سير در فضاي  
 نيز تلمذ   را در محضرايشان  حوزوي ، دروس  ديگر طلّاب  نيز زانو بزند و همراه  رودباري اهللا ، نزدآيت  آموزشگاهي  متداول دروس
  .نمايد

   روي نويسي»   بر شاه مرگ« از  تكّلفي هيچ  و بي  پيوست  و قرآن  اسالم  عاشقان  خيل ، به  آن ي و پيروز  انقالب با شروع  
   دانست  كه ؛ هرآنچه  نمودن  و حفاظت ، حراست  و مردم  از انقالب  وشجاعانه  انداختن  بر دوش  تا سالح در و ديوار گرفته

 از   نيز كار پاسداري لباس  بي شد او كه  و تأسيس  تشكيل  اسالمي  انقالب ان پاسدار  سپاه  داد و چون  كرد و انجام وتوانست
  . درآمد  پاسداران  سپاه  عضويت  پوشيد و رسماًبه داد؛ لباس  مي  را انجام انقالب

   دنبال ه ب  رسانيد و سرانجام چالوس  المهدي  پادگان  فرماندهي  مقام  او را به  و درايتش  شايستگي  نكشيد كه طولي  
  :  بود كه  و گفته  او رونموده  به ، سيد بلندقامتي  در آن  كه خوابي

   عازم22/11/1360در » ! بخوانيد كنيد؟ برويد درجبهه  اجرا مي  المهدي  را در پادگان  كميل چرا دعاي!  حسين«  
  : شد و  باطل  عليه  نبرد حق هاي جبهه

   +*� �()�ز %!$#  اوج ��&!واز   &!واز %!$#  ���  ���ب �! ��ل
    راز %!$#  ز-!م ��3�ر �!ف %�1  �ن  �(�دت  آ�). �� -!م

 2/1/1361   تاريخ  به المبين  فتح  شد و درعمليات  زميني  بلسبنه  در روستاي1/9/1344 در   عالمي حسين    
  . شد  رسيد و آسماني  وصال  اهواز به  از رقابيه  انفجارخمپاره  بر اثر موج  هجران  سال17 از  پس
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    ديدگاني محمدرستم

  
   در روستاي  بود كه1335   سال  روز ازفروردين  در اولين  گاوُخس  ديدگاني ، شهيد محمدرستم  و انقالب پاسدار اسالم  
   براي  كرد وسپس پري س  خود را در زادگاهش  و نوجواني  كودكي دوران.  شد آبادرودبار زميني ِ رستم  توتكابن  از بخش گاوُخس

  .  گرفت ديپلم  مكانيك  و در رشتة  رفت  تهران  به  دبيرستان  در دورة  تحصيل ادامة
   به ها و حركتهاي  وكوشا بود؛ در برنامه  جدي ، فردي  در تحصيل  شد و او كه  با آغاز انقالب  او مقارن ِ تحصيل پايان  

  . را ايفا نمود  مؤّثر و فعالي ، نقش ّ خويش محل دم با ديگر مر ، همپاي  انقالب ثمر رساندن
   گاوُخس  از جوانان  بسياري  ذهن  آشناساختن  و باصفا بود؛ همراه  و شجاع ، مهربان ، خوشرو، مردمي  مؤمن او كه  

   ودر اين  گماشت ، همت راني عم  و ديگر كارهاي  بسيج ، پايگاه ، كتابخانه  اسالمي انجمن  تشكيل ، به  معنوي  مسايل  به توتكابن
  . داد  انجام  شاياني راستا اقدامات

   عضويت  داد و به  سوق  اسالمي انقالب  پاسداران  سپاه  او را به  بود كه  و نظام  و انقالب  اسالم  براي  ايشان  تالش دامنة  
 را پيدا كند   آن  قرا گيرد و شايستگي  مور توجه  كه شد  باعث  در سپاه ايشان  معلومات  زياد و ارتقاي فعاليت.  درآورد آن
  . برساند  انجام ، آنها رابه  فرماندهي  او واگذار شود تا در مقام  به  سپاه  و فعاليتهاي  از عمليات بعضي كه

 با   رويارويي به را   ازعمرِ خويش ، دو سال  ظلمت ِ نبرد نور عليه هاي  جبهه  به ّ چهار بار اعزام ، طي  فرمانده اين  
  !، گذرانيد  و ايران  و نظام  و انقالب  اسالم  به متجاوزين
  :خورد  مي  رقم  چنين  زندگيش  دقايق ، آخرين و سرانجام  
   كم  تيراندازها كه ِ تك در كنار صداي  بود ولي  شده  كاسته  طرفين  آتش  از حجم  ذهاب ِ سرپل  كورك  روز در تنگة آن  

   ازمحدودة  قسمتي  گستردة  و دود و گرد و غبار، فضاي  و آتش خاست  برمي مهيبي  صداي شد، هر از گاهي  مي ده شني و بيش
   هرچه ها با مراقبت بر و بچه.   داشت  ادامه با قوت  رزمندگان  و دفاع ، شليك ، تدارك  آمادگي بنابراين.  گرفت روبرو را فرا مي
  گيرد و با همرزمان مي  را هدف كند؛ دشمن  را مستقر مي60  ، خمپاره محمد رستم. گذاشتند نمي  پاسخ  را بي تمامتر، دشمن

   درون رسد ولي  نظر مي  به  و راضي  است ظاهر او كامالً آرام.  بدهد شكني  دندان  پاسخ  دشمن  جسارت  تا به  است  آماده خويش
 را از  برد، همرزمانش  را سر مي و حوصله  است  شده  توأم ، انتظار و كنجكاوي لهره با د  كه در سكوتي.  قرار است  و بي او،متالطم

   در كنار خمپاره  از آنها كه  يكي فقط!   فرمانده  فرمان  به  و گوش  آتش بر شّليك ، منتظر، دست  آماده همه. گذراند نظر مي
   دست  گونه  نوازش  با حالتي  خمپاره جدارة  به  كه  در حالي برد ولي ي سر م  به  كامل  در آمادگي  مانند ديگران قراردارد، اگرچه

  :كند  باز مي  را از هم  محمد رستم  لبهاي لبخندي! كند  نجوا مي  با خمپاره كه گويي. جنبد  نيز مي زند، لبهايش مي
  !  كنه  پست  دو قبضه ، نامة خواد برو دشمن  مي  پسر، با اسلحه  اين بازم  
  : بود  گفته آيد كه  مي يادش  او به شود و پاسخ  مي  مجسم  در ذهنش  رزمنده  از همين  حركتي  چنين ابقهس  
  !  بده انجام  خود را خوب  مأموريت  كه كنم  مي  سفارش  ِبِهش دارم!  ، فرمانده  نيس چيزي  
  ! ده  مي  انجام ، برام  بگم  و ِبِهش  بخوام كه ، هرچه اشه ب  رو فرم  كه وقتي!  ده  مي  گوش ، حرفامو خوب زبون  بي  اين خدايي  
  : گم  مي  بش حاال هم  

   و رو56  د#  8� �)�س از ��  �56  �� روي  �4  آ�  دو# اي
   كني  چالشون اگه!  حاال خود داني!   گيركني  رو زمين  همه  و با تركشات  جا بازكني ِ مقرّشون  تو دل خوام  مي ، من آره  

  !  باال بياري  و خيطي  كني  ور جاخوش  ور و اون  اين  نكنه ولي!  بهتر  چه كه
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 در   با سكوت ها همچنان بر و بچه! دوزد  نظرمي  خويش  ساير همرزمان  به ، دوباره  خود رها كرده  حال  را به  رزمنده اين  
   برخالف  بدهند ولي ، نشان  شَست  ضرب  دشمن  به رمانده ف  تا با اشاره  آتش شلّيك  به  اند و دست  رزمي  كامل آمادگي

  :گويد  مي  محمد رستم شنوند كه ، مي انتظارشان
  ؟ كار نشسن برادرا چرا بي  
  :پرسد  مي  از همرزمان يكي  
   هم اي گه، كار دي  رو سرش  ريختن آتش  براي  كردن  و كمين  شدن ؛ آماده  بودن ِ دشمن  غير از مواظب مگه! ببخشيد  

  ؟  بديم  بايد انجام  شرايط  تو اين  كه هست
  :گويد  مي در پاسخ  
  !  هست  كه البّته! حتماً  
  :پرسد  و مي  او كرده  سوي  رو به  ديگري همرزم  
  ؟  كاربايد بكنيم  كنيد بفرماييد چي لطف!  ده  قد نمي اي  كار ديگه  انجام  به  عقلمون ما كه  
  :گويد  مي  عميق ِ نفسي ز كشيدن ا ، پس محمد رستم  
  ! بخوانيد ،حمد و سوره پس!   كار هست  بي ِ شما كه ، زبون  شما در كار هست  و دست  و گوش  چشم اگه  
  :پرسد  مي  تأمل ، بي  خيزشده ، نيم  هست تر از بقيه  حوصله  كم  كه ، يكي  محمد رستم  همرزمان از جمع  
  ؟ چرا؟ ؟ برو كي بروچي!  وضعيت  اين توي!   اآلن ، حمد و سوره آخه!   نسازي  كه رفتي!  عزيزجان  
  : دهد  مي گذراند، پاسخ  را ازنظر مي  همرزمانش  كه  در حالي  عميق  رضايتي  و احساس ، با آرامش و ديدگاني  
  !  است  شده  نزديك  شهادتش چون!   ديدگاني  محمد رستم واسه!   خودم واسه  

   ورد زبانش  هميشه  از خدا كه  وبيوقتش  وقت  درخواست  ترتيب  و بدين  قرار گرفت  دشمن بعد، مورد هدف  لحظاتي  
  :  دعاي بود، يعني
  »!  بدار و شهيد بميران مرا سعيد زنده! خدايا«  

  .مد آ  نايل  حق وصال  باز شد و به  معشوق  روي  به ِ ديدگاني  و ديدگان  قرار گرفت  حق مورد اجابت  
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  هرمز محمد بيگلو

  
  !  عزيزم برادران  
  ّ و مشي ، در خط ، در كار كردن دربرخورد با ديگران!  كنيد  را دور بيندازيد و تقوا پيشه  شخصي هاي كينه  
  .باشد  مي  ما آگاه آشكار و نهان زيرا از اعمال.  را ناظر كار خود بدانيد ه'، اللّ  و در هر حال ،هميشه زندگي

   جاي  ياد او باشيد و ذكر او را به  به  مواقع در تمام.  ما را زير نظردارد خداوند اعمال...  رقيبا  عليكم  كان ه' اللَّّ اءن  
  .دهد  مي نجات  نفساني  هواهاي گيرد و شما را از طغيان  مي  شما آرام  قلب آوريدكه

 آورد؛ بسيار   دست  را به كشور عنوانهايي  هندبال ات ورزشكار بود و در مسابق محمد بيگلو، كه)  ميثم(شهيد هرمز   
  . نشود  بدهد و مجذوبش  گوش  سخنانش  به  بود كه  كمتر كسي  كه  چنان آن!  داشت  و گيرايي  گرم  بود و بيان خُلق خوش

 پاسدار  اين.  اشت د  شركت  پاوه  بود و در كنار او درجنگهاي  ويژه  از نيروهاي  شهيد چمران  نامنظّم در گروههاي  
 24  كه  معشوق  به  وصالش  شد تا لحظه  زميني  رشت  در شهرستان1337   سال  اسفندماه  در سوم  كه  اسالمي  و نظام اسالم

   گوناگوني ، اقدامات  آن  و دستاوردهاي اسالمي  از نظام  و حراست  حفظ  داد؛ براي  روي  در شلمچه1361   سال  ماه فروردين
  آموزشي  و پايگاه  چالوس  المهدي  در پادگان  نظامي  تعليمات  تا آموزش  گرفته  ومنافقين  با ضّدانقالب  داد و از مبارزه مانجا

، در   هجران  سال24 از   پس  آمد تا سرانجام  كرد وپيش  سنگر حركت ، سنگر به  جنگ هاي  و حضور مّكرر در جبهه لوشان
  . شد رسيد و آسماني  شهادت  به  رمضان عمليات

  

   حميد احمديان

  
  . شد  زميني  سياهكل  درشهرستان1335   سال  روز آذر ماه  در چهاردهمين ديلمي شهيد حميد احمديان  
  . رسانيد  اتمام  به را در سياهكل  و متوسطه  ابتدايي دوران.   داشت  ديندار و شيعي  ولي  مستضعف اي خانواده  
   سربازي  ناچار راهي  به پس.  نشد پذيرفته  كرد ولي  شركت  دانشگاه  ورود به  براي  زمان  آن مونهاي بار نيز در آز چندين  

  .شد
   قبول  خارج  به  اعزام  در آزمون سربازي  خدمت  از پايان پس.  آشنا شد  انقالب  فكري  با جريانهاي  سربازي در دوران  
   دنبال  خويش  را در وطن  و تحصيل  و درس  گشت  از كشور منصرف خارج به   پدر و مادر از رفتن  با مخالفت شد ولي

   و اقامت  آنجا گشت  شيراز راهي  اقتصاددانشگاه  در رشته  شد و با قبولي  دانشگاهها پذيرفته  ورودي  در آزمون  سال همان.نمود
  ! ديار را برگزيد در آن

   سپاه  نهاد مقدس  شد و با تشكيل خميني  نهضت  پرخروش هها وارد جريان دانشگا  و تعطيلي  اسالمي  انقالب با شروع  
 از   كوار شيراز بود و پس  سپاه  عمومي  روابط  ورود، مسؤول در ابتداي.   نهادگشت  وارد اين  اسالمي  انقالب پاسداران

 در   خدمت  به  زايدالوصفي  و اخالص اسالمي  با اخالق آمد و  كوار شيراز نايل  منطقة  سپاه  فرماندهي  به  و سپس مقام قائم مدتي
  . داد  ادامه سپاه

  ؛  است  شده  ترسيم  بخوبي اش  ازوصيتنامه  در فرازي  و انقالب  امام  به  نسبت اش  و عالقه  و عشق  اخالص اين  
  :گويد  مي آنجا كه  

 از   حسابگران  او عاجزند و همه ناي و ث  ازمدح  گويندگان  همة  كه  را سزاست  خدايي حمد و سپاس  
   خود، حضرت  رسول  كه  است و او خدايي.   اونيست ِّ نعمتهاي ِ حق ِ اداي  را ياراي و هيچكس.   درمانده نعمتهايش شمارش
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)  ع (  انبيا، علي ه گرداند و در استمرار را دنيا غالب  اديان  فرستاد تا او را بر همة  عالم  به  حق  و دين را با قرآن)  ص(محمد
 پيدا كند و با   تجسم  اسالم  خدايي دهد و حكومت  را ادامه ّ راستين  خط  را قرار داد تا اين  نبوت  مقام يافتة تربيت اين

  . گرداند  زمين  را وارث  موعود، مستضعفين  مهدي جهاني حكومت
   حضرت وجود مبارك)  عج (  مهدي  امام  بشريت نجها  و منجي  مصلح  بزرگ  غيبت  در زمان  كه  است او خدايي  

  . آورم  مي  جاي  را به  و شكر نعمتت كنم  ترا يادمي هميشه!  خداوندا پس.   داشت  ما ارزاني  را به خميني امام
  مليات در ع  شد كه  باعث  هجران سال26 از   پس15/2/1361   تاريخ  به  در دارخوين  بود كه  عشق  همين و سرانجام  

  .شود  برسد و آسماني  وصال  به المقدس بيت
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   ورديان داود حق

  
   جنگ با شروع.  متوّلد شد  منجيل  ازشهرستان  مذهبي اي  در خانواده15/1/1341   تاريخ  به  ورديان شهيد داود حق  
.   داشت  نيزهمكاري  با سپاه  حال  عين در  شد ولي  ملحق  خمام  جهاد سازندگي  رارها كرد و به  در دبيرستان  تحصيل تحميلي

   در آنجا خدمت  پاوه  شهرستان  به  با اعزام مدتي.  نمود رشت  در واحد عمليات  زيادي  شد و فعاليتهاي  وارد سپاه  از مدتي پس
  .شد  مي  عملي  فلسطين  به  بود قصد اعزامش  نداده  رخ  برايش تصادفي كرد و چنانچه مي

 با   مبارزه  از آنجا به از برگشت  و پس  سومار رفت  به بعد از آن.  ديگر او بود  مسؤوليت  رشت ودگاه فر حفاظت  
 آنجا   به  كه  شد مجبور گشت  او سپرده  لنگرود به  سپاه  عمليات فرماندهي  چون  ولي  پرداخت  و ضدانقالب  منافق گروهكهاي

  .برود
   نياز شديد سپاه رغم ي' عل  راستا واداركرد و سرانجام  در اين  اصرار و پافشاري او را به   جبهه  به  رفتنش بار ديگر شوق  

   قدس16 لشكر  رزمي  گردان  فرمانده  عنوان ها شد و تحت  جبهه  راهي  بود كه ترتيب  شد وبدين ، با او موافقت  ايشان  به گيالن
  . كرد  شركت  مختلف در عمليات
  :  است  آمده اش  ازوصيتنامه  در فرازي  كه گونه ، همان  ايران  اسالمي  جمهوري مقدس  پاسدارنظام اين  

 بجنگيد   اسالمي  و جمهوري  اسالم دهيد و با دشمنان  را گوش  گهربارش  را تنها نگذاريد و سخنان  عزيزم امام  
  د، بيفت اسالم  دشمنان  دست  بماند و به  زمين  بر روي  من ونگذاريد سالح

 شد و   نايل  شهادت  رفيع  درجة  به18/2/1361  در تاريخ  نياسود تا سرانجام  و ايران  اسالم  در راه  از مجاهدت هيچگاه  
  .  گشت آسماني

  

   جعفر اخوان

  
  :شود ، آغاز مي  جمالت ،با اين  گيالن  قدس16 لشكر   گردان ، جانشين توّكلي  شهيد جعفر اخوان وصيتنامة  

  :  و درود به با سالم  
   كبير؛ ، خميني  امت امام  
  .اند  قرار گرفته  و غرب جهانخوار شرق  در بند امپرياليسم  كه  مستضعفي  انسانهاي ناجي  
  :  و درود به و سالم  
  !  ايران  اسالمي  انقالب  و شهداي  صدر اسالم شهداي  
  ! من  
   براي ؛ بلكه  باشم  شده  اعزام  جبهه  به و يا خانوادگي شخصي  هاي  خواسته  براي  كه  نيستم ام  خانواده منحصر به  

   جبهه  خدا، به  و قوانين  احكام  نمودن  پياده  و نيزبراي  است ، سربلند كرده  دوباره  سال1400 بعد از   كه حكومتي احياي
  ! شوم  مي  شدن  كشته  وآمادة روم مي

  ؛ من  
   مانند خون  شهادتم  و اميدوارم  هستم  و اسالم مسلمان  امت  تمام  به  متعلّق ؛ بلكه  ندارم  تعلّق ام  خانواده تنها به  
 و  چون  بي  اطاعت  موجب  و همچنين  وخدا شده  اسالم  از قوانين  پيروي ، موجب  صدر اسالم ديگر و شهداي شهداي
  . باشد  و رهبر عزيزمان  از امام  شمامردم چراي
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   شهرستان شهر از توابع  تولم ماتك  در روستاي  مذهبي  فقير ولي اي  در خانواده1339   سال  ماه  فروردين در سوم  
   و پس داشت  و گسترده  فعال  حضوري  اسالمي  شكوهمند انقالب ، در قيام  ايران مسلمان  با امت  شد و همگام سرا زميني صومعه
   دفاع  كه  قلبي  و البّته  قبلي  و آرزوي  خواست  در ادامة  وايمان  سرشار از عشق  قلبي؛ با  گشت  مسجل  انقالب  پيروزي  كه از اين

  . درآمد  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  عضويت بود به  و مسلمين از اسالم
  : نمودكه  و تكرار مي گفت  بارها مي  كه ؛ همچنان  پيوست  پاسداران  خيل  به چون  

   از طريق  درخت  دارد و تا اين  خون  به  احتياج آبياري  براي  اسالم  بگذاريد چرا كه  مايه ودتان كنيد از خ سعي«  
  ». قرار بگيرند  آن توانند در زير ساية نمي  جهان  نگردد؛ مستضعفين  و آبياري  نشده  سيراب و شما بخوبي  من خون

   پس سرانجام.   نبرد پرداخت  به  درجبهه  از يكسال ، بيش زام بار اع  سه  شد و طي  جنگي  مناطق  راهي1360  در سال  
  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به27/4/1361   تاريخ  به  درشلمچه  رمضان  با عمليات  هجران  سال22از 
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   مقدم حميد رجبي

  
 و راز و   بذر شيفتگي  بود كه  ايام  و ازهمان گشت  بر مي  از انقالب  قبل  به  و روحانيت  با حوزه  نزديكش  رابطة سابقة  

  . زد جوانه ِ دلش  در زمين الحاجات  با قاضي نيازش
  .ِ كربال بود تشنگان ِ لب  و صفر،سوگوارِ داغ شمرد و محرّم  مي  و مغتنم داشت  مي ، پاس  خدا را در رمضان ميهماني  
   قرآن ، آموزش  از انقالب  پيش در دوران»  قرآن  پيروان مكتب « ، با تشكيل  در جامعه  قرآني  فرهنگ  ترويج در راستاي  

  قرآني  معارف  در تكميل  كه  اين  نيز ضمن  انقالب  از پيروزي  خود قرار داد و پس همت  را وجهة  خويش ِ منطقة  جوان  نسل به
   تشويق  را هم  و مساجد، ديگران  در محّلات سياسي  و عقيدتي  احكام  و كالسهاي  قرآني  مجامع كرد، با برپايي  مي  تالش خويش

  .نمود  كار مي  اين به
  ، به  با رغبت  كه آنچنان!   داشت عالقه ، سخت  از مردم  دسته  اين  نيز بود و به  و ياريگر مستمندان غمخوار فقيران  

   فقيران  از شناسايي  پس همچنين.  شت چيز پروا ندا  راستا از هيچ  ودر اين پرداخت  آنها مي  بين  عمومي  ارزاق توزيع
   و قند برايشان  و نفت  و برنج  و پول و ماهي  بشود، روغن  شناخته  كه  اين صدا، بدون  و بي ، آرام  عيالمند و مستأصل ودرماندگان

  !برد مي
 در   بدانيم  كه  بس  همين  و انقالب ،ايران ، اسالم  امام  به  مقدم ِ شهيد رجبي  و عشق ، عرفان ، دلسوزي  اخالص در اثبات  

 را   ايثار وآزادگي  درس  چنان  جد كوشيد و آن  به  پرورشگاه پناه  و بي سرپرست  بي هاي  ازبچه  يكي  جانبه  همه  رشد و پرورش راه
  ، شهيد شد و با آرام  و انقالب سالم ا  و در راه گرفت  بيايد، او پيشي  نايل  شهادت  فيض  خود به  كه  از اين  قبل  كه  او آموخت به

   براي اي  وشايسته  مطمئن  را پناهگاه  خويش ، آغوش  و جهانيان  دو جهان دهنده  پرورش انتهاي ِ بي  در جوار رحمت گرفتن
  . قرار داد  خاكي  از امور عالم  بسياري سرپرستان

  نهضت طنين وبرخاستن ازاخذديپلم پس.شد  زميني نزلي بندر ا  در شهرستان1337   سال  روز مهر ماه او در اولين  
   و پيامهاي اعالميه ّ خود بود و در تكثير و توزيع  شهر و محل  راهپيماييها و تظاهرات اندازي از افراد مؤّثر درراه)  ره ( خميني امام
  .  داشت اي  ويژه  نقش  راحل امام

   انقالب  پاسداران  سپاه  و سپس اسالمي  انقالب  كميته  در تشكيل ود كه ب  افرادي  از اولين  انقالب  از پيروزي پس  
 هر  خويش  در شهر و استان  ضدانقالب هاي  فتنه  كردن  و خاموش  با منافقين و مبارزه  انقالب  حفظ  كرد و در راه  جديت اسالمي
  . نمود  استقبال  و جان  را با تن خطري

   نسل  نيروها و هدايت ، در آموزش خويش  زادگاه  پاسداران  سپاه  عمليات  فرماندهي  به  نيل و  در سپاه  از عضويت پس  
  :  است  آورده اش  از وصيتنامه  در فرازي  كه اماهمچنان.  ، كوشيد و از پا ننشست جوان

   بعد از گشودن تواني ، مي ا بگويي باب  من  به و نتوانستي  گشتم  نايل  شهادت  اگر به حال!   دختر كوچكم و تو اي... «  
  ».  را سر بدهي  تا پيروزي  جنگ  جنگ ،نداي زبان

ِ  ِ مصاف  صفحات  راهي7/6/1361مهاجر در   پرستويي  نياورد و چون  را تحمل  جنگ هاي  از جبهه  دوري  بيقرارش روح  
  .  پرداخت  رزم  كربال به25 لشكر  در الزمان  صاحب  گردان معاون  شد و با عنوان  دين  دشمنان با قواي

، در   هجران  سال24 از   پس10/8/61  تاريخ  به  روز حضور در جبهه63 از  ، پس  و ايران  پاسدار اسالم ، اين سرانجام  
  . شد  رسيد و آسماني  وصال به»   خوش عين«



  

٣٤

  

    حلوايي كامران

  
  !  گرفت  آشكار شد وتابيدن ر و صورتش در س  و غريبي  نور عجيب  شهادت  هنگام گويند به مي  
.   و نيست  نبوده  نور، آتش  آن  كه از اين غافل.  ريختند  آب  سرش  روي بالفاصله.   است  فكر كردند؛ آتش  وي دوستان  

  !د نور كامالً محو ش ، آن  نمود و با شهادت  تسليم  جانان  به شد،جان  مي  نور كم  آن  از تابش  كه  در حالي چون
  ! كامران: زدند  مي  و زيبا صدايش  خوب و چه  
  ! نيز شد  بود و كامران  كامران  او براستي آري  
 از اخذ  پس.  شد  زميني  اشرفيه  آستانة  درشهرستان1344   سال  ماه  فروردين  در چهارم  جاللي  حلوايي شهيد كامران  

 نكرد  فروگذاري  و كوششي  تالش  از هيچ  زمينه  نهاد و در اين  روي  خميني  در انقالب  سلحشور وبپاخاسته  مردم  صف  به ديپلم
  . ننمود و دريغ

 نيز از استعداد   و تحصيل مند بود، دردرس  ميز عالقه  روي  تنيس  ورزش  به  تالشگر و فداكار كه  جوان اين  
 در   انقالب  با پيروزي  شود ولي  اعزام  خارج  به  تحصيل امه اد  براي  كه  راستا قصدداشت  برخوردار بود و در اين اي العاده خارق
 درآمد   اشرفيه  آستانة  پاسداران  سپاه عضويت  و رسماً به  پرداخت  اسالمي  نوپاي  از نظام  پاسداري  به  و انقالب  اسالم حفظ جهت

  .  رفت  پيش  گروهان فرماندهي  مقام  به  راستا تا نيل و در اين
  : بينيم  مي  گونه ، اين  و ايران ، امام ، قرآن اسالم  به  را نسبت  و اشتياقش  عشق  شهيد، انعكاس  اين  از وصيتنامه رازيدر ف  

  !  ايثارگرم  و خواهران  برادران اي  
 را افشا  ي انحراف  خطاهاي همة.  كنيد  و حمايت  موارددفاع  در همة  امام  باشيد و از ياران  فقيه  واليت پشتيبان  

   بخوانيد و به  باشيد و قرآن  قرآن  در راه هميشه.اند؛ رسوا سازيد  جا زده  خود را طرفدار اسالم  كه  كساني نماييد وتمام
  . خواهد رساند  الهي  و قدرت  عبوديت  شما را به  كنيد كه عمل  آن هاي گفته

  ! عزيزانم  
   را نيز فراموش  و جنگ  شهيدان راه. دارد  باز مي  شما را ازگناهان  فكر معاد باشيد چراكه  به  هميشه در زندگي  

  . خود قرار بدهيد ، جزء زندگي  غذا خوردن  راهمچون  جنگ  نكردن  و فراموش  بودن  ياد شهيدان  به  امر يعني نكنيد واين
   مختلفي  و در عمليات داشتمستمر   نيز حضوري  جنگي  در مناطق  حلوايي  شهيد كامران  تحميلي با آغاز جنگ  

   همچنان  عشقبازي در طريق« و   از پا ننشست  ولي  گشت ديد و مجروح  و آسيب  برداشت  نمود و بارها زخم شركت
   كه  در حالي15/8/1361   تاريخ  به حقيقي  از معشوق  و دوري  هجران  سال17 از  پس»   خوش عين« در   كه تا اين» سپرد مي ره

  . نمود  رسانيد و آسماني  وصال ، او را به  محرّم ؛عمليات گذشت  مي  از ازدواجش اه م يك



  

٣٥

  

    كرّوبي حمزه

  
  ، زميني  از ميالد خويش  خانواده  به بخشيدن  با شادي  تهران  از محّلات  در يكي21/12/1339 در   كرّوبي شهيد حمزه  

   كوچ اشرفيه  آستانة  به  پدر كه  شغلي  موقعيت  عّلت  به سپس.  كرد  طي  در پايتخت دبستان  خود را تا چهارم تحصيالت. شد
  . برد  پايان ، به  اسالمي  از ميهن  خّطه  دراين  را با موفقيت  دبيرستان  سوم  شهر آمد و تا سال  اين  بود؛ به نموده

 را   خويش  و ننگين  پوشالي ؛حكومت  است  شده ه ك  هر قيمتي  به  داشت  بيداد و كفر سعي  كه  و خون  آتش در ايام  
   و دل  دست  نمود و با حرارت  زيادي  تالش  ضدطاغوت هاي  در برنامه  ومنطقه  محل  مردم  پاي  نمايد پا به  و حراست حفظ
   پاسداران  سپاه  عضويت  بهآموز بود  خود،دانش  كه ، در حالي  سپاه  و تشكيل  انقالب  از پيروزي پس.   كار بست  را به وديده
  . نمود  و امام  انقالب را وقف  درآمد و خويش  آستانه  اسالمي انقالب

  ؛ مورد هجوم  گشته  مشرّف  اسالمي وحكومت)  ص (  محمدي  اسالم  شرف  و به  رسته ِ از بند طاغوت  ميهن  حريم چون  
  :  است  سطر درآمده  به  چنين  اين اش  از وصيتنامه  فرازي در  كه گونه ، آن  نابكار قرار گرفت  دشمن امان بي

.  گويم  مي  بكشد؛ لبيك  كند و انتقام  مرا ياري  كه هست آيا كسي:  بود  گفته كه)  ع (  حسين  فرمان  امروز به من  
 را در   اسالمي  تا انقالب يمجنگ قدر مي امروز ما آن.گذارد  را تنها نمي  حسين ديگر كسي.  نيستند  كم  حسين امروزياران

،   از آن پس.  ِ آخر ما نيست ، جنگ  جنگ  و اين  و كفراست  اسالم ، جنگ  و عراق  ايران  بين جنگ.   صادر كنيم سراسرجهان
   وقت سيد؛ آن اينها فرا ر  خدا، مرگ  ياري  به كه وقتي. زنند  مي  ضربه  اسالم  به  اسالم  در لباس  كه  است ِمرتجع  دول نوبت
 در   كه المقدس  بيت اند و آزاد ساختن گرفته  فلسطين  زور از مردم  به  كه  اشغالي  سرزمينهاي  و گرفتن است  اسراييل نوبت

   نكنيد كه  خدا را فراموش ،هرگز جهاد در راه پس.   هست  هم ، مبارزه  هست  تا ظلم  امام  قول  و به بند صهيونيستهاهست
  . خواهد داد  رااجر عظيم ابرينخداوند ص

   شد و بيش  اعزام  جبهه  بار به ، هفت شهادت  تا لحظة  تحميلي  شد و از آغازجنگ  ظلمت نبرد نور عليه هاي  جبهه راهي  
  ثر اصابت، برا  هجران  سال22 از   بود، پس  گروهان  فرماندهي  در جبهه  مسؤوليتش  كه  را در آنجا گذرانيد و درحالي  ماه18از 

   و به خواست  خود مي  كه چنان  آن قدم  آمد واستوار و ثابت  نايل  وصال  به15/8/1361   تاريخ به»   خوش عين« در  تركش
  : بود  گفته مادرش

  به»   بمانم قدم  و استوار و ثابت  خودنلرزم  از جاي  اگر كوهها لرزيدند؛ من  گردد كه  قدر محكم  آن  ايمانم  كه دعا كن«  
  . شد  و آسماني  شتافت ديدار معشوق



  

٣٦

  

  نياز  بي عليجان

  
 و   معنوي  از لحاظ  در دفتر نيست عشق  علم  از آنجا كه  بود ولي  نخوانده  بيشتر درس  متوسطه  اول  تا كالس اگرچه  

  :كند مي ، روايت  چنين ، اين زمش همر  از دوستان  او يكي  رسيدن  شهادت  به  ازلحظات  بود كه  رشد كرده  آنچنان عرفاني
 چند   كبوترهايي  حال در همين.  افتاد  و بر زمين  قرارگرفت  خمپاره  تركش  مورد اصابت  بود كه  پيشروي در حال  

  . پرواز درآمدند  رسيد به شهادت  به  زدند و چون  حلقه  پيكرش  فرود آمدند و در اطراف از فرازآسمان
   مشكالت  كه  از آن  شد؛ پس آبادرودسر زميني  رحيم  دليجان  در روستاي5/12/1335 در  ز كهنيا  بي شهيد عليجان  

  . آورد  روي  آهنگري  كشيد و به  از تحصيل  بخواند؛دست  درس  نداد كه  اجازه مالي
 را رها كرد و با  ، آهنگري مردم   انقالبي ها وحركتهاي ، برنامه ، محافل  او در تظاهرات  فعال  و شركت  انقالب گيري با اوج  

نحو   خود به  درآمد تا از مرز و بوم  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  عضويت شد و بعد به ؛ بسيجي  عشق  مدرسه تشكيل
  . نمايد  دفاع اي شايسته

   آتش ، در به  و مازندران  آمل ِجنگلهاي  در عمليات  بود و با شركت  و دلير و باايمان  شجاع ، فردي  دوران ّ اين او در طي  
 از   درفرازي  كربال كه25 لشكر   گردان  مسؤول اين.  داد  خرج ، رشادتها به  حوالي ِ آن منافقين  مذبوحانة ِ تالشهاي  كانون كشيدن

  : خوانيم  مي اش وصيتنامه
   جهان  بر بلنداي  اسالم  پرچم راشتن تا براف  باطل عليه  حق  مبارزة  در صحنه ، حضور فعال  شهيدان  خون پيام«  

   ايران  بر كشور كرباليي  آسيبي  هيچ شاءاهللا باشيد تا ان  فقيه  واليت پشتيبان!  بيفتد  بر زمين  شهيدان نگذاريد، اسلحه! است
  ».واردنشود

   سال26 از  ، پس يان موس  در منطقه21/8/1361 در  بود كه  نگذشته  جنگ هاي  در جبهه  از حضورش  ماه هنوز هشت  
  . شد  رسيد وآسماني  وصال ، به هجران



  

٣٧

  

  محمود آذر ارجمند

  
   فقيرنشين  از محلّات  در يكي9/12/1336  بود، در تاريخ  محمود معروف  حاج  به شهيد محمود آذر ارجمند كه  
   به مردم  از پادگانها فرار كرد و همراه  امام دستور  به57   در سال  بود كه  سربازاني  ازجمله وي.  شد  لنگرود زميني شهرستان
  . وارد شد  زادگاهش  مردم  در تظاهرات پاخاسته

 لشكر   از طريق  جبهه  به  اعزام  كاروان ، بااولّين  از آن  و پس  گشت  خود، نايل  واجب  حج  انجام  فيض  به1358  در سال  
  .  گشت  و ايران  از اسالم  او، دفاع ّ و غم  هم  تمامي  پس  شد و از اين ايران و  اسالم  به  نبرد با متجاوزين  كربال عازم25

   كه  و در حالي  داشت شركت... ّ،والفجر و ، محرم ، رمضان المقدس ، بيت المبين فتح:   از جمله  بسيار زيادي در عمليات  
 25 از   پس9/10/1361   روز پنجشنبه د؛ در شامگاهدار بو  كربال را عهده25 لشكر  و عمليات  اطالّعات  تيپ فرماندهي

  .  گشت  آمد و آسماني  نايل  وصال ، به هجران سال
  ، سخت  و ظواهر آنچناني  گرايي  بود و ازتجمل  و قانع  وارسته  مردي  كه  پاسدار فرمانده  اين  از وصيتنامة در فرازي  

  :  است شد؛ آمده  مي  حاضران  و شادي ي خرم ،موجبات  در محافل  و حضورش جست  مي دوري
  شود و كسي  مي ؛ عاشقم  مرا شناخت  كه شناسد و كسي مي  مرا يافت  كه يابد و كسي  كند مي  مرا طلب  كه كسي«  

 او  ية؛ د  شهيد كنم  را كه  و كسي كنم ؛ او را شهيد مي  اوبشوم  عاشق  من  كه  و كسي شوم  او مي  عاشق  هم  شد من عاشقم كه
   است  و دري  است  الهي  نعمت  يك  شهادت  كه براستي پس.   او هستم  دية  باشد؛ من  او بر من  ديه  كه  و كسي است بر من

 درمناجاتها و رازونيازها و  هميشه الهي ؛ مردان بينيم  مي  كه  است  جهت و بدين.   بهشت ازدرهاي
  : خواهند كه مي گونه اين دعاهايشان

  !  ما كن  را نصيب  خودت  در راه  شهادتخدايا



  

٣٨

  

    شفيعي اله سيدحبيب

  
شود   آغاز مي ، عمليات ه' اللّ  روح ، از مهر ياري ه'ِ اللّ لطف  به شب.   است  روز وداع17/11/1361  امروز يكشنبه  
. گيرند  مي  سبقت ند و از همشتاب  مي  معشوق سوي  به  و مجاهدين  سفر، صديقّين در اين.  بر كفر، ظفر يابد تااسالم

  .رود  مي  جنگ ميدان  به  چون  فكر خود است  به هر كس.   محشر است اينجاصحراي
  .گذارند  مي  مسابقه  مين  روي  رفتن ، براي  ساله13  طفل  تا آن  است  كرده  خدا هديه  را به  فرزندش  كه از پدري  
  !  عزيزان اي  
   را پيدا كنيم  مان  شده  گم  كه ايم  آمده بلكه.  ايم پا ننهاده  سامان ، بدين  بزرگ  است ادتي خود سع  كه  شهادت ما براي  

  !  سعادت  زهي  بخواند كه  رضوانش ضيافت  ما را به  خواست  اگر معشوق حال.   كنيم  و ياريش  بورزيم عشق  آن و به
   نيت حسن!  بنگريد  را با ديد برائت مردم!  نزنيد تهمت! نكنيد غيبت!  استوار كنيد  را بر حق  زندگي معيارهاي  

  . شوم  از شما دلگيرمي  نكنيد وگرنه  را فراموش نماز جمعه! باشيد داشته
  

.  شد  رودسر زميني  ديو دره در روستاي14/3/1338 در   بود كه  شفيعي  اهللا  شهيد سيد حبيب  از وصيتنامه فرازهايي  
  آورد و با ساختن  مي  شور و هيجان  را به  خود مردم  كوبنده  با شعارهاي  وتظاهرات ، در راهپيمايي ون و خ  آتش در روزهاي

   اعالميه  پخش  بار در حين يك. نمود ّمي  و پرتحرك  را گرم  و راهپيمايي  و مجلس ، محفل  رژيم  شعر و شعار بر عليه وسرودن
  .  قرار گرفت  و جرح دستگير و مورد ضرب

   به  گرديد و بعد از مدتي  تهران3  منطقه  پاسداران  وارد سپاه  پاسداري  شغل  به  عالقه  عّلت  به  انقالب  از پيروزي پس  
  . دار شد  را عهده  تهران10   منطقه  سپاه  از يكان  ميثم  گردان ،فرماندهي  چشمگيرش  و فعاليّتهاي خاطر رشادت

 را ديد؛   همرزمان  غلطيدن  خون  به اماچون. كرد  مي  وظيفه  خبرنگار انجام  نهاد؛ بعنوان  روي  جبهه  به  كه  باري آخرين  
  .  تاخت  دشمن سوي  و به  را برداشت  نياورد و اسلحه طاقت

   به بيه رقا  در فّكه  هجران  سال23 از  پس  والفجر مقدماتي  در عمليات19/11/1361   در تاريخ  بود كه  ترتيب و بدين  
  . شد  رسيد و آسماني وصال
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   حامدي)  جليل(محمدرضا 

  
  !  من ام  رفتند و بر جا مانده همه  
، با   در جبهه  خويش ِ همرزمان شهادت  هنگام  به  حامدي  جليل  به  محمد رضا معروف  بود كه اي ، زمزمه  مصرع اين  

  !داند  نمي  شهادت  چرا مرا اليق د عالم خداون دانم نمي:داد  مي  ادامه  و با حسرت خود داشت
   در دامن  كودكي  دوران  نمودن از سپري پس.  است  در الهيجان22/5/1339  اش  او در شناسنامه  شدن  زميني تاريخ  

   انقالب گيري اوج  با دوران  مقارن  كه  متوسطه  سوم  را تا سال  نمود و دبيرستان  را طي  وراهنمايي  ابتدايي پرمهرمادر، تحصيالت
  .  گرفت  بود؛ پي اسالمي

   و عكاّس  داشت  مهارت  قلم ِ سياه درنقاشّي.   پرداخت  و بسيج  در كميته  فعاليت  به1357   در سال  انقالب با پيروزي  
 شعر  خود به  دروني از احساسات ابر  بود و براي  دمساز و همراه  هم با شعر و شاعري. نمود مي  هم ، فعاليت  زمينه نيز بود و در اين

  .آورد  مي  روي هم
  !  است  جا، جبهه  كدامين داني مي  
   خدا  سوي  به  است آنجا حركت  
  !  ذّلت  نه  است اوج  
  !  تجارت  نه  است معامله  
  !  خّفت  نه  است رستگاري  
  !  ماديت  نه  است معنويت  
  !  جدايي  نه  است عشق  

  :  است  او آمده امه از وصيتن در فرازي  
   در پي  پي  و آزمايشها در زندگي  نيست  بيش ،امتحاني  زندگي  و اين  كمال  سوي  به  كنيم  بازگشت  كه ايم  آمده همه«

؛   بر ما گذشت  كه اي  هر لحظه  تاكنون  اسالمي انقالب از دوران.  گذريم  مي  از كنار آن  تفاوت  ما بي شود ولي تكرارمي
  :  كه بود و امتحاني اي صحنه

  !دهد خواهد ترا بازي  مي  مختلف  با رنگهاي زندگي!   انسان اي  
  !مرا با پدر و مادر!   و خانه ترا با پول!   و بچه او را با زن  
  . ندهد  ما را بازي  دنيوي  تا مسايل  باشيم  بايد زرنگ پس  
  !  ماندن  و در تاريخ  شدن  جاودانه براي!  حق سوي   و پرواز به  رفتن  كنيد براي خود را آماده!  مردم  
  !  داروست  بهترين  از شيطان  و دوري نفس  پاكيزگي  براي  آوريد كه  دعا روي به!   و خواهران برادران  

  
   و پاي ت دس ، از ناحية  و ميهن ،اسالم  نظام  از حريم  در دفاع  كربال اگر چه  دوم  سجاد در تيپ  امام  گردان فرمانده  

 22 از   پس21/12/1361  در تاريخ ، سرانجام  دفاع  اين  در تداوم  شد ولي  مجروح المقّدس  وبيت المبين  فتح  در عمليات راست
  .  گشت  آمد وآسماني  نايل  وصال  به  عراق ، در پنجوين  هجران سال
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  !  تن  پنج  اين  زمان  عيساي از حواريون

  
    شهادت يختار   شهيدان    

  19/2/1362  نژاد  ـ سيدجعفر ميري1    
  1/7/1362    سرپناه  ـ تقي2  
  28/11/1362    خاني ي' ـ عيس3  
  4/12/1362    سيدمحمدي اهللا  ـ سيدنعمت4  
  14/12/1362   حيرتي  ـ سيدجعفر دليل5  

  
   با آن كرد كه  مي  از آن  خود بگويند، حكايت  كه  آن ،داشتند و بي  خويش ك مبار  نام را در ابتداي» سيد «  لفظ  كه  نبودند كساني  كم  آنان در ميان* 

 پيوند و   اين  وضوح  نيز به  وگفتار و كردارشان  و خوي  در خلق  دارند و صد البّته  و نزديكي ، قرابت  از رهگذر نژاد و نسب  و سيدموجودات فخر كائنات
  !  بود و ديدني  در تجّلي خويشاوندي

   پيدا كرده  كرداري ، حضوري  عاشق  سبكروحان  آن  در يكايك كه  و خدا محوري  و تسليم  و پيروي ، اطاعت ، شكر و سپاسگذاري ما زهد و پرهيزكاريا
  ! بود ساخته»  محمدي« را   همه  كه  بود و براستي ساخته  و خارج  آورده ، بيرون  نسب  محمدي تباران  پاك  و حصار آن را از حلقه»  سيادت«بود، افتخار
وار  ، سلمان  و نسب  حسب  به  توجه  بدون  آورده  دست  به ِسروري  گير و دار، سرباختگان  در اين  كه انگيزتر از اين  شگفت  دليلي ترديد، چه و بي  
  !شدند  مي  جاوداني  لياقت  نشان  اين ، مفتخربه  سرانجام  عاشقانه  و با جد و جهدي  ساخته نزديك»  محمدي «  شأن  ومنزلت  قداست خود را به
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  نژاد سيدجعفر ميري

  
 مرد   اين  مدتي  و براي  كرده  اواصابت ِ اعصاب  رگ  به  جراحت اين!  شد  پا مجروح ؛ از ناحيه  از شهادت  قبل چند ماه  

  ِآن  با گذاشتن  كه  اين  براي  از يخ  سطلي  همراه  او را به وباره، د  و انقالب  امام  به عشقش ولي.  بود  كرده  بستري  را در خانه ميدان
  .هانمود  جبهه  راهي  و مبارزه  دفاع ؛ براي كاست  مي ، از دردش  مجروح  پاي روي

  : خوانيم  مي اش  از وصيتنامه  در فرازي نژاد كه شهيد سيدجعفر ميري  
  ! برادران!  خواهران! مادر! پدر  
   و ستم  ظلم  جايش  از همه  دنيا كه  اين و از دام ام  شده  خوشبخت  من  نكنيد؛ چون  گريه  وجه يچ ه  به برايم  

 را   عزيزشان  جان  كه  باالتر نيستم و يارانش)  ع(  حسين  از امام  من  كنيد چون  خدا، شكرگذاري براي!  يابم مي بارد، رهايي مي
 در   اسالم وقتي.  بماند  سرسبز و خرّم اسالم  تا درخت  كنيم  را آبياري  خود اسالم ار خونما بايد با نث.  فداكردند  اسالم براي

  .  پدر و مادر است  به تر از خدمت ، واجب  آن  به كردن خطر باشد، خدمت
 پرشور و   با سري  بود كه  انقالب  باحوادث  مصادف جوانيش.  شد  زميني  الهيجان  رودبنه  در روستاي16/3/1337در   

  !  داشت  استوار در آنها شركت پايي
   عمل  اين  انجام  جهت  كه بود تا اين  و ميهن  دين  با دشمنان  كردن ها و مبارزه  جبهه ، عاشق  مقدس  دفاع در زمان  

   سال25   كه  حالي شد و در ها اعزام  جبهه  به  سپاه  از طريق  بود كه ترتيب  شد وبدين  پاسداران  وارد سپاه خداپسندانه
  .شد  رسيد و آسماني  وصال  به19/2/1362   تاريخ به» جفير« در  گذشت  مي ازهجرانش

  

    سرپناه تقي

  
   احساس  الهي  واجبات  به نسبت.  داشت  شگفت او اعتقاد و اخالصي.  بود  تقوا و ايمان ، سنبل  سوركوه در روستاي  
  خلق  خدا و خشنودي  رضاي  كه  هر كاري نمود و در انجام  مي  و تشويق  آنها ترغيب يزبه را ن كرد و ديگران  شديد مي مسؤوليت

   و رجوع ، در رفع  بر توانشان  و تكيه  منطقه اهللا حزب  امت با گردآوردن.  بود  و پيشقدم دانست  را جايز نمي  بود، تأمل در آن
  هاي بسيار خانه  راستا چه در اين. كرد  مي  و اهتمام پرداخت  و جهد مي جد ، به پذير محل  و اقشارآسيب  نيازمندان حوايج

  .  ساخت  آب نمود و داراي  را ديوار كرد و مسّقف  مستمندان  آب  چاه  و ديوار و بدون سقف بي
 استوار و   سرپناهي ّ خويش ِ محل  ومحرومان  درماندگان ؛ براي  داشت شهرت»  سرپناه «  به  كه گونه ، همان  براستي آري  

   ازمصائب ِآزرده  و دل  خاطر پريشان  و تسلّاي كاست  مي  محروميتشان  درد و داغ از لهيب  و محبتش  رأفت  سايه  بود كه مطمئن
  .شد  مي و اندوهشان

سر   با پشت  شد؛ همزمان  زميني املش  شهرستان  از توابع  سوركوه  در روستاي22/4/1330 در   كه  سرپناه شهيد تقي  
 وافراد   سياسي  و آگاهان  با روحانيت  تماس  از طريق  مخفيانه  صورت  پيدا كرد به ادامه  تا مرز ديپلم  كه  تحصيل  دوران گذاشتن
  ! آورد  روي  سياسي  فعاليتهاي  آشنا شد و به  سياسي  با مسايل انقالبي

   با مردم ، همگام  اسالمي  انقالب بود؛ باشروع)  ره (  خميني  امام رت حض  بر كف  جان  و عاشقان  صديق  از پيروان او كه  
  براي  ايران  مّلت  كه  چيزي  همان يعني»   اسالمي  و جمهوري ، آزادي استقالل «  وتوسعه  و تقويت  و حراست  حفظ  به بپا خاسته
  . كوشيد  توان  راستا با تمام  و دراين افراشت بر   بودند؛ قامت  كرده قيام)  عج (  زمان  بر كشور امام استقرارش
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دار   كربال عهده25 را در لشكر   سپاه اّطالعات ، حفاظت  در جبهه ، كه  و قرآن ، انقالب ، ايران  پاسدار اسالم  اين سرانجام  
  . شد  آمد وآسماني  نايل ال وص  به1/7/1362   تاريخ  به آباد غرب ، در اسالم گذشت  مي  ازهجرانش  سال32   كه بود؛ در حالي
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    خاني ي'عيس

  
   زميني  مذهبي  خانوادة  در يك الهيجان  شهرستان  از توابع  بيجارباغ  در روستاي18/4/1341 در   خاني ي'شهيد عيس  

تر از  بيش  سال10 هنوز   كه  در حالي  ابتدايي  دوران  از پايان داد و پس  را از دست  مادرش  كودكي در دوران. شد
  ، به  خواندن  درس را رها نكرد و ضمن ِ دانش  زياد، تحصيل اما با وجود مشكالت.  داد  را نيز از دست ، پدرش گذشت نمي سّنش
  . پرداخت  نيز مي  كشاورزي  كارهاي انجام

 از   يكي  فرمانده  عنوان  به  نكشيد كه  درآمد وطولي  الهيجان  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  عضويت  به1361  در سال  
  . شد  كردستان  جنگي  وارد منطقه  از رزمندگان  و باگروهي  انتخاب  عملياتي گروهانهاي
 در 28/11/1362   در تاريخ ،سرانجام  و خارج  داخل  مزدوران  عليه  و جهاد مقدس  مبارزات  سلسله  از يك  پس وي  

  . شد  رسيد و آسماني  وصال ؛ به گذشت  مي زهجرانش ا  سال21   كه در حالي»  مريوان « منطقه
  :  است  خورده  رقم  چنين  اين اش  از وصيتنامه فرازي  

   امام  خط  همان ّ امام  خط چون.  باشند ّ امام رهرو خط  كه  است  اين  و آن  دارم اهللا  حزب  امت  براي اما پيامي...   
  . ّ خداست  خط  همان هم)  ع (  حسين ّ امام  و خط است)  ع( حسين

   و انسجام  وحدت  موجب  نماز جمعه چون.  كنيد  حتماًشركت در نماز جمعه.  كنيد  خدا حمايت ، از خط پس  
  ! دارد  وحشت  و نماز جمعه  وحدت  از اين باشد و دشمن مي مّلت
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   سيدمحمدي... ا سيدنعمت

  
   از توابع  ديودره  در روستاي1338  سال  تير ماه  در هفتم ن فرزند سيدآقاجا سيدمحمدي... ا شهيد سيدنعمت  
 پدر و فقر   فوت  عّلت  به  ولي  پرداخت  و تحصيل  درس  به راهنمايي  اول  تا سال وي.  شد  رودسر زميني شهرستان
 رودسر   به  دوباره  سال  از نه و پس كار كرد سازي  باطري  در يك  در تهران  هم مدتي.  شد  در مغازه  شاگردي مجبور به اقتصادي
  . بازگشت

 در   و اقداماتشان ها و حركات  برنامه  درسازماندهي  فرار كرد و با مردم  از پادگان اهللا ، سيدنعمت  انقالب گيري با اوج  
  .  قرارگرفت  ساواك  مورد تعقيب  و چند بار هم  پرداخت  و فعاليت  تالش ، به طاغوت هاي  آثار و نشانه  محو كامل جهت

  ّ خويش  محل  و احكام  و قرآن  سياسي عقيدتي  كالسهاي  و تشكيل  اسالمي  و انجمن  پايگاه  در تأسيس بعد از انقالب  
   و ميهن ، اسالم نظام  از حريم  پاسداري  درآمد و براي  پاسداران  سپاه  عضويت  شد به  شروع تحميلي  جنگ  و چون  گماشت همت

  . شد  ظلمت  نور عليه هاي جبهه  بار راهي  چندين  بعثي برابر تجاوز آشكار دشمندر 
 24 از  دار بود، پس  كربال را عهده25 ازلشكر   حسين  امام  گردان  فرماندهي  كه  در حالي  پاسدار اسالم ، اين سرانجام  

  . شد  آمد و آسماني  نايل  وصال  به  در دهلران7 والفجر   باعمليات4/12/1362   در تاريخ  هجران سال
  :  است  شهيد آمده  فرماندة  اين  از وصيتنامه در فرازي  

 سرِ   چون  كه  نشوند و مانند مادر وهب  آنها آمد؛ناراحت  براي  اگر جسدم  كه  انتظار دارم ام  از خانواده من...   
   اسالم  براي  را كه سري: گويد كند و مي مي  پرتاب شمن د  سوي گيرد و به  مي  دست آوردند؛ به  مي چشمش  را پيش پسرش

  ! كنند ؛ آنها نيز چنان گيرم نمي ؛ پس ام داده
   در صحنة  دعا كنند و با حضورشان  و مسلمين اسالم  نهايي  پيروزي  براي  كه  انتظار دارم  هم  اسالمي از امت  
  . باشند  جهان تضعفان و رهبر مس  امام  فرمان  به  گوش هوشيارانه انقالب
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   حيرتي سيدجعفر دليل

  
 كرد و   دنبال  و تظاهرات در راهپيمايي  و پوستر و شركت  اعالميه  پخش  خود را در زمينة ، فعاليتهاي  انقالب با شروع  

  . شد اليت فع  به  مشغول  آن  و تبليغاتي در آمد و در واحد فرهنگي  پاسداران  سپاه  عضويت ، به بعد از پيروزي
  ، آرامش  جبهه  به  رفتنش  شوق  دادولي  ادامه  فرهنگي  فعاليتهاي  به  شد او همچنان  شروع  تحميلي  جنگ چون  

   از طرف  چون  بود كه  رفته  تا بدانجا پيش  و ايران  اسالم  حريم  به  بامتجاوزين  پيكار و رويارويي  به اشتياقش.  گذاشت نمي
   و به  از آنجا فرار كرده  اجازه بدون  كوتاهي  از مدت  گرديد، پس  اعزام  در اروميه  پادگاني  از نيروها به باني پشتي ،جهت سپاه
  .  در آنجا بمانم توانم  نمي  و من  است  و خوابيدن  خوردن  جاي پادگان.  بروم  جبهه  به خواهم مي:   آمد و گفت رشت

،   كرد تا سپاه قدر اصرار و ايستادگي آن  ايشان ولي!   را نداري  جبهه  به  رفتن اجازه: گفتند كردند و   او را توبيخ در سپاه  
 در  گردان  فرمانده  معاون  عنوان  به  شد كه  داد باعث  از خود نشان  كه ،دالوريها و رشادتهايي در جبهه.  شد  ايشان  اعزام  به راضي
  . شود  انتخاب  قدس16لشكر 

 18 از   شد، پس  زميني  رشت درشهرستان14/11/1344 در   كه  و ايران  پاسدار اسالم  اين حيرتي  دليلسيد جعفر  
  . نمود  و آسماني  رسانيده  وصال او را به) 6( والفجر  عمليات14/12/1362   در تاريخ  هجران سال

  :  اوست هاي از توصيه  
  . خواهيد نمود  انقالب  را به  كمك  و بيشترين ، مهمترين آن  حفظ طريق از   كنيد كه  خود را حفظ حجاب!   من خواهران* 
)  عج (  زمان  امام  انقالب  به  انقالب  اين چون. نيفتد  دشمنان  دست  كنيد تا به  حفظ  و دندان  را با چنگ انقالب* 

  .خواهد شد وصل
  
  
  

  ) ع (  علي  آستان  و گداي  كميل  گردان فرمانده

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  1/5/1363    ـ محمود فالحتي1    
  24/12/1363   روش  خوش  ـ گداعلي2  

  
  

   اسالم  به  ندارد، عشق  دنبال  به  برداشتي  كه  بذرهايي  وافشاندن  پراكندن  جاي  به  خويش  آنها در كشتزار دل  باالتر كه  از اين  شايستگي چه  
باشد، »  شهادت « ها را كه  شيوه ترين  روشها وپسنديده ، نيكوترين  از آن  حراست  بودند و در جهت  را كاشته  آن  پيرامون هاي وارزش)  ع (  بيت و اهل

  :  گشتند كه  خطاب  اين ، شايستة»  است  عظيم  اوليا و فوزي تمام ميراث «  كه  انتخاب با اين. برگزيدند
  

   برتر جبريل از   پروازي گهش  است  عشق  معراج  برترين شهادت
   كوثر  و حوض چمي  مي ي' طوب به العين  طرفة  در يك ، كه هنيئاً لك

   يار و ياور  در ركابش مالئك  با شماهاست  اعظم ه'اللّ ولي
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   محمود فالحتي

  
 شدند  دي فرزن  صاحب  بندرانزلي  درشهرستان  فالحتي  خانوادة  بود كه1342   بهار سال  ماه  روز از سومين در پنجمين  

  پاك او در دامان. ناميدند» محمود«تر ديدند و او را   مناسب را برايش» محمود«،  برگزيده  نامهاي  از ميان  در نامگذاري كه
 شهر گذراند و در   در همان  عالي  را با نمرات خويش  تحصيل دوران.  شد ، رشد و نمو كرد و بالنده  و زحمتكش  متدين مادري
  . گرديد  اخذديپلم  به  موّفق ان ساختم رشته

   همساالن  دادن  و شركت اندازي كرد ودر راه  مي  شركت  ضدرژيم  در تظاهرات  فراوان ، با شور و شوق در آغاز انقالب  
  . داشت  بسزايي  در راهپيماييها نقش خويش

   عشق  كند، در مدرسه  بيشتربتواند خدمت دمش و مر ، انقالب ، نظام  اسالم  به  كه  اين ، براي  انقالب  از پيروزي پس  
  . باشد  و ايران  پاسدار اسالم جانبه  و همه  طور رسمي  درآمد تا به  پاسداران سپاه  عضويت  به  نكشيد كه  نمود و طولي نام ثبت

 از عمر   ماه16 از   بيش  باطل  عليه  نبردحق هاي  جبهه  به  بار اعزام ّ سه  نمود و طي  با ضدانقالب  فراواني هاي مبارزه  
 بود، او را تا   داده  از خود نشان  راه  در اين  كه  و لياقتي رشادت. كافر گذراند  با بعثيون  مبارزه  را در سنگرهاي خويش
   يعني ن حسي  امام  دانشگاه ،شايسته  حال  و در عين  باال برده  ابيطالب بن  علي  از گردان  كميل  گروهان فرماندهي سمت
  . بود  ساخته  نبردش هاي جبهه

   كه  از اين  زيد، پس  پاسگاه  خيبر،نزديكيهاي  در عمليات گذشت  مي  از هجرانش  سال21   كه  در حالي  فرمانده اين  
   او را به63   سال  روز مرداد ماه ، در اولين  خمپاره  آغاز كند، تركش  رابا معشوق اش  عاشقانه  بود تا گفتگوي وضو ساخته

  . نمود رسانيد و آسماني وصال
  :  است  چنين  شهيد محمود فالحتي  از وصيتنامه فرازي  

  .برد  مي  را از بين  و غفلت  كرده  خداوند نزديك  رابه  انسان  نكنيد كه  را فراموش  قرآن  و خواندن نماز شب...   
  . دهيد  خداانجام  رضاي  براي  را فقط  دنيا نبنديد و كارهايتان  اين  به ـ دل

  . بكنيد ، و صداقت ، اخالص  تقوا،پرهيزكاري  از قبيل  حسنه  صفات  به  بيشتر، خود را متصف ـ هرچه
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   روش  خوش گداعلي

  
  نهاده  نام»  گداعلي«آنها داشتند، او را   به  كه  وافري  خاطر عشق  نيز به اش  خانواده  كه  بيت و اهل)  ع (  علي  شيفته اين  

  !  ـ داشت  روش  ـ خوش  با شهرتش  و منطبق مطابق  كرداري ، بحق  فروغ بودند؛ در پرتو اين
   همين به!  بود و زبانزد  شهره ديگران  به  كردن كرد و در مهر و محبت  مي  احترام  همگان  و باتقوا بود و به متواضع  

  .  تنّفر داشت  شدت  بودند؛ به ِ زشت  صفت ين ا كردند واهل  مي  غيبت  كه  كساني  به  نسبت جهت
   سال22 از   پس24/12/1363 شد ودر  ، زميني  فومن  در شهرستان12/3/1341   تاريخ  به  كه  الله در ساغرِ اين  

  : سازد كه  مي ، سرمستمان  چنين  شهدي  آمد؛حالوت  نايل  وصال  و به  گشت ، آسماني هجران
 محضر  عالم«: اند  فرموده  خميني  امام  كه ،همانگونه  نكنيد و با تقوا و پرهيزگاري فراموش خدا را  ياد و نام«  
  ». نماييد  خداونددوري  و نافرمانبرداري از گناه» . نكنيد ،در محضر خدا معصيت خداست

   كربال را به25در لشكر )  ع (  حسين امام  گردان ، فرماندهي  شهادت  هنگام ، به  بودن  روش  خوش  در ساية  كه گداعلي  
  :كند  مي سفارش  همسرش  به ، در خطاب  داشت عهده

  !  زندگي  و كتاب  خداست  كالم آشنا كنيد كه  دنيا بيايد؛ او را با قرآن  به  فرزندم چون!   همسرم اما تو اي  
           
   و و= 9�ن  >�د �4  ;� &� در ر1  �:4  و در%�1  آ�ي  ��د %�اي 9�ن
 و   BAC(D  دو#  ��� و زد �� ���  آ!د و �!$#  و ��A3 و ز@�%4  %?# ��ش
4:�    
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  ! بخت  خوش  سيرتان خوش

  
  : نبود اگر  بودند و تصادفي  نموده  انتخاب  برايشان  نيكويي  نامهاي چه* 

   سعيد  دگر، ديگري  بود نام  مريديعقوب  همه  ز آن  يكي  داشت  نام عباس
   رضا   ِ جعفر، يكي  پورموسي  هر كجاهمنام ه' بود يداللّ  اگرچه نامخوش

  : چرا كه» َالسماء ُ من األسماء تُْنزِل «  كه بود و همراه  دخيل  عشق  دشت هاي  الله  اين  مبارك  نام  در انتخاب هي' ال ، هدايت شك و بي  
  .د بو ه'اللّ  روح  ياران  وفادار براي ياريگري!  عباس
  ! كننده  بود و كمك  خدا بخشنده  دست چون!  ه'يداللّ
  ! نهاد  گام  راه  در اين  بود؛ چون خوشبخت! سعيد
  ! بود  حال  پروردگار در همه  رضاي  به  راضي كه! رضا

  ! بود و راز و نياز  و تاب  در تب ، پيوسته  وصال  يوسف ، از هجران هم!  يعقوب
  

    شهادت تاريخ   شهيدان    
  

  13/3/1364  نژاد  يوسفي عباس*     
  10/10/1364  پور  قلي ه'يداللّ*   
  7/11/1364   سعيد آلياني*   
  21/11/1364   سيرت رضا خوش*   
  21/11/1364    يوسفي يعقوب*   
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  نژاد  يوسفي عباس

  
   در رشته پلم را تا دي  تحصيل دوران. شد  زميني  الهيجان  در شهرستان22/5/1342نژاد در   يوسفي شهيد عباس  

   كه  گفت توان مي  نمود و بحق  چشمگيري  فعاليت  انقالب  دوران  و مبارزاتي  سياسي درفعاليتهاي.  برد  پايان  به اقتصاد اجتماعي
   راهي  تحميلي با آغاز جنگ.   داشت  برجسته ، حضوري  پاخاسته  به  با مردم  همگام  و انقالبي  مبارزاتي هاي در اكثر صحنه

  . كند  دفاع  انقالب  شدتا از دستاوردهاي  جنگي مناطق
   به  غاصب  صهيونيستهاي  و ستم ؛ظلم  است  جهان خواهان  آزادي  همة  به  متعّلق  اسالمي  انقالب  كه  اين اما احساس  

  . شود  لبنان  ديار، راهي  آن  از مظلومان  دفاع  را وادار نمود تاجهت  وي  و فلسطين  لبنان مردم
   هوايي  بر اثر بمباران  هجران سال22 از   پس13/3/1364   تاريخ  به  در لشكر قدس  گردان  مسؤول  اين سرانجام  
  . شد  آمد وآسماني  نايل  وصال  به  در لبنان  قدس اشغالگران
  : خوانيم  مي اش  از وصيتنامه در فرازي  

  !  اسالمي  امت اي
   پاره  پاره  گلوي ، به)) س( زهرا   فاطمه  شكستة پهلوي ، به) ع (  حسين  امام  سر بريدة  به،  شهيدان  خون شما را به  

 ننماييد و   دوري ّ امام  از خط  لحظه  يك ي' حت  كه دهم مي  قسم  اسالمي داماد جمهوري  تازه  شهيدان اصغر و به علّي شدة
  . نماييد  فراوان  توجه  امام رهنمودهاي به

  . شويد  غالب  نهيد و بر نفستان خداوند گام  در جهت  هستيد؛ پس  مسؤول  شهيدان  خون  در مقابلشما  
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 را   همان  سخت  و خيلي  نيازداشت  آن  بسيار به  خويش  را كه بخشيد آنچه مي. كرد  بود و ايثار مي باگذشت  
  .سُترد  مي  از رخسار درماندگان رد و گردغمك  مي  كمك  و ناشناس پنهان!  خواست مي

  .مند بود  بسيار عالقه هي' ال  آيات  تالوت نمود و به  مي  و فروتني  داشت تواضع  
 كاغذ   دلنواز، صفحه  زيبا و هيئتي ، درقالبي  شعرا و بزرگان  و آسماني  عرفاني هاي ؛ زمزمه پرداخت  مي  نوشتن  به چون  

  :آمدند و  سطر در مي  به  هنري  و شمايلي  باشكل دادند و كلمات  مي  را زينت مقابلش

     و %�ا1  را @��ن  ���Jط �H  و راز و @1�G  ز��ن �� هEاران
  . آراست نواز و دلپسندمي  تصاوير چشم  را با كشيدن  خويش  نيز بود و فراغت نقّاش  
  :  است  از آنها چنين  جمالتي  كه داشته هايي ، توصيه  خويش  و اطرافيان  خانواده  براي  ولي  ننوشت  وصيتنامه اگرچه  

  !  و خواهران برادران  
  . عزيز دعا كنيد  عمر امام  و طول  سالمتي بعد از نماز، براي  
  ! عزيز خواهران  
  . باشيد  و انقالب  اسالم  كنيد و حافظ  خود را حفظ حجاب  
  ! عزيز آموزان دانش  
  .  شماست  كشور ما در دست  آيندة  بخوانيد كه درس  
  ! مردم  
  . را بدانيد  كنيد و قدر روحانيت  پشتيباني  فقيه از واليت  
  .دعاكنيد  آنها و اسالم  پيروزي  را ازياد نبريدوبراي  اسالم رزمندگان

 و   فعاليت ز بود، بهآمد و نيا  مي پيش روز كه  از شبانه در هر ساعتي.   نداشت  و روز قرار و آرام ، شب  انقالب با شروع  
 بر در   تاشعارنويسي  گرفته  و راهپيمايي  در تظاهرات كرد و از شركت  مي نمود و جديت مي ، اهتمام  انقالب  پيروزي  در راه تالش

 و   پايآمد و  بر مي  از دستش ، هرچه  شاهنشاهي  و مدافعان خواه سلطنت  و چماقداران  ستمشاهي  با پليس و ديوار و رويارويي
   و ضدانقالب  منافقين  بر عليه ؛ در اكثرعمليات  ثمر نشست  به  انقالب و چون.  نكرد  داد و فروگذاري ؛ انجام را داشت  آن توان

  . نمود  و مبارزه  جست شركت
   را كه  بار، دشمناني اينها شد تا  جبهه  راهي  بود كه هايي  دسته  اولين  نيز در زمرة  ايران  عليه  نابرابر عراق در جنگ  

   كرده  ادب  بپاخاسته  ايران  كردة  گره  بودند؛ با مشتهاي  افتاده  انقالب  شعله كردن  خاموش  و تكاپوي  تالش  از مرزها به بيرون
   قدس16 از لشكر   قرار داد و گرداني  زود او را در عدادفرماندهان ، خيلي  در جبهه رشادتها و دالوريهايش.  بنشاند وسر جايشان

  .  از او امر اوواداشت  و پيروي  تبعيت را به
 و   و سي  گذاشت  جبهه  به  بار پاي15 از  آمد؛ بيش  نايل  شهادت  فيض  به  كه  تا زماني1359   سال  مهرماه از هفتم  

  حملة  شد و در معرض  و مجروح  زخميچهار بار نيز. پرور گذراند ساز و عاشق حماسه  صفحات  را در آن  از عمر خويش  ماه شش
   دشمن  به  پشت  هيچگاه  نيز شد ولي گرفتگي  ديد و دچارموج  آسيب  سختي ّ او به  و سر و پا و فك  قرار گرفت  دشمن شيميايي

  :  نمودزيرا كه  مقاومت نكرد و مردانه
   @G!دد ��ز �� MN�  ��O!از را1  آ4L  ���� در �Kن  ;!م  ��ق 9�ن
Pن�QA   ه� 
   كردستان1001   قّله از بلنداي) 9( والفجر   شد و درعمليات  زميني  رشت  در شهرستان1/12/1331پور در   قلي شهيد يداله* 

   به10/10/1364  تاريخ  به گذاشت سر مي  را پشت  از هجرانش  سال33   كه  در حالي  وكمرش  شكم  به هايي  گلوله با اصابت
  . شد  آمد و آسماني يل نا  دوست وصال
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   سعيد آلياني

  
از ) 9( والفجر   در عمليات  سعيد آلياني يعني  گيالن  قدس16 لشكر   محور عمليات  مسؤول1364   ماه  بهمن در هفتم  
  . شد  رسيد و آسماني وصال  به  راكت  با تركش  سليمانيه ارتفاعات

 و  آموزي  خود را در علم  سالة25ِ   بود؛هجران  شده  زميني  رشت ستان در شهر2/12/1339   در تاريخ  كه  فرمانده اين  
، نمودو در   پيوسته  اسالم  دامان  و به  رسته ِ از بند بيگانگان  ايران  و تعالي  اسالمي نظام  و حفظ  تثبيت  براي جد و جهد نمودن

  :  راه اين
  .  انداخت  راه به را   رشت  مسجد آفخراي  و كتابخانه  اسالمي ـ انجمن

  . داير نمود  سياسي  و عقيدتي ، احكام  قرآن  آموزش ـ كالسهاي
  : نظير  مبارزاتي  گوناگون هاي  شيوه  و اجراي ، نقشه ـ در طرح

   ستمشاهي  رژيم بار عليه  خشونت هاوتظاهرات در راهپيمايي شركت
  ...و)  ره (  و پوستر امام  نوار و اعالميه ، پخش  مولوتف  كوكتل ساختن

   جنگ  كه  از اين  نيز پس  و سرانجام  چشمگيرداشت  فعاليتي  رشت ، در شهرستان  اسالمي  انقالب  تثبيت در دوران  
 نور  هاي جبهه  راهي  اسالمي  نظام  دشمنان  وحشيانه  با تهاجم  مقابله  رادر خطر ديد، براي  و انقالب  شد و اسالم  شروع تحميلي

  . كرد  سپري  و ايران  اسالم  به  با متجاوزان رويارويي  به  صفحات  را در آن  از عمر خويش  ماه  شد و سي ت ظلم عليه
  : خوانيم  سعيد مي نامه  از وصيت در فرازي  

  :  كه  است  شهيدپرور اين  بر امت تأكيد من  
  » ّ فقيه  از ولي اطاعت«
  و 
  »  از امام اطاعت«
  و
  »! باشند و خدا، داشته از پيامبر  اطاعت«

  :  كه  است ، آن  من توصية
  »! كنيد  را حفظ انقالب«

  !  است  آمده  دست به»  اهللا حزب ، اسرا و مقاومت  شهدا، جانبازان خون «  بهاي زيرا به  
 خدا،   به  نسبت  از عشقش  و همه ،همه  آرمانش  در راه  و شهادت  انتخاب ، كردار، گفتار و استواري ، تالش ، اراده آري  

  !  داشت  وحكايت گرفت  مي  سرچشمه  و ايران پيامبر و امام
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   سيرت رضا خوش

  
 كشانيد   از دنيايش  مرز كوچيدن او را به  انفجار نارنجكي  كه  تا زماني1359   از پاييز سال  يعني  تحميلي از آغاز جنگ  
 بگيرد؛   شاهد مقصود را در آغوش  ببندد و مردانه  بر جهان  ديده شد كه ، باعث  چشمش  به  مستقيم  تيري و اصابت
 از  نمود و همواره  مي  شركت دكتر ضيايي  مرحوم  سياسي  مذهبي  در جلسات  مشتاقانه  كه  انقالب  از پيروزي  قبل دوران همچون
و   در تظاهرات  نشناخته ابا و سر از پايمح  بي  كه  انقالب گيري  پرشور شكل  بود و ياروزهاي  جمع  افراد حاضر در آن نخستين

   پوستر و اعالميه  توزيع  و يا به شكافت  فضا رامي  فريادش كرد و طنين  مي  گره  و مشت داشت  بر مي  گام  خياباني راهپيمايي
   بود و اسالم او انقالب   و كوشش ّ و جوشش ّ و غم  هم  بود؛ تمام  راستا مشغول  ديگر دراين  كاري  و يا به گماشت  مي همت

  . بود آورده  ارمغان  به  كه  و استقاللي  و آزادي  اسالمي  بنيان  تازه  از حكومت  و حراست وحفظ
 چند   تني  همراهي  به  بود كه و محّلش  زادگاه  اسالمي  انجمن  تأسيس  گامهايش  پيروز شد، از نخستين  نيز كه انقالب  
   به  جوانان  و ترغيب  تشويق  جهت  را مجمعي  و آن  انداخت  راهش به»  حسين«و»  مهدي «  شهيدش ن برادرا  بويژه از جوانان

  .  ساخت  و انقالب و اسالم امام
   و سير و سلوكشان  را برگزيده ِ حق ِمردان ِ خوش  پروردگار بود و سيرت  رضاي  به ، راضي  حق  به  كه سيرت رضا خوش  
  اي  خانواده  در ميان  اشرفيه  آستانه  چوركوچان  از روستاي1334   سال ماه بهمن / 30  د؛ در تاريخ بو  نموده را دنبال

   همچون  موتوري  نقليه ِوسايل ِ تعميراتي  كارهاي به.   داشت قرار و كنجكاوي  بي  روح  كودكي از دوران.  شد كشاورززميني
  عشقش.  برد  پايان  به  اشرفيه  در آستانه  خود را تا ديپلم تحصيالت.  داشت ر خاصي نيز تبح در ورزش. مند بود  عالقه اتوموبيل

 نهاد  ِ در اين  عضويت  و به  اسالمي  ازحكومت  پاسداران  جمع  رسيد؛ به  تثبيت  به  نظام  اين  كه  از آن ، پس  اسالمي انقالب به
  . رسانيد ِ گروهان ِ فرماندهي م مقا  راستا او را تابه  كشانيد و در اين مقدسش
   مهدي خدايا تا انقالب!  ـ خدايا رزمندگان  هميشگي  و با دعاي  است  نوشته  خانواده  براي  كه هايش  از نامه در يكي  

و  ا تاريخ ب  و امضايي  يافته  پايان  چوري  سيرت  شما، رضا خوش اشتر ـ برادر كوچك  مالك ـ و گردان! دار  را نگه خميني)  عج(
   زبانه  و ايثار رضا از آن ، سوز درون ،اخالص ، معرفت ، عشق  ايمان  كه بينيم  مي  دارد؛ فرازهايي21/7/63   شب11  ساعت

  :كشد مي
  !پروردگارا«  
  !  و تنهاشديم  تنها بوديم  ما را ربودند كه  را، همسنگران يارانمان  
  ! نشينند  يارانمان  سوگ  به  عقابهابگو كه به! فرو ريزند را   برگهايشان  بگو كه  درختان به! خدايا  
  كشان  ستم  خّطه  را به  خون  بگو پيام  كبوتران به! كنند  رنگين  شهيدانمان  خون  را به  بگو، پرهايشان  پرندگان به  
  !برسانند

بگو؛ )  ع (  علي به! دند آفري ، حماسه  شب ها و درتاريكي  در جبهه بگو، پيروانش)  ص( محمد  به! خدايا  
  »! پا كردند  به قيامت شيعيانت
   و صداميان مزدوران!  خونها سروها روئيد بگو از آن!جوشد  مي  در رگها همچنان  خونش بگو كه)  ع (  حسين به  

  ! روئيد  ديگري  سروهاي اماباز هم! سروها رابريدند
ما !  شويم  مي ، ذوب  مانند شمع  كه كني  مي نگاه!  كشيم مي  چه  كه داني تو خود مي!   پروردگار من اي!   بزرگ خداي  
   از بين  هم  روشنايي ، اين اگر بسوزيم!  را سر ببرّند ، بعد از ماايمان  داريم  از اين اما وحشت!   نداريم  ترسي  و مردن ازمرگ

   تا شهيد آينده  سو بايد بمانيم  خدا؟ از يك ، اي بايدبكنيم  ، چه پس. سپارد  مي  شب  تاريكي  به  خود را دوباره رودو جاي مي
 تا فردا   بايد بمانيم  تا فردا بماند و هم  بايد امروزشهيد شويم هم!  بماند  تا آينده  ديگر بايد شهيد شويم  واز طرف بشويم
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  آري.   شهيد بشويم  تا دوباره گشتيم  مي  وفردا زنده شديم  امروز شهيد مي شد كه  مي  چه راستي!   دردي عجب!شهيد نشود
 خدا،   با روح ، از روز اول من!  برادر عزيزم! فردا بودند  نگران  كه  رفتند، در حالي  مرگ  سوي ، همه ياران! برادر عزيزم

  ام  و زنده  بار مرا كشته ديناگر چن!   وفاداراست  و قرآن  اسالم ، زيرا او به  عزيز وفادارم  امام  و به ام بسته  ميثاق  بزرگ خميني
    شاءاهللا ان.   كنيم  وار زندگي  و زينب دهيم را ادامه)  ع (  حسين  بخش  سعادت ما بايد راه.  كشيد  از اونخواهم كنند، دست

،   المبين  فتح:  چون  مختلفي درعمليات)  ع (  حسين  راه  دهنده  و كشور و ادامه ، سرباز دين  و اسالم  امام  وفادار به اين  
  هجران  سال30 از   پس21/11/1364   تاريخ  به8 والفجر   در عمليات سرانجام.  داشت  فعال  حضوري6، بدر والفجر  خيبر، قدس

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  فاو به  عملياتي در منطقة
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    يوسفي يعقوب

  
  ! تو باشد  جايگاه  كه  ده  قلبي  من خدايا به
  ! در فكر تو باشد  كه  ده  مغزي  من خدايا به
  ! تو باشد  سوي  نگاهش  كه  ده  چشمي  من خدايا به
  ! تو باشد  ذكرش  كه  ده  زباني  من خدايا به
  ! تو باشد  در راه  كه  ده  و پايي  دست  من هخدايا ب

 از خدا  كرد و صميمانه  مي  جاري  برزبان  و جلوت  در خلوت  بود كه  يوسفي  شهيد يعقوب  و بيوقت  وقت هاي زمزمه  
  .نمود  مي درخواست
  اي  شد و در خانواده ا زميني سر صومعه  ضيابر از شهرستان  نوپاشان  در روستاي1338   سال  ماه  فروردين ام او در سي  

  . شد  متوسطه  اخذ ديپلم ّ به  كرد تا موفق  را در ضيابر سپري  ودبيرستان  ابتدايي دوران.   يافت  تربيت متدين
   بود و هنگام  و باايمان  مخلص شد و او كه  اسالمي  و انقالب  خميني  امام  با قيام  او مقارن  دبيرستاني  تحصيالت پايان  
 كرد و فريادهاكشيد و   و مشتها گره  برداشت  آنها قدم  توفندة  حركت ؛ همپاي شتافت مي  مردم  ياري  به  تأمل ، بدون مشكالت

 بار تا مرز   يك  كه  و شعارنويسي  اعالميه و پخش ، با تظاهرات  و استبداد و اختناق  كفر و ستم  به  خود را نسبت  خشم بازتاب
  . داد  نيز شد؛ نشان  و باز داشت رفت ، پيش خاطر آن   به دستگيري
   كه  اهتزاز در آورد با عناصري  را به  كرد وپرچمش  را تثبيت  اسالمي ، جمهوري  مردمي  انقالب  موج  كه  از اين پس  

  ، موردتهاجم  ايران خاك   و غرب  كرد، جنوب  مشاهده  كه ها كرد و زماني داشتند، مبارزه  پرچم  اين  زيركشيدن  در به سعي
   جبهه  روانه طور داوطلب  به  جنگ  نبرد، در اوايل  ازپيش  و كاري  آنها شكست  داخلي  دستهاي  كه  است  شده  دشمناني همان

  .شد
  :  است  شده منعكس  چنين اش  از وصيتّنامه ، در فرازي  حضور در جبهه  به  و اشتياقش شوق  

  !  نور معنويت  به  و رسيدن  است  ومادي  دنيوي  تعلقّات  از همة  بريدن  دل ، لحظات لحظات... «  
 و   است  خميني  امام و فرزند عزيزش)  ع( علي بن حسين  خونبار سرور شهيدان  در خط  نهادن ِ گام ، زمان زمان  

  ناپذير به  و خستگي  و عاشقانه  بشتابيم  جبهه عزيز به  ساز اسالم  و انسان  حياتبخش  مكتب  احياي  براي  كه  است آن هنگام
   شرق  و خونخواران  بر مستكبران  و محرومان ،مستضعفان  تا در سراسر جهان  كفر بپردازيم  نيروهاي  همة  عليه جهادمداوم

  . شوند  غالب وغرب
   كه  نمايم  دارند؛ عرض اي شناسنامه   فقط و از مسلماني  لميده  در خواب  كه  از مسلمانان  عده  با آن اي اما چند كلمه  

  ».قرار نگيريد) ع (  علي  مواليمان  نماييد تا مورد نفرين  باشيد و حركت بيدار وآگاه
 فكر و ذكر و كار و   زندگي  ودر تمام  هميشه  در آمد تا براي  پاسداران  سپاه  عضويت ، به  از جبهه  از بازگشت پس  

  . باشد  و ايران و نظام  و انقالب  از اسالم  و حفاظت  حراست  همان بارش
ِ  ، سنگرنشيني  بار اعزام4  ، طّي  ماه32از ها شد و بيش  جبهه  راهي ، دوباره  درنگ  پوشيد، بي  پاسداري  لباس چون  

  . داشت  فعال   حضوري8 تا والفجر  ، والفجر مقدماتي ، محرم المبين  نظير فتح مختلفي  كرد و در عمليات  را تجربه روزگارِ جنگ
   سر در تاريخ  ناحية  به  تركش  بااصابت8 والفجر   در عملّيات  گيالن  قدس16 لشكر   گردان  جانشين  اين سرانجام  

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به ، ازآبادان  هجران  سال26 از   پس21/11/1364
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    عشق  كوي از شمار حافظان

  
    عشق  روي  از شكوه دور هستي  عشق كوي و   از طريق گر غريبي

    عشق اند از جوي  خود پر كرده جام  كاينچنين  كن  نگه  عشّاقي سوي
    عشق  دلجوي  از خُم نوشان باده  راز و رمز عاشقي حافظان

    عشق ، سوي  شتابان  بنهاده پاي پروا ز خصم  بي  كه رادمرداني
    عشق  در پهلوي  افكنده و سر  ارزشها بماند برقرارجان تا كه

    عشق  رو در روي  هر كه روبروي  خويش  با نثار خون ايستاده
    عشق  جز ابروي  برنگرفته  در بازار دهرهيچ  كه نيكناماني

    عشق  با بازوي  داده  بيعت  عصردست ه'اللّ ِ خليل پيروِ محض
    عشق  باروي  قصه شد شهادت ، رسوا شد چو ديد ايثارشان مرگ

    عشق  در كوي  جان  اسماعيل  آموختندذبح  علي بن از حسين
    عشق  بجز داروي  درماني  نبودهيچ  سبكروحان بهردرد اين

    عشق  و هوي  دانند هاي عارفان  نشناخته  را هيچكس قدرشان
    عشق  رهپوي  مركب  نموده  مقتدرزين  مليك  بنشينند نزديك تا كه
    عشق  از بوي اي مشير شدمنتشر شد جلوه پيروز بر ش  خون  كه چون

    عشق  كوي  روزگاراز شمار حافظان  كيمياي تا بيابي
      عشق  از خوي اي  تماشا شمه كن  عاشقان  زين اي  پاره در حديث
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    شهادت تاريخ   شهيدان    
    

  13/1/1365    كريمي ابوالحسن   حاج  
  10/2/1365   منصوري) جعفر(  سيدمنصور   
  14/4/1365  پور  شريفي ي  مهد  
  10/6/1365    رضوانخواه   حسن  
  10/6/1365    شفيعي   سيدصادق  
  10/6/1365     غالمرضا قبادي  
  10/6/1365  پور محمود قلي   حاج  
  10/6/1365     سيدرضا كياموسوي  
  10/6/1365    گلستاني   محمدتقي  
  10/6/1365    سيدمحمد محمدنژاد  
  10/6/1365     محمود نيكنام  
  10/6/1365     ناصر نيكنام  
  23/10/1365  پرور   محمد ابراهيم  10/6/1365  پور   محمد شمسي  
  26/10/1365     غالمرضا بامروت  
  29/10/1365     سيدمحمد اسحاقي  
  7/11/1365     فرهاد زاهدنخجيري  
  14/11/1365     اردشير رحماني  
  18/11/1365   كشاورز   ابراهيم  
  19/11/1365   محمدي   حيدر گل  
  4/12/1365  راد  نقيبي   سيدمهدي  
  16/12/1365   نظري)  حجت (   خليل  
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        كريمي ابوالحسن شيخ حاج

  
  ��د  9� ا�! ��را@4  �]  +�  ��دO  5M�9�$�@4 8! از ه�اي 8�1�3$

   ��د   9!ا�U@4  538  ��ن در _WM  ز�^  %�X  W هEاران  !خ �� ��3ة
  

 بود و در  اش  روزمرّه هاي  از برنامه  واحاديث ، روايات البالغه ، نهج  قرآن  و قرائت مطالعه. شد  نمي  ترك شبشنماز   
 و  كرده ، خودداري  ريش  از تراشيدن  مذهبي  اعتقادات  عّلت  به  وظيفه ِ نظام  خدمت دردورة.  بست  كار مي  آنها را به  عمل ميدان

  .نمود  مي  و ايستادگي  مقاومت  شعاير ديني ، دراجراي  افسري  دورة  تا پايان  نظامي  فرماندهان ن تحقير و توهي رغم علي
  ؛ اگرچه ساخت  نمي ، خود را كامياب وظيفه  انجام  در راه  هم  نياز و آن  اندازة اعتنا بود و از دنيا جز به  ظواهر دنيا بي به  

تجاوز   دو دست ي' ال  از يك اش  مورد استفاده ، لباسهاي بينيم  مي  كه  رو است از اين. د مقدوربو  بيشتر برايش وري  بهره امكان
 و   پرهيز داشت  شدت  به  از خودنمايي چراكه.  از ريا و تظاهر است  پاكيزه  ولي دار و ساده  وصله  كه لباسهايي. كند نمي
 در   مّتحدضدانقالب ِ جبهة  خود در سركوبي كنندة  تعيين  و نقش  شاه م با رژي  خويش  ممتازمبارزاتي المقدور از ذكر سوابق حتي

  .ورزيد  مي ، خودداري منطقه
 و   و زراندوزان  در برابر زورمندان كردولي  برخورد مي  و افتادگي  فروتني  با نهايت  و مستمندان  محرومين  به نسبت  
  جهت  همين به!  نيفتد  و جدايي  فاصله  او و مردم  بين  لحظه  باشد و يك دم با مر داشت دوست.   سرد داشت ، برخوردي طاغوتيان
 3 از  ، ـ بيش  استان  انقالب  دادگاههاي و دادستاني  الهيجان  فرمانداري  در سنگرهاي  و مسؤوليتهايش  وظايف  انجام در طول

نظر  شد، صرف مي  هنگفتي  مبلغ  در مجموع  كه اش  ماهيانه حقوق، از   و مردمي  انقالبي  دولت به  كمك  تنها در راستاي  ـ نه سال
   در زمان  كه  است  روحيه  و همين  خصيصه  از اين  پيروي  وبنا به  نيز نپذيرفت  پاسدار رسمي  نكرد كه  مطالبه  و چيزي نموده

   تبديل  مردم  خانه ، آنجا را به اداري  رايج ازيهاي كاغذب  و حذف ، تجمالتي  از مظاهر طاغوتي  فرمانداري  باپااليش فرمانداريش
   و آمد داشته  رفت  الهيجان  گوناگون  روستاهاي ، به  و پرتالش خدمتگزار صديق  يك  عنوان  به  اوقات  و خود در اغلب كرده

 نداد و حاضر نشد   نشان  خوش  روي يطاغوت  و قدرتمندان  متنفّذان  به  راستا هيچگاه در اين. نمود  مي وكارها را شخصاً پيگيري
  . شود  گرفته  ناديده  و مردم  انقالب ،مصالح اي  عده  رضايت  خاطر تأمين به
  

�CVد1 �A3`$د1!  ا�CV �A3`$ا ! 
 ِ آ�ر ِ &�ي �! �Kي
c# ِ &�ي �! �Kي ِ  
�CVد1 �A3`$ا ! 
B6 !� 1د�  ، 4MAMX  �)�ر 

  !  %��dL� ِ 5D ِ &�ي �! �Kي
�CV ! ا$`�A3 د1

B6 !� 56�� ر�(�   
 ! ��Aار  �!دم  &�ي �! �Kي

 !  �Qل  اي �Q�   !1ل اي!  �1
   ���ر �:� ه�ي  �gذ@�  �! %�ش  �fP  اذان ��`�
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!دار �4 � !ر
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!دار �4 � !ر
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 !  و HLj ر ��ل!دا
!دار �4 � !ر

WL@ دار! 4kدار ز! ! و $!�6د  درد؛ 
!دار �4 � !ر

WL@ دار! !  و �(�دت  ��ق 
!دار �4 � !ر

 �m!nد  �4 ، �ه�dL  ��56 او در 8�ان
 !  &�#  ��  هEار �V3! @��!د�4 ز�^
 !  �hر o:8  اي �1
  !  �hر o:8  اي �1

d�ا ؛ �p:�م �واز آ� ،�� !)� �3:�! ر و 
 !  �iز !خ  �! L�  B6# ، ا���j �6ران

 �m!nد  �4 ، �ه�dL  ��56 او در 8�ان
  !  &�#  ��  هEار �V3! @��!د�4 ز�^

  

  ، دستگير و چند ماهي غالمرضا تختي  پهلوان  جهان  جنازه  تشييع  در تظاهرات  شركت  عّلت  به1346  در اواخر سال  
   امام هاي اعالميه  و پخش  شاهنشاهي  ساله2500   جشنهاي  عليه  فعاليت  عّلت ، به باردوم. رديد گ  محبوس قلعه  قزل در زندان
 1357   سال  ماه در ارديبهشت.  افتاد  زندان  دستگير شد و به تهران  اميرآباد دانشگاه  در خوابگاه  دانشجويان بين)  ره ( خميني

   سال  ماه  در بهمن و شگفتا كه.شود  مي  رشت  محبس ، دستگير و زنداني  گيالن مان مسل  مردم  مبارزات رهبري  جهت نيز به
   و مالكين طلبان  و فرصت  منافقين درپي  پي  و شكايات  و تالش  تباني  درسايه گناهي  بي  جرم ، به  سردار مظلوم  نيز اين1362

  : شود كه  مي معروف  بيت  واقعي  و مصداق ده افتا  زندان ، به  كرده  عوض  ساز شكار و چهره ومستكبرين
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   ��د ��  &�ك  از دا��ن 6��  ���  در د6�ان  @LA# %�3ه4  آ^ %�3ه4 �4
  ��د  �4 ز@�ان

 و   بود، هر توطئه  و محرومين  امام  به  ازعشق  آكنده  كه  و سخنش  و حركت انداخت  مي  ضدانقالب  بر جان  لرزه نامش  
  ! ساخت  مي  بر آب ش را نق اي نقشه

  :  داشت كننده تعيين ، نقشي  منطقه  ضدانقالب  آشوبهاي  او در فرونشاندن  رساي قامت  
 راستا   در اين  كه اي  فساد و توطئه هاي  وكانون1359  ها را در اسفند ماه  و پيكاري  منافقين  روزة  سه  نافرجام كودتاي  
،  ه'اللّ  حزب  شجاع  ازجوانان  قليلي  استخر با جمعيت  تا انتهاي  الهيجان  از جلو بيمارستان معروفش  بودند، راهپيمايي داير كرده

  ! برد  و از بين  شكست در هم
 با   رويارويي اين!  كرد  خفه او، در نطفه  را مقابله  گيالن  در دانشگاه ها و منافقين  كمونيست  مسّلحانه ، فتنه همچنين  

   چند از امت  و تني  انصاري ياد شهيد علي  زنده  همراهي  به شهيد كريمي  خالي  دست  و البّته والدين پ  و صالبت اراده
  .  گرفت صورت ه'اللّ حزب

 زبانزد   كه  انقالب  روياروي عناصر مختلف هاي ها، گروهكها و طيف  ليبرال  او در مقابل  هميشگي ناپذيري و نيز سازش  
   به  رادر گيالن  انقالب ، كشتي  چنان  آن  با آشوبهايي  در مواجهه  بود كه  نموده  تبديل خروشاني  درياي را به بود، او  ّ و عام خاص
 آورد، از   جاي  شكر به  خونين ، سجدة  وصال  از شوق چون  كه  نيست جهت بي. برد  مي  پيش  و به  داده  سوق  پيروزي  ساحل سوي
  .  صدور يافت شرف  چنين  اين  قرار داشتند؛ پيامي  جمهوري  روزها در سنگر رياست  آن  كه رهبري  معظّم  مقام طرف

  
   ي'تعال باسمه
Qم  ;�3K #CVبrي ا�j�  4@��!j  ا��م  ��s  مR-  ن�VAهr   

   ا4�Q  ��راي  t:u و �36�iة
 

  �Cg8 �� عQ�Oا !xّg8 و  ^d$�6  آ�  #   ��ن  ��  @?�ق  ا�6دي  u!م  د
   ��A@#  ه�ف  ��ر �E6E� !y3 و �!6?4  �� و ا�6 دD� !G6�د�3GA� 1ه4
z�$�3� �d$!% ار!j و@��`�ر �A:&  ا��  آ�� او در   ا@�4�Q  رو��  
��Mdه4  رژ}  ا��3dق ���ي #CAD��$ EA@ زا@�  و�LD4  دGdL� 6!   و}&�@
t& ب  از &~وزي اوQ�@ن  �!دم ،�! +.  ا�  �J3� � # .  ��`�ر ا
 و   و @�آ!E�  #L&  #?Xدوران  ��@6�3K  z#  9(�ر�z ا�6  

EAd در Z!ف �?����ن �Aر��� W)9  �3& روزي  و  #   از ;N�ر &�!�`�1  آ�  ا
   %�@�%�ن ه�ي  در �3�X  ا�dن  �ن  �!ق  و _QA%  .A;�@ ��X�yن ا�dن �!دم

 .%{رد �4 ا@�Qب
   از �(��#  و ��ري  دزدا@�  ;!آ�ت  �� ا�6  آ�ردل ��3$��ن  

4� .3Aاه�3 ;�� وآ�� #(L@ ف  ا�!از دار@� آ�  �!د�4  ��  ��د را!Z   
  ه�ي  K)(�  آ!�Q ��  راه�Aن ��د را در �K  WA�ان ، هEاران  آ�1�8 ���48

�ي  و%!ا@)�ر ه�ا�6 را ��  �Ap^  و آ�روان  آ!د1 @�د ا�Eام   
   از �!ادر و���EGdار ��د، �ن و در ا�d)�ل   دا�WAL%  �d رز��3%�ن

�3�X ه�ي � .ا@�  را &��6 �ورد1  &!��ر و &!��
   �9^  آ�ري  ��  آ�  ا#  از �!د�4  ا@��dم  �!اي  �6�3Kت  ا�6 �ري  
 و   را �� �QX#  و j!�ن  ��د �� اQم ، &�dLL%�@ �@�A ا@�Qب د��3ن

#CA�O�j ل�Mم  و درآ�VL@ت و و;�  ا �dآ?! و   و 8!$�3 ا�6دي  ا�!از دا� 
   �!اي  ��رد1  ;�~ و �`�d?X #Lن رو��. ا@� آ!د1  �! �ب  را @�5 @?�ق

   آ�ري  �9  و ���وم  و �Xدق  ا@�4�Q �!دم  �ن  ����V@�  �� ;!آ# ����:�
z+ EK ي�)�Q8  #6�3K  �@1  دل  �8?�4 8�ا@�3 آ!د و �!اي �4 آ�را�A و   
   از �@`� 8�ا@MA& �3�د؟ EK  4� W$�U 8!ور و Wdj  راه4 �د �9 � @�&�ك
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   روزا$Eون  و EKا�d`�م  �@�ن  �R�A �!اي  EK رو�Aه4  ا��Mل ا�6
 !  ��اه� دا�#  دG6!ي ، @VAd.  �!دم ارادة

[@�V36ا �M� ، امR;زم  $�اآ�ر و _:�  �!دم  �ن  ��  ا�!از اr ، 4�  دا�  
   ه!�9  ه��Aري  را ��  ���ن  �ن  و ا@�4�Q  ���� �اه!ان و � �!ادران +.

5A� #@�A� !ب ه�ي 8! در�!ا�Q�@آ3^  د��ت  ���ا   ..V3&! ��3A�6 #Dا��   ،
  روي  u  �A!��ن  اpd3�  �6! ��اه� %{ارد و %:�ي  �E6Eرا د6!ي �� �!دم

  �@�A و= ��اه� �9  �@�ن  را ��  �6�3Kت  ا�6 را ��اه� $�!دو Eاي
 ��   و ��اه!ان  �!ادران  آ�  ا#  �ن ����اه�ن  ا�u  �6زات 8!�6 آ�ري
 O�ر   ��  ا@�Qب ه�ي ،;N�ر ��د را در �3�X  آ��W  و +�=  و ا@�VLم و;�ت

 را  ّ ا��م  �H  ره!وان  X?�ف  آ�  و �c  آ�33 و از ه!;!آ#  ;?� روزا$Eون
YL   در آ�3ر رو;�@CA#  و �� j!ار %!$� آ�3،��!هEA@�  و �j!?8 د�9ر 

4�Q�@ر و آ?! و @?�ق ، �6 وا;�ة �)�رز و ا�(`d   ��د را�! ��� ا
 ! آ�33 �8�#6

[@�V36دت ا�)� ، �Lا��ا� E6E� و �C)�d� اي  آ!�4  �!ادر�)� !G6و د   
B6 1�� ^A@ �3ب  ا�~ را ��  وK  =��  .+ ن  �!ق  �!دم  و�d و   %QAن  ا
y�3 و %!ا�4 ه�ي ��@�اد1  �� �ص�sن  ار�@�  B6�8  #A:L8 و  %�}  �4  و 

 .  ��اه��  ���dل  را از ��اي +�Gن ��A$�8ت
4:��CA           اي  ����3 

tAري ر��)s 4�Q   ا6!ان  ا
 

  : گفت  مي  خود همواره  كه گونه انشد و هم  و ايران ، نظام ، انقالب  اسالم ؛ فدايي  و پرحماسه  سردار مظلوم ، اين سرانجام  
  » برود  و ارزشها از بين  ما بمانيم قرار نيست«  
  . سرپا بماند  و هميشه  همچنان  افتاد تا ارزشها و اسالم بر زمين  

1�3�!� !�  8� %!د�6  از ��ي  !��ش  8� %!د5�����6  از روي 
   8� %!د�6  %�ي  �$!�6 �(�دت ي' ;#�  آ�  دادي  �Kن  �� ��ق �39ن

  ، غروب  هجران  سال38 از   شد و پس  زميني الهيجان  در شهرستان9/5/1327 در  دردشتي  كريمي ابوالحسن شيخ شهيد حاج* 
،   الهيجان  بازار روزشهرستان بر، روبروي  مسجد تكيه  در نزديكي  فتح  مطبوعاتي  از مؤسسه مراجعت  در راه13/1/1365روز 

 آمد و   نايل  وصال  به  سجده  و مغز، با حالت  گلوگاه  به  گلوله  و بااصابت  قرار گرفته  منافق پرستان  شب انه مسّلح مورد تهاجم
  .  دلها قرار گرفت  اميران  ودر زمرة  گشت آسماني
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   منصوري) جعفر(سيد منصور 

  
 هويدا   برايم  ولي شنوم  را مي  صدايش جوشد كه مي  نقطه  كوثر در كدامين ؟ آب  كجاست  زمزم خدايا چشمة  

   فاطمه صداي! طلبد  مي  ياري  كه شنوم را مي)  ع ( حسين صداي! رسد  مي  مشامم  به اي  از هر گوشه  مهدي ؟خدايا بوي نيست
  ! هيچ!  بينم  نمي ،هيچ شكافم  فضا را مي  با شمشير تيز نگاهم  اما هرچه شنوم را مي) س(

 منتظر  گويي! اند  نشسته  آسمان ها بر سينة  ستاره جاي  به  و مالئك  اسير است در دستانم  ، مرگ كنم  مي احساس  
 كوثر  ، آب  از آسمان  و مالئك زند وكربال كنار سنگر ماست  مي  قدم  در سنگرهايمان  زمان ، امام كنم  مي حس! ماهستند

  !ريزند  مي بروجودمان
)  ع (  علي  كوثر را كه  آب شيريني! روند  مي  معراج  به ِمالئك  دستان  روي ينمان خون  پيكرهاي  كه نگرم  را مي آينده  
  !  حقيقت  را به  ساز و رؤياهايم  مبدل يقين  را به خدايا گمانم!  كنم  مي ريزد، حس  مي ام  خشكيده برگلوي
   كه  اين  بدون  گفتم  سخن  كه  و از اين شم با  جدي كردم  و سعي  خنديدم دليل  بي  كه  از اين كنم  مي خدايا اعتراف  
  !  آلودم  بيهوده  لغات  را به  زبانم  عّفت  كه ،از اين فكر كنم
   خيلي خدايا من!  دانم  مي ِ شهد شهادت  چشيدن فقط هي' ال  و عذاب  دوزخ  خود را از آتش  نجات ، تنها راه من  

  ! بگردان  من  را نصيب  و شهادت  كن خدايا قبول!   هستم شهادت عاشق

   تالش  شهرستان  سراي  ساسان روستاي  ساكن كه»  منصوري «  سيد اسماعيل  خانوادة1344   سال  آذرماه در يازدهم  
زدند،  مي صدايش» جعفر «  بعدها در خانه كه» منصور« خاطر   شدندو خدا را به  در سرور وشادي  غرق بودند، از تولّد نوزادي

زدند،   مي  نعره  با خشم  كه  مردمي  شهر همراه رضوان  او تا گلزار شهداي  جنازه  بعد نيز در تشييع  سال بيست! د گفتن سپاس
   برسد تا از شفاعت  ازتابوتش اي  گوشه  به ، دستشان  است  شده  كه  هر ترتيبي و اصرار داشتند به»  آمريكاست  سند جنايت اين«

 از   كه  اين  جهت ، به  و بار دوم حضرتش» ِ  و احسان تفّضل« خاطر   به باراول!  گفتند  خدا را سپاس م نمانند؛ باز ه نصيب  بي وي
  !اند  آمده  بيرون ، سربلند و موّفق  صاحبش به  امانت اداي

در    مردم  خشم  آتش  ورشدن  خواند و باشعله  درس  تجربي  در رشته  نظري تا سوم) جعفر(شهيد سيد منصور   
چشيد،   را مي  و آزادي  استقالل  طعم  تازه  كه  و كشورش ، انقالب  و چون داشت  فراوان  جد و جهدي  طاغوت  رژيم سرنگوني

   در آن  و عضويت  پيوست  پاسداران  سپاه به  و ايران  از اسالم  پاسداري ، براي  مورد تجاوز قرار گرفت  استكبار و نوكرانش ازطرف
  . كرد ، حراست  داشت  عالقه  آن  به  سخت  كه  وانقالبي  استوار از نظام  و با قامتي را پذيرفت
   و غرب  جنوب  مرزهاي  ايران  اسالمي جمهوري  نظام  انداختن  ازپاي  براي  كه  ايران  به  بيگانه  ايادي ِ ددمنشانة با هجوم  

  چون. نبرد شد هاي  جبهه  عازم ، مردانه  باطل  عليه  حق ِ كلمة  گسترش  در راه وجود، بودند، با تمام  را مورد تجاوز قرار داده ايران
  : اعتقاد داشت

  ! قرار گيرد  و تاز بيگانگان مورد تاخت  شهرشان هاي  كوچه  هستند كه ، كساني  مردم ترين ذليل  
   ما رفتند و به  از دست  گرانبهايي زيزان ع  ميان  نمودند ودر اين  بيرون  را از خانه  دين  غيور ما دشمن ، مردم بله  
  .اعال پيوستند ملكوت

  ؟  باشيم  و تماشاچي ، ما بنشينيم  است آيا درست  
   را ياري  عزيزان  اين  كه  اين  جاي  به اي  شوند وو و اما عده  شهيد شوند؛ معلول  عده  يك  كه  است آيا درست  

  بزنند؟ دهند، ضربه
  ! را نوشيدند  شهادت ، شربت عاشقانه  و چه  خانه  رفتند از اين  عاشقانه  چه ن كنيد، يارا نگاه  
  !  برداريم  خوبي ، توشة  گذرگاه ، در اين  راه بياييد، دراين!   است ، دنيا گذرگاه خدا شاهد است!   من برادران  
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  مان ؛ آخر، خانه ميريم ، آخر مي دانيم  مي ما كه! خدا باشد  در راه  كه ؛ موقعي  است  شيرين ، خيلي شهادت!  عزيزان  
  ؟  نكنيم  را انتخاب هي' ال  بزرگ  فيض ، اين چرا شهادت ، پس رويم  قبر باشد، مي  كه  تنگمان  منزل ؛ آخر، به  است زيرخاك
  ، زماني  كنيم  را انتخاب  با ذلّت ؟ چرا مرگ  نماييم  راانتخاب  در رختخواب ، مردن  است  شهادت  كه چرا تا وقتي  

،  ؟ چرا در آخرت  و خوار نباشيم  دنيا ذليل تا در آن  نميريم  با عزّت  فاني  دنياي ؟ چرا در اين  هست  با شرافت مرگ كه
  ؟ باشيم)  ع (  حسين  سرورمان  زير پيش  وسر به سرافكنده

   به  و اشتياق  را با عشق  ازعمر خويش و ماه و د  بيست  چراها بود كه  اين  به  دادن  و كامل  درست  پاسخ در راستاي  
تا !  بگويد لبيك)  ع (  حسين  امام  فرياد تاريخي  كرد تا به  نور سپري  در برابرمخالفين  و دفاع ، مقاومت ، ايستادگي رويارويي

  ! برساند  را ياري ام، ام خودش  قول  بزند و به  چنگ هي' ال  ريسمان تا به!  نماند  عقب  خيلي  سفر كرده ازياران
   راست ، راه  راست راه!  ندارد  و برگ  شاخ  راست راه!  و بس  است ، همين  حق  راه  كه  بفهميم خواهيم چرا نمي  

!   نداريم  افتخاري  هيچ  كه ، زماني كنيم افتخار مي  بودن  علي  شيعة  و به  هستيم  علي  شيعة ما كه!  ندارد كوچه  و پس است
  همچون!   باشيم  و يار مظلومان او، يار ضعيفان  همچون بيائيم!  بينيم را در خود نمي)  ع (  از رفتار علي  يك هيچ  كه  اين يعني

  دشمنان!  كنيد  چاره همت!  واال برداريد بپاخيزيد،قدمي!   و قاطع  باشيم  او، برّنده همچون!   كنيم  دفاع ّ وحقيقت او، از حق
   شناختن  اسالم  و اين  را شناختيم اسالم!  شديم  و چه  بوديم چه!  فكر كنيد دمي!  خود آئيد  به قدري!  ومار كنيد را تار اسالم

 را   چرا امام پس!   است  بوده  بزرگمان  امام بركت  اينها به همة!  بشود  شناخته خواهند، اسالم آنها نمي! بار آورد  را به ما، جنگ
 شما را نگيرند   دنيا جلوي  برسانيد تا آن  خود راياري ها بشتابيد و برادران  جبهه  سوي  برداريد و به لحه؟اس كنيم  نمي ياري

  ، چگونه دانم نمي!   باشيم  داشته و زندگي ، خانه  نداشتيم مگر دوست!  مگر آرزو نداشتيم!   نبوديم و بگويند، مگر ماجوان
 بودند؛   جوان  باشيد؛ آنها هم بگوش!   ندارم  وجوابي  عاجزم  در جوابشان  كه ؟ من شيمها را جوابگو با سئوال  اين توانيم مي

  ! و دارد  نيرو داشت  به ، احتياج باشند اما اسالم  امني  كنند و در جاي  داشتند، استراحت خواستند؛ دوست مي زندگي

   و ايران  اسالم  ياري  به  كه هي' ال عنايت  از ناحية  شده ري يا ِ اين  و ايثار و فداكاري  و شايستگي ، لياقت  و ايمان عشق  
   خطر ومصيبتي  هيچ  بود كه  چنان  بود، آن  رفته ، پيش  گيالن  از لشكر قدس گروهاني  تا فرماندهي  راه  بود و در اين برخاسته
   كه  نداشت  بود، بازش  نهاده  در آن  پاي  كه استير  و از راه  نساخت اش  و آزرده  تنها خسته  نه  ناگوار و سهمگين هر اندازه

  : دانست  مي ، شيرين  عسل  خدا را چون  قرب  به  رسيدن ِ راه  و خطرات مصائب چرا كه!  نمود ترش مصمم
   پويان قتواند، ح  نمي  مصائب  اين بينند ولي  مي  دل چشم  را به  آن كنند؛ خطرات  مي  را انتخاب  حقيقت  راه  كه آنان  
 و   را شيرين ، كام  عسل  چون  كه  است  وااليي ، آرمان گزيدن  منزل هي' ال  و در قرب  رسيدن  حق  به  كند كه  و آزرده راخسته

  !كند  مي  و نوراني ، روشن  جانان  عشق  را به و روح دل

»  شهادت «  كه  خويش  پاداش ،نكشيد تا به  حق  در راه  از مبارزه  كرد و دست  شركت ِ گوناگوني ، در عمليات بنابراين  
  !  يافت ، دست  پدر ومادر نوشت  به  در خطاب  كه  گونه بود، همان

 هر   پاداش  هم شهادت!   نيست  نگراني ، جاي ،پس  خود را برداشت  و خدا، امانت  شما بودم  پيش ، امانتي من  
   جهاد نيز شهادت  داردو پاداش  و پاداشي اجري  هر كاري دهد چرا كه  او مي  به  خداوند كريم  كه  خداست  درراه جهادكننده

  ! است

 از  اش  ساله  و يك  بيست  هجران به» فاو« در اي  گلوله  اصابت  بود كه10/2/1365   تاريخ ، به8 والفجر   عمليات در ادامة  
  !اند  جلو زده  از ماليك  درآمد كه  و در شمار آنهايي شد  نيز آسماني منصوري)جعفر( داد و سيد منصور  ، خاتمه معشوق
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  پور  شريفي مهدي

  
   و تالش  مقصود، با توان ِ بدين  حصول براي  شد كه باعث)  ص ( الّنبي  و مدينة الحرام اهللا  بيت  زيارت  به  زيادش اشتياق  

   سوختن ِكعبه ِ طواف  و در آرزوي  انتظار كشيدن  از چند سال پس.  كند نام  و ثبت  آورده  رافراهم  مسافرت  اين  انجام زياد، امكان
  .شود  مي رفتنش ؛ نوبت  مصّفا ساختن  مرقد فخر كاينات  معنوي  زمزم  را به و جان

   دوستي شود كه  مي  متوجه اما چون. آيد  مقصود، حاصل  كه  است  نمانده آيد و چيزي  بر مي  سفر بزرگ  اين در تدارك  
 و   و باگذشت  ايثار كرده ؛ براستي  است  درنيامده ، اسمش انتظاري  چشم  همه  از آن پس  ولي  نموده نام  او نيز ثبت  كه  دوستانشاز

  ! پيمبر ببيند  پاك برود و تربت  ديار دوست  تا او به  داده  دوستش  خود را به  تمامتر، جاي  هرچه مهرباني

   نهضت  و بعد از پيروزي  در قبل چرا كه.  آخرين  بار بود و نه  اولين نه» پور  شريفي مهدي« از شهيد   ايثار و گذشت اين  
 و  احكام ، تدريس الحسنه  قرض  صندوق تأسيس:  نظير  فراواني  عناوين ، تحت گوناگون  صورتهاي بارها و بارها به)  ره (  خميني امام

  . يافت  مي  بود و جلوه  ظهور رسيده از او به  جوانمردانه  خصلت ، اين مايي و راهپي  در تظاهرات ، شركت  در منزل قرآن
 بگذارد، در   ايام  عرصة  پا به37 شود ونوروز   تحويل  بود تا سال  مانده  روز باقي28   كه  در حالي1336  او در سال  
  . شد  زميني رشت  شهرستان  از توابع  جيرسر چوكام روستاي

   درس  در روز و شبانه  با كار كردن  وسختي  عسرت  درنهايت  اگرچه  كه  و متوسطه  ابتدايي  دوران ن از گذراند پس  
  .  پرداخت  تهران  نجميه  كار در بيمارستان ، به  در دانشگاه  با تحصيل  شد وهمزمان ؛ وارد دانشگاه  گذشت خواندن

  !   گذاشت  نمايش ثار را به از اي  ديگري  جلوة  باز هم  تحميلي  جنگ با شروع  
 پيرو   با لشكريان  جنگ هاي  جبهه  نمود وعازم  تن  را به  پاسداري  كرد؛ لباس  را متوقف  در مدرسه  و تحصيل درس  

  صحرايي  در بيمارستان  تهران  لشكر سيدالشهداي  بهداري ِ مسؤول  عنوان خود را تحت ، بيشتر وقت  سامان استكبار شد و در آن
 راستا از   نيز، در اين  جبهه  در پشت هرچند كه. نمود  وظيفه  كرد و انجام  سپري  جنگي  و مجروحان  بيماران  به و خدمت

  . نكرد و نياسود  دريغ ، دمي  جنگ شدگان  وزخمي ديدگان  آسيب  به خدمت
 سر، مورد  ، از ناحيه  بهار فراق29  شتنسرگذا  از پشت  پس14/4/1365   تاريخ ، به  يك  كربالي ، در عمليات سرانجام  

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به  عراق  و درماووت  قرار گرفت  خمپاره  تركش اصابت
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        رضوانخواه حسن

  
   �!آ�3ري  در�G@ �6ه5  ا�6 @�ح  دG6! ا#  را ��ر و �!اري &�آ)�ز ���

#   دG6! ا
 در هر   و پراكندگي داد، از تشّتت  بود؛خبر مي  ايشان  از ابتكارات كه»  دانيُگر « الحسنة  قرض  و صندوق نماز جماعت  

 و   و سطوت  و عظمت  است  و سستي  رخوت  و زدايندة  منشأ خير و بركت  راكه  دارد و وحدت  نفرت اش  و جلوه شكل
  .دارد  مي كند؛ عميقاً دوست  را احيا مي مسلماني شوكت

 تنها با  ، نه گرفت  را دربرمي  تا خدا و ازخدا تا خلق  از خلق  كه  وحدتي  هم ، آن  وحدت  به  نسبت  عشقش  صادق گواه  
  برپايي  براي  اهتمامش آيد كه  تصوير درمي ، به  در كردستان  اقامت  هنگام  به  سّنت اهل  برادران  در نمازجمعة اش حضور صميمي

   حكايت  لشكر نيز از آن كمبود چادر نمازخانة رغم'  علي  در جبهه  بسيجي هاي نيرو  و گستردة  با حضور انبوه نماز جماعت
  .كرد مي

  دانست  مي  كه  از هر كسي  هر مقدار وميزان  به  اعانات  و دريافت  كمك  چشمگير، تقاضاي  با نشاطي همچنين  
، خبر از   افراد مستحق ها به  كمك  آن  سريع نيدن دارد و رسا  خوبي مالي  و بنية  است  از نيازمندان  معاضدت مند به عالقه

  .داد  با يكديگر مي  اّتحاد و پيوند مسلمانان  او به پيوندقلبي
   با توشة  است ماند، دار آخرت  مي  كه  چيزي آن!  دنيا دارفناست!  نكنيد  دنيا مشغول  قدر خود را به اين!   مردم اي«  

  !  حالتان  به  و اگر زياد بود خوش  حالتان ه ب  بود واي اگر كم!  يازياد كم
   نبردند مگر آنان  سودي هيچ!   گذشت  مردگان ايد؟ دو روز دنيابر همة  كرده  چيز خود را مشغول  چه  به  مردم اي  

  »! خدا جهاد كردند آوردند و در راه  ايمان كه

  مطالبي. دهد  مي گير نشان ِ زمين  ازوابستگيهاي د و دور شدن و جها  ايمان  به  آشكار او را نسبت  باال توصية هاي جمله  
   كرد؟  حمل  بر چيز ديگري توان ؛ نمي گفتگو كرديم  از آن  كه  عشقش  جز بر همان كه

 و كفر و   شب ، در برابر سپاه  ايران اسالمي  و جمهوري ، استقالل  آزادي  حريم  از مدافعان  كه ، ستايشي همچنين  
  اش  از وصينامه اي  گوشه  زمينه در اين!  آمد، ندارد  گفته  كه  پاكش  عشق  جز ازهمان اي نمايد نيز سرچشمه ي م عصيان

  :  است  خورده  رقم چنين اين
!   فكر توست  و روز به ، شب  در جماران  امام  كه عاشقي تو اي!  همدرد تو اي!  همسنگر تو اي!   همرزم اما تو اي«  

   الخالقين  الحسن اهللا فتبارك!  نيكو آفريد ، خدايت حق  به  كه  شكر خدا برخيز و نماز شكر بخوان  و به بدانقدرخود را 
  »! ومرحبا بر پدر و مادرت

   جبهه  به  ماه  سه  مدت  به  داوطلب نيروي  يك  عنوان  به  دبيرستان  دوم  در سال  كه  است  عشق  همين و باز از جواذب  
خود   پاسدار شهر و منطقه  سپاهيان  خيل  به پردازد و سپس  كفّار مي  بر عليه  جنگ  خدابه شود و در كنار دليرمردان ي م اعزام

  .آيد در مي
   مختلفي ، پستهاي  در سپاه  شد كه  بود،باعث  عشق  باز، كار همان  كه  در كار نظاميگري  و رشادتش  و شايستگي لياقت  
  عهده را به»  كربال25 لشكر   رزمي  ُگردان  جانشيني  و همچنين  نظامي  و آموزش سپاه  اّطالعات ؤوليت مس تصدي«:  از جمله

   در سمت ، وي  از مازندران  گيالن  سپاه  و تفكيك رسول  حضرت  رزمي  ُگردان  جانشين  عنوان  به شدنش  از معرّفي بگيرد و پس
  . بپردازد  و انقالب  اسالم  واالي  از ارزشهاي  دفاع ، به  قدس  ويژه  ازتيپ  كميل  گردان فرماندهي
   اصابت  راستش  شانة  به ؛ تركش است  گروهان  آن زن چي  آرپي  ويژة  گروهان  از نيروهاي  كه المبين  فتح در عمليات  

  :گويد  اومي  به  از دوستانش ، يكي بعد از مدتي. كند مي



  

٦٧

  ؟  سرِجاشه  تون  دوستي  يا هنوز هم  جدا شدي  رفيقت اون؛ از  بگوببينم!   جان حسن
  :پرسد ؛ مي خبر است  بي  از جريان  كه و حسن

  ؟ گي ِ منو مي  رفيق كدوم! ببخشيد برادر
  :گويد  مي دوستش

  ؟ هست  ياهنوزم آوردي  بيرون ُ ازبدنت  تركش  كه  اينه مقصودم!  بابا اي
  :ويدگ  مي ، در پاسخ  زده ، لبخندي حسن
  ! خداوند ِ در راه  و جنگيدن  باشد از حضور درجبهه  و نشاني  بماند تا روز قيامت طور باقي  بايد همين  تركش ـ اين

��� �d�A&  ري�(`(   ا# ؛ �ري  د�6 و %?#  ����ق ه!�9  ا#  در 
���� Yار ;!آ  # .    ا��D دو#  @LA#  آ�  ��6 ���  آ�3 از او

   پس10/6/1365 شد و در   لنگرود زميني شهرستان  گلسفيد از توابع  در روستاي1/7/1344 در  گلسفيدي اه رضوانخو حسن* 
  .  دلها قرار گرفت  اميران  آمد و در زمرة  نايل  وصال  و به گشت ، آسماني  هجران  سال21از 
  

    شفيعي سيدصادق

  
   جنگ هاي  در جبهه  حضورش كثرت  لحاظ  به  كه ندران ماز الحديد سپاه  تيپ ، فرماندة  شفيعي شهيد سيدصادق  
   تاريخ  رودباربه  در فيليده  است  بوده  در آنجا چند سال  حضورش  مدت  كه  نيست مشخص  درستي ، به  ايران  عليه  عراق تحميلي

  . شد  زميني12/10/1339
  :نويسد مي نبرد با دشمن و   جبهه  به  خويش  عشق ، پيرامون اش  از وصيتنامه در قسمتي  

   بكَنم  دل  از جبهه اي  لحظه  كه  چرا حاضر نيستم دانم  ونمي  است  شده  سپري  در جبهه  عمرم هاي  لحظه بهترين  
  .  است  وُكشنده  دردناك  نيز برايم  جبهه ، تصور ترك ي'حت.   نمايم وتركش
  !خدايا  
 در  دانم  مي چراكه!   است  من  خواسته  كه آنچه ؛ نه خواهي مي خود   كه  قرار بده  چيزي  را آن سرنوشتم  
  !  هست ناخالصي هايم خواسته

  آمد كه  مي  پيش نمود و چون  مي دوري  ظاهري  و تشريفات  دنيوي  بود و از تجمالت  معاشرت  و باوقار و خوش متين  
  : گفت  اشكبار مي  كند؛ باچشمي  شركت  شهيدي  جنازه در تشييع

  ! بپذيرد  خدا، مرا هم دعا كنيد كه  

  : گفت  مي ، با شرمساري رفت  شهدا مي هاي ِ خانواده  مالقات  به  كه زماني  
؟ خدايا مرا  ام  آنها آمده  خانة  تنها به چرا من!  باشند رسيده  شهادت  به  و دوستانم  باشم  زنده  من  كه آخر، رواست  

  !  كن بپذير و قبول هم

 26 از   پس  رسيد و سيدصادق اجابت  مينو به  در جزيرة10/6/1365 در   و انقالب  پاسدار اسالم  اين ، دعاي سرانجام  
  . شد  رسيد و آسماني  وصال ، به  هجران سال
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   غالمرضا قبادي

  
   شد؛ آمده  لنگرود زميني در شهرستان31/6/1340 در   كه لنگرودي  شهيد غالمرضا قبادي  از وصيتنامة در فرازي  

  : است
  !ها'بارال  
   نموده  تو صرف  را در غير راه  اكثر عمرش  كه گناهكاري  بندة  ولي  كنم  و ترا ستايش  گفته  با تو سخن خواهم مي  
   را سياه ، قلبش  و نافرماني  و سرپيچي  از تو شده دوري  باعث  و خطا و لغزشش  ساخته  بار او را سنگين وگناهانش
   بگويد؟ تواند با تو سخن  مي ؛ چگونه است گردانيده
  !  است  تو آمده  درِ خانه  به  وسرپيچي  گناه  همه  گنهكار با اين  بنده اين! بار پروردگارا! خدايا  
  !ها'بارال  
   بسوزد؟ چگونه  غضب  در آتش  است  داده شهادت  و توحيدت  يگانگي  به  كه اي  بنده شوي  مي  راضي چگونه  

   قرار گيرد و بسوزد؟  جهنّم ؛ درآتش  ثنايت  به  دارد و زبان  كرمت  اميد به  كه اي  بنده شوي مي راضي
  ! ه'اللّ  حزب  امت اي!   و خواهران برادران  
   نيست هرگز از ما پذيرفته.   بكوشيم  اسالم  و احكام قرآن  كردن  پياده  و براي  يكديگر دهيم  دست  به بياييد دست  

 بعد از   را كه  انقالب  به  آرزومندان  و اميد اين  راتنها بگذاريم  و امام  جدا شده ؛ از هم  داشتن  با اختالف  ناخواسته ايخد كه
   به  مانند گذشته ي' تعال ه' شاءاللّ ان !  كنيم  تبديل نابودي اند؛ به  داده  آن  به  و دل  جستجو نموده  را در تاريكي قرنها،نوري

 و   بمانيد و از شهيد و اسير دادن ايد، با قدرت  بزرگوارداده و امام)  ص (  اكرم  و رسول  و قرآن  اسالم  به  نسبت كه يتعهد
   اقتصادي از كمبودها و فشارهاي.   است جنگ  ما در گرو همين  و شرف  عزّت  نهراسيد كه  جنگ و خسارت  و زخم ضرب
  .  خدا با ماست  ندهيد كه  راه  خود هراس  به  وخارجي داخلي

 بود،  طلبي  و بيزار از رفاه  سادگي كرد وعاشق  نمي  خستگي  احساس  هيچگاه  كه  و خندان  بشّاش  سردار هميشه اين  
  هجران  سال25 از   پس10/6/1365 در   عراق عمران دار بود از حاج  را عهده  گيالن قدس16 لشكر   بسيج  فرماندهي  كه در حالي

  . شد  رسيد و آسماني  وصال به
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  پور محمود قلي حاج
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 خاطر   تعّلق  نماز و روزه  به ود؛ ازكودكي نيز ب  سردار اسالم  لقب  مفتخر به  كه  گيالن  قدس16 ستاد لشكر  رييس  
 را   قرآن  زود، خواندن  خيلي  جهت  همين به!  بود  آشنا و صميمي  واحكامش  و اعمال  و برنامه  و مذهب  و با دين داشت

،   الهي  بنيات  آيات  و با قرائت شتافت مي  سويش داد؛ به  مي  دست  برايش  كه  دلنشين  خاطر در هر فراغتي  و با فراغ يادگرفت
  . داشت  وا مي ي' تعال  حق  اوامر ونواهي  طنين  استماع  را به  جان گوش

   و كم  را از ياد نبرده ِ قرآنش ِ كالسهاي ِتشكيل  خوش ، خاطرة  هنوز است ، هنوز كه  محل  و پايگاه مسجد باقرآباد رشت  
   از او،سپري  قرآن  و يادگيري  فراگيري  را به  خويش  و جواني  نوجواني ان ايش و تشويق  تحريك  در ساية  كه نيستند، افرادي

  . باشند ّ نكرده  و طي نساخته
   جز خدا به  گويي داد كه  مي  او دست به  حالتي  چنان پرداخت  مي  فريضه  اين  به  نيز بود و چون  تهجد و نماز شب اهل  

 را در برابر   و مقاومتش ، ايستادگي  خدا، صبر، پايداري  به و عنايتش ترسي خدا  اين.  ندارد  چيز ديگر توجه هيچ
   شكيبايي  را به بود و هر ناشكيبي  نستوه شد و در برابر هر ستوهي  نمي تاب  بي  از تاب  بود كه  ساخته  افزون چنان دشواريهاآن

   ويژگي كرد و با اين  مي جذب.  خاست  بر مي مقابله   به ، با تحمل كرد و در برابرخشم  مي  غيظ كظم. داد  مي پاسخ
  .نمود  مي  را توصيه  و اخوت  و وحدت بست  پيوند مي ،با ديگران خداپسندانه

  : خوانيم  مي اش  از وصيتنامه در فرازي  
   خود را به  مهلك هاي اند تا ضربه  داده  هم  دست  به ،دست  تا غرب  گرفته ، از شرق  استكبار جهاني  تمام  كه حال...   

   زدن  بر هم  باعث  را كه  و افرادي  كنيم  حفظ سطوح  را در تمام  كلمه  وحدت  كه  است  بزنند؛ الزم  اسالمي جمهوري قواي
  فرمان  ، بنا به  اسالمي  و انقالب  اسالم اكنون زيرا كه.   و طرد نماييم شوند از خود ترك  مي ه'اللّ  حزب در امت  وحدت اين

  . دارد  و انسجام وحدت رهبر، نياز به
   تصوير شده  چنين  خدا اين  در راه  وشهادت  و انقالب  امام  به  ايشان  عميق  عشق اش  نامه  ديگر از وصيت در فرازي  

  : است
   و از ميان ا برگزيدم ر  سرخ  رنگها رنگ از ميان!  راهرگز  خميني  اندوه  ولي كنم  مي  را تحمل در دهر، تير و تركش  

   برخاست  مردم  از ميان  الشأن  عظيم ، رهبري بارمان نكبت  در زمان  كه گوييم  مي بار خدايا تو را سپاس!  را هاشهادت مرگ
   آن ه ب  داشتيم  فاصله  فرسنگها با اسالم آورد و ما را كه  ارمغان  به  امت  را براي  واقعي  برد و اسالم  را از بين وطاغوت
  . رسانيد  ثبت  به  و جهان  را در ايران هي' ال گردانيد و حكومت نزديك

.  جا آوريد  شكر خدا را به  باشيد و هميشه  را داشته هي'ال  نعمت قدر اين!   مسلمان  امت  و اي  و خواهران برادران  
  اي  روز ديگر چاره  و آن را از شما خواهد گرفتها  نعمت  بنمائيد، خداوند تمام  نعمت  كنيد و كفران  ناشكري زيراهرگاه

  ! نداريدو دير است
 گردد،   او نصيبم  در راه  شود و شهادت  ريخته  برزمين  او خونم  در راه  كه  قرار گرفته  بر اين  الهي  مشيت  كه حال  
  .نمايد  و او قبول  الهي  رحمت  بزرگ  باشد در درياي اي  قطره خونم  كه اميدوارم

   اسالمي  انقالب  در كميته  فعاليت  او رابه ور بود، نخست  شعله  پاكش  در درون  با بيداد كه  و مبارزه شور آزاديخواهي  
 واحد   وفرماندهي  نظامي  آموزش ، مربي  رشت  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  ازمؤسسين  يكي  عنوان  به  از آن پس.  واداشت
  . داد  از خود نشان  فراواني ،رشادتهاي  منافقين  نمودن  شد و در سركوب  نهاد مقدس  در اين عمليات
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 شد و   پاوه  راهي  شهيد چمران  اتّفاق  نيزبه  و چند وقتي  داشت  عهده  را به  چالوس  المهدي  پادگان  مسؤوليت مدتي  
   منافقين  سركوبي  جهت  گيالن  جنگلهاي  عمليات فرماندهي،   جنگل عمليات  ضربت  گروه مسؤوليت.  كرد در آنجا مبارزه

،   ستاد لشكر قدس  و رياست  ستادلشكر قدس مقام ، قائم  قدس  تيپ  و عمليات  طرح  معاونت  گردان درجنگلها، فرماندهي
 و   را آشكارساخت نظيرش  كم  طرّاحي و ريزي  برنامه  قدرت  و ايثار بلكه  تنها شجاعت نه  بود كه  و پرمسؤوليتي  حساس پستهاي

  .هويدا نمود
 و تا سرحد   گرفت  عهده  ابوذر را به  ازپادگان  حفاظت  شد و مسؤوليت  اعزام  ذهاب  سر پل  به  تحميلي  جنگ با شروع  

  دشمن  دست  به گذارد كه و ن  آورده  بعمل  جلوگيري شد؛ توانست  مي  حتمي  گاهي  كه آن  كوشيد و از سقوط  در نگهداريش جان
  .بيفتد

  آM- �3�د    �8 ����4  ��)�در$#  در ر1 و !ا��م
   نهايت  كه دعوتي. داد  خدا مي  دعوت  محمود واجابت  و رفتن  بود؛ خبر از جدايي  كرده  طلب  نيز كه اي  استخاره پاسخ  

  : سردار بود اشتياق

     %���6 ��ل او &!ز@� �ي  و�Xل  �Kم  د# G� �8~د ��
 از   بود پس  قدس16 ستاد لشكر   رييس  كه  شد و درحالي  شيراز زميني  در شهرستان30/8/1333پور در  محمود قلي حاج* 
  . شد رسيد و آسماني  وصال  به عمران  حاج  از منطقه2  ساز كربالي  حماسه  در عمليات10/6/1365  تاريخ  به  هجران  سال32
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   ويسيدرضا كياءموس

  
  كرد، غيرممكن  حضور پيدا مي  بود و در هرمحفلي ؛ اما بسيار شوخ  داشت  و مصمم  جدي اي  قيافه  كه  حالي در عين  

  . رفت  شمار مي  سيدالشهدا به  حمزة ِ ُگردان  شادي  پيك  بلند نشود تا بدانجاكه  جمع  آن  خنده بود كه
   يا شعري نوشت  مي اي برد و مقاله مي  قلم  به ، دست  مختلف  و مقاطعفكر و بااستعداد بود و در مناسبتها خوش  

 صدا   كه  درحالي زنان داد و سوت  مي ها را نشان  بچه  يك كرد و يك  برپا مي  معركه رزمندگان ، در جمع  از عمليات قبل. سرود مي
ها را   بچه  دل ؛ از ته  و عرفاني ، حساس  لحظات كار، در آن و با اين»  هوا  فردا به  بابا ـ ميره  اين  چرخچهار«:  گفت آورد مي در مي

  . داشت  وا مي  خنده به

   زميني  در الهيجان20/12/1342در   بود كه  رفتار، سيدرضا كياءموسوي  و شيرين طبع  شوخ  پاسدار و رزمندة اين  
  اخذ ديپلم  به  موّفق  اجتماعي  اقتصاد و علوم  در رشته  گذراند و در همانجا بود كه  را درالهيجان  و متوسطه  ابتدايي دوران. شد
  .شد

 با   كه  آغاز جواني  از همان  جهت همين به.  بود  خداجو ساخته ، از او انساني  با كفر و ستم  و مبارزه خواهي  اسالم روح  
   سنگردر اين  و نخستين  برخاست  ستمشاهي  نظام  عليه  مبارزه  بود به  مصادف خميني  امام  رهبري  به  اسالمي  انقالب گيري اوج

  . خود، قرار داد  مدرسة  اسالمي  انجمن  را مسؤوليت زمينه
  در  عضويت  نكشيد كه نمود و طولي  چشمگيري ، فعاليت  شهر خويش  در فرمانداري  همكاري  عنوان  به بعد از آن  

  .  ساخت  مبدل  پاسداران ، در سپاه  و انقالب و نظام  از اسالم  پاسداري  را به  بسيج  مقاومت پايگاه
   از يك  شد و پس ها اعزام  جبهه ، به پاسداري  مقدس  در كسوت  با ديگر رزمندگان ، همگام  تحميلي  جنگ با شروع  

  از منطقه) 2( كربالي  در عمليات10/6/1365   تاريخ  به  هجران  سال23 از   پس ، سرانجام  وميهن  دين  با دشمنان  مبارزه سلسله
  .  گشت  آمد و آسماني  نايل  وصال  به عمران حاج
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    گلستاني محمدتقي

  
   رودبارتان  در محّله  مذهبي  خانوادة  دريك1/4/1339كردند در   مي  صدايش علي  حاج  كه  گلستاني شهيد محمدتقي  

  . كرد  سپري  با موفقيت  در رشت  را تااخذ ديپلم  تحصيل دوران.  شد زميني  رشت
 كرد و   را تأسيس  رودبارتان  اسالمي انجمن. فروگذار نكرد  كوششي  از هيچ  آن  پيروزي  آغاز شد؛ در جهت  انقالب چون  

   به كمك  را براي  انصارالمجاهدين الحسنة  قرض ، صندوق  دوستان  با همكاري همچنين.  گرفت  عهده  را به  آن مسئووليت
  . نمود اندازي  راه محرومان
   و خستگي  نداشت  قرار و آرام  آنان فعاليتهاي  نمودن  خنثي  و جهت  داشت  زيادي  درگيريهاي  و ضدانقالب با منافقين  

  . شناخت نمي
  :كرد  مي  سفارش  پيوسته  كه  امام  به عشقش  

  ». نگذاريد طر بسپاريد و تنهايش خا  را به امام«
  : گفت  مكرّر مي  كه  و اسالم  انقالب  به  نسبت اش تابي و بي  

  ».باشد شما مي گر اعمال  خدا نظاره  باشيد و بدانيد كه  و انقالب  اسالم حافظ«
  :كرد تكرار مي   ديگران به  در خطاب  كه  چنان ؛ آن بود و شهادت  پيكار با تباهي  كه  و آرمانش و خواسته  

  و». بيفتد  آنها بر زمين  نكنيد و نگذاريد سالح شهدا را فراموش«
  ». شوند  آلوده  آن  ما به  كنيد و نگذاريدجوانان  و فجور مبارزه  با فساد و فسق  حال در همه«

  : ترديد بي
»4@�dL:%  «د او را +�ن�i 4�  4��8 5��� اري «  �# ��  و�  �!د ;?�»  &�
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 و در  گذشت  مي اش هي' ال هاي  ازانديشه  در سرِ آكنده  كه  آنچه  ساختن  عملي ، در راه  وقت  ترديد و فوت ، بدون پس  

،   وسازماندهي ّ نظم ، طي  درآمد تا كامالً و با برنامه  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه عضويت ، به  داشت  جريان اش  آيينه ِ چون دل
  .نمايد  و حراست  نموده  را حفاظت  و عشقش  و خواسته  و اعتقادات اصول

   از آنچه  خويش  جانانه هاكشاند تا با دفاع  جبهه  را به علي ، حاج  آن  نوپاي  و انقالب  اسالمي  با ايران  كفر و باطل جنگ  
،   خويش هاي  با توانمنديها و شايستگي  بود كه سان  كند و بدين وجود پاسباني  بود با تمام  بسته  قامت  پاسداريش  به كه
   گلوله  بر اثر اصابت2   كربالي  درعمليات  هجران  سال26 از   پس  شد و سرانجام  برگزيده  قدس16 ستاد لشكر  جانشيني به

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به  عمران  حاج  از منطقه10/6/1365  در تاريخ  چادر فرماندهي  به توپ
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  سيدمحمد محمدنژاد

  
   زميني  رشت  در شهرستان10/11/1338زدند؛ در  مي  صدايش  سيدجليل  كه شهيد سيدمحمد محمدنژاد جعفرآبادي  

  كرد، دورة  مي سنگيني  خانواده  او بر دوش  تحصيل  مخارج ، چون  و راهنمايي  ابتدايي تحصيالت  رسانيدن  پايان  از به پس. شد
   هم  اقتصاد خانواده  كار در روز، به  به  شدن  خود، با مشغول مخارج  بر تأمين  تا عالوه  گرفت  پي  شبانه  را در مدارس دبيرستان

  . نمايد كمك
 و   فعال  و شركت  داشته  مردم  نمودن  درآگاه ، سعي  ايشان  و تكثير نوارهاي  امام هاي  اعالميه  با پخش  انقالب در دوران  

   و شتم  و ضرب  مورد حمله  ساواك  بار از سوي  شد تا چندين  بيداد، باعث رژيم  عليه  و راهپيمايي  در تظاهرات شمؤثر
  .قراربگيرد
  هاي  در انجمن  و با فعاليت پرداخت  و ضدانقالب  و ستيز با منافقين  از آن  پاسداري  نيز به  انقالب بعد از پيروزي  

  تكية  در مسجد سوخته  نظامي  و آموزش  سياسي  و مسايل ، احكام  و تجويد قرآن ،قرائت  عقيدتي كالسهاي   و داير كردن اسالمي
  . كوشيد  انقالب  و تداوم  در حفظ رشت

  :كرد  مي  توصيه  در پي  پي  كه  گونه و همان  
 و   پهلوي  دژخيمان  ما بر عليه يرا پيروزيز!  كنيد  راحفظ ، اتّحاد كلمه  امام  باشيد و بفرمودة  داشته اتحاد و همبستگي«

  ». است  بوده  از رهبري  و اطاعت  بودن  و با هم  اتّحاد كلمه استكبار،در ساية
 و   پاسدار پيوست  سپاهيان  جمع  بود، به درآمده  اسالمي  جمهوري  حكومت  عنوان  تحت  كه  همبستگي  اين  حفظ براي  
،  المقدس بيت:  از جمله  مختلفي  شد و در عمليات  و ايران  اسالم  دشمنان  نبرد عليه هاي جبهه  عازم  تحميلي  جنگ با شروع

  : نظير  متعددي داد سمتهاي  مي  از خود نشان  كه لياقتهايي  و براساس  جست شركت...  و دو و  يك ، كربالي والفجرها، رمضان
   كمكهاي  ستاد جذب ؛ مسؤول تخريب  گروه  عمليات ، مسؤول چالوس   المهدي  پادگان  بسيجيان  آموزشي مسؤوليت  

 در  دار بود تاسرانجام  را عهده  قدس16 لشكر   تداركات  و معاون  سلمان  گردان ،مسؤول  انزلي  سپاه  تداركات ، مسؤول مردمي
  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به نيپور وشهيد گلستا  شهيد قلي  همراه ، به  هجران  سال27 از   پس10/6/1365  تاريخ

  :  كه  است ، اين  اطرافيان  به  در خطاب  ديگرش هاي  از توصيه چند جمله  
  .  نيست  اصلي  مخاطب جز خودتان  كنيد هيچكس كنيد؛ احساس  مي  موعظه  كنيد وقتي ـ كوشش
  .  است  جهان  هواي ندةكن آلوده  ندارد؛ بزرگترين  خدا جريان  و افكارش  در تصورات  كه ـ كسي
  !  زدن  از خود بيرون  گام يك!  است  راه  قدم  يك  تا بهشت از جهنم.   است  بهشت  همساية ـ جهنّم

         
   صبور  خاك  اين  گرانباري  پا را به گرتو بفشاري

   و شبي
   سحرآوا را  سبكبال  سرخان سينه

    خدا دريابي  معراج  به  در بال بال
   ديد خواهي را  عشق
  ...  يافت  را خواهي صبح
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   محمود نيكنام

  
  اي  خانواده  را در دامان  خردسالي دوران. شد  لنگرود زميني  در كومله4/3/1342   تاريخ  به شهيد محمود نيكنام  

   نماز وروزه ز جمله ا  مذهبي  فرايض  به  آورد و در كنار تحصيالت  تحصيل  به  روي سپس. و تالشگر و دلسوز گذرانيد مذهبي
  .كرد  مي  كمك  خانواده  به داد در امركشاورزي  مي  دست  برايش  فراغتي  اوقات داد و چون  مي  خاصي اهميت

   ياري  خود براي  ديگر دوستان  اتفّاق به  اسالمي  انقالب  با شروع  بود و همزمان  اسالم  و معتقد به  مؤمن شهيد، فردي  
  معلّم  در تربيت  كه  بود تا اين  فرمان  به  گوش ، همچنان  رژيم بعد از نابودي.  نهاد مبارزه  ميدان  به ، پاي  رژيم عليه بر   امام كردن
  .  پرداخت  تحصيل  شد و به  قبول  ابتدايي  آموزش ، رشته زنجان

 او سوء قصد   بار به  چندين تجه  همين به.  بود  كوردل  منافقين  در چشم  خاري  چون  هميشه  تحصيل در زمان  
  . رفت  مي  پيش  و به  داشت  برمي  گام  و رهبري ّواليت  از خط  و استوار در پيروي  او مقاوم نمودند ولي

   خدا به  كرد و در كنار دلير مردان تبديل  و شهادت  سنگر عشق  را به  و تربيت  سنگر تعليم  تحميلي  جنگ با شروع  
  كافران  مصاف  به ، شجاعانه  تمام  و چهار سال  گذاشت  پاي  جبهه  بار به دوازده.  پرداخت  و ميهن  دين شمن و نبرد با د جنگ
  . شد  رسيد و آسماني  وصال ، به  هجران  سال23از   ناصر، پس  برادرش  همراه10/6/1365   در تاريخ  كه  نهاد تا اين  روي بعثي

  :گويد  شهدا مي  خانوادة  به  خطاب در اش  از وصيتنامه اي در گوشه  
 با   آنها را بيشتر از هر زمان ، راه  خوردن  و غصه  وزاري  گريه  جاي ، به  عزيزانتان  كنيد بعد از مرگ  سعي شما هم«  
  . نشود  شهيدسوء استفاده  از خون  نخواسته  بدهيد تا خداي  و ادامه  رسانده ثبوت  به عملتان

  

   ناصر نيكنام

  
   لنگرود زميني  از توابع  در كومله16/2/1341 در  متعهد و مسؤول  فرهنگي اين. » نيكنام « بود و بحق» ناصر « راستيب  

 با  و توانست  پرداخت  خواندن  درس  به  از آن  كرد و پس  و دلسوز سپري  زحمتكش اي خانواده  را در ميان  كودكي دوران. شد
 و   مدد كودكان  به  و پرورش  در سنگر آموزش كند و سپس  تحصيل  ابتدايي  آموزش  در رشتة  كارداني  دورة  تا پايان  تمام جديت

  . بشتابد آموزي  و علم زدايي  در امرجهل نوجوانان
   و چون  پرداخت اش  منطقه با مردم  و همراهي  ياري  به  و اجتماعي  فرهنگي هاي  زمينه ، در كلية  انقالب با پيروزي  

   در مقابل  ايران  اسالمي  جمهوري  از كيان  دفاع  شد تا به  اعزام  منطقه به  از برادران  شد با چندتن  شروع  تحميلي جنگ
   از جبهه  نيز كه  موقعي' حتّي!  برنداشت  از جبهه  دست  هيچگاه  بود كه  جهت  بپردازد و بدين  و اسالم  ايران  حريم به متجاوزين

 و   و جهادپرداخت  دفاع  آنها به  و تشجيع  و تشويق  جوانان  و هدايت  آوري  جمع  به  وپايگاهي  اسالمي  انجمن رادران با ب برگشت
  .گشود  با باطل  حق  نبرد دائمي  از جبهه  و پشتيباني  ديگر در حمايت اي جبهه

   و ناشناس  پنهاني آنچنان)  ع (  علي  ازمواليش پيروي  ؛ به  داشت  پسنديده  نيكو و رفتاري  ُخلقي  كه  متواضع  معلّم اين  
  آمد و كمكهاي  آنهامي  درِ خانه  شبها به  بود كه  كسي  فهميدند، چه  بعد از شهادتش كرد كه مي  كمك  و بيچارگان  درماندگان به

  .نمود  آنها مي  به  و جنسي مالي
  : خوانيم  مي اش  از وصيتنامه اي در گوشه  

  !خواهند  شما را مي  عزيز،خير دنيا و آخرت  و امام  و سپاه ، بسيج  اسالمي  انجمن هاي بچهبخدا؛   
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 در نزد   خود و عزيز بودن  ساختن  براي دهيد تا هر كسي  گرمي  كنيد و پشت  آنها كمك  به  مختلف هاي در زمينه  
  . نمايد  فعاليت  جامعه  و سربلندي خدا وتعالي

 شد و حدود   اعزام  جبهه  بار به دوازده'  الي بود؛ ده»  نيكنام «  راه  و در اين  بود و دوستدار انقالب مردم   دوست ناصر كه  
 در   داشت  را بعهده  لشكر قدس  گروهان  جانشين  مسؤوليت  كه در حالي  جنگيد تا سرانجام  در آنجا مردانه چهار سال

  . آمد  نايل  وصال اويداالثر شد و به ج  عمران  حاج  از منطقه10/6/1365 تاريخ
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  پور محمد شمسي

  
  ، در ميان  فومن  شهرستان  گيگاسراز توابع  در روستاي5/10/1343؛ در   داشت  محمد نام پور كه شهيد شمسي  

   روزه شد و هيچگاه نماز با  اهل  شد كه  باعث  خانواده  و مذهبي  معنوي در فضاي رشد و نموش.  شد  كشاورز زميني اي خانواده
  . باشد  داشته گسترده  نمايد و فعاليت  شركت  ساالر شهيدان  در سوگواري  و اشتياق  نكند و با عشق راترك

ها و  ، عكس مندي آموز بود با عالقه خواند ودانش  مي  درس ، كه  انقالب  پيروزي  هنگام  شد، به ، سبب  زمينه اين  
   وانقالب  خميني  حماسة  آنها به  و تحريك ، تهييج ، جلب  كند و در جذب  پخش دوستان  را بين الب انق  قائد و پيشواي نوارهاي
   كند و بر عليه  راهپيمايي  ستمشاهي  پليس خشونت  خيابانها بيايد و برخالف  به  مردم ، همراه  و قدرت  بكوشد و با قوت اسالمي

  . تمامترشعار بدهد  هرچه بيداد با نفرت
 را در   بسيج ، پايگاه  خويش از دوستان  تعدادي  همراه  شد تا به  باعث  انقالب  بعد از پيروزي  نيز بود كه  جريان همين  
  . خود نيز باشد  زادگاه  اسالمي  انجمن  و ازبنيانگذاران  نموده اندازي ّ خود راه  محل روستاي

 و   امام  به و عشقش»  از منكر نهي«و »  معروف امر به «  فريضه  به اش ه و توصي  او، تقيد و جديت  از وصيتنامه در فرازي  
  :  است  خورده  رقم  اينچنين اسالم

  ! برادران«  
 او سازيد و   كنيد و خود را تسليم  بشنويد و عمل دل  را با گوش  شويد و حرفهايش  بيشتر دقيق  امام در فرامين  
  . كنيد  حفظ  خود را همچنان  واخالص صداقت
  ! كرد  را رها نخواهم ، سنگر اسالم  خون قطرة  تا آخرين  برسانيد و بگوييد كه  رهبر عزيزم  مرا به سالم  

   در عمليات1360  بار در سال  اولين  براي ، كه  گيالن  قدس16 لشكر   گردان  فرماندة  جانشين ، اين سرانجام  
   رسمي  عضويت  به1361   بود؛ در سال  كافر آغاز كرده  را با دشمن خويش امان  بي ، رزم  نهادن  جبهه  به  با پاي القدس طريق
  ها گذرانيد و در حاليكه  را در جبهه  از عمرخويش  ماه60 از   مكرّر و مستمر بيش ّ دفعات  طي  درآمد و شجاعانه پاسداران سپاه
  . نمود  رساند و آسماني  وصال ، او را به عمران  حاج  در منطقه2   كربالي ؛عمليات گذشت  مي  از هجرانش  سال22
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  پرور محمد ابراهيم

  
  !  امام اي  
 و   شتافتم  ظلمت  نور عليه هاي  جبهه  به  از امرت اطاعت  و براي ، پيوسته  رزمندگان  عظيم  خيل  به  فرمانت بنا به  
 معنا   و ضعف  و سستي ، خستگي  باشد؛ هرگز در آن  درآن خدا  و رضاي ، وظيفه ؛ اگر جنگي  آموختم  گهربارت ازبيانات
  ! باالتر و مهمتر از اينها  و بلكه ، حج نماز، روزه داند همچون  مي اي  را وظيفه  مقدس ، جهاد و دفاع  مؤمن انسان.ندارد

  !خدايا  
  !  نمايم، ادا  است تكليف  تا آنچه  شتافتم  دينت  ياري  تو و با ياد تو به  به با توكّل  

 و اعتقاد و   و انقالب  امام  به  نسبت  وشورش  از عشق  پرده پرور بود كه  شهيد محمد ابراهيم  از وصيتنامة  فرازي اين  
 در  ِتمام  چهار ماه رغم ؛ علي  است  عمليات شنود، فردا شب  مي  چون  كه شهيدي. دارد  برمي  پروردگار عالم  به  و ايمانش اخالص

   همه  از اين كنند؛ پس  مي  او توصيه  به  كه  آنهايي كند و درجواب  را لغو مي ، مرّخصي درنگ ؛ بي  گرفتن  و مرّخصي ماندن  جبهه
  .  ببرم  لذّت  باشد و ازمرّخصي  راحت  تا خيالم  دهم  را انجام  عمليات بگذاريد اين: گويد ؛ مي  راببين ات ، برو و خانواده مدت

 او در   تحصيل دوران.  شد ،زميني  رشت  از توابع  دهبنه  در روستاي30/6/1339  پرور در تاريخ يمشهيد ابراه  
   براي  بپا خاسته  با مرد و زن  تمامتر همپاي  هرچه  و شعف  و شوق  با جديت  شدكه  اسالمي  انقالب  با شروع ، مصادف دبيرستان

  . ت نگرف  و آرام ، از پا ننشست ثمر نشستنش به
با .   پرداخت  و ضدانقالب  منافقين سركوبي  كرد و به  فعاليت  اسالمي  انقالب  در كميتة  نيز مدتي  انقالب بعد از پيروزي  

 و   رسمي اي وظيفه  عنوان  را به  و نظام  و اسالم  و ايران  از انقالب  درآمد و پاسداري  سپاه عضويت  به  رشت  پاسداران  سپاه تشكيل
  . نمود  دنبال  دائمي اي يشهپ

   قدس16 لشكر   گردان  فرمانده معاون  عنوان ها شد و به ، رهسپار جبهه  ايران  عليه  عراق  تحميلي  جنگ با شروع  
   شد و آسيب  را در آنجا گذرانيد و چهار بار نيز مجروح  از عمر خويش  ماه24 شدو   بار اعزام سه.   پرداخت  خدمت  به گيالن

  .  رفت پيش  به  خويش  متعالي  و آرمان  مقدس  هدف  در راه تر و پابرجاتر از گذشته  راسخ يدوليد
   به  با آمبوالنس  كه  شد و در حالي ،زخمي5   كربالي ، در عمليات  هجران  سال26 از   پس23/10/1365، در  سرانجام  

  . شد سيد و آسماني ر  وصال  به شلمچه شد، از منطقه  مي  منتقل  جبهه پشت
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   غالمرضا بامروت

  
 را   و مدرسه درس.  شد  شروع  انقالب  بودكه  دبيرستان  اول سال.  دنيا آمد  به  رشت  در شهرستان1344   تيرماه سوم  

  . نمود  در تظاهرات  و شركت  طاغوت بر عليه  مبارزه ِ خود را صرف  وقت رها كرد و تمام
   در سركوبي  بسزايي  و سهم  فعال نقش. بود  رشت  سپاه  از مؤسسان  شد و يكي  وارد كميته ب انقال  از پيروزي پس  
  . نبرد را پيدا كرد هاي بار افتخار حضور در جبهه14 از   و بيش  داشت  و ضّدانقالب منافقين

 را در   و جبهه  اسالم و آمريكا، شوق  بعثي  دشمن  بر عليه  پرشور و كوبنده  بود و با سخنرانيهاي دستي   چيره سخنران  
  .نمود  بيدار مي  و جوانان نوجوانان

   فرمانده كه ،در حالي  فراوان  از رشادتها ودالوريهاي  ؛ پس  داشت بود و غالمرضا نام»  با مرّوت «  كه  پاسدار اسالم اين  
رسيد و   وصال  به5   كربالي  در عمليات  هجران ال س21 از   پس26/10/1365بود، در   گيالن  قدس16 از لشكر   سلمان گردان

  . شد آسماني
  :  است  آمده  او چنين  از وصيتنامة در فرازي  

  !  مسلمان  و خواهران  برادران اي  
  . كنيد حركت  زمان  فقيه ، ولّي  امت  امام  رهنمودهاي  كنيد و تحت تالش  
  . باشيد  فقيه  واليت  پشتيبان  حال درهمه.  باشد  فقيه ي وّل  اذن  بدون  بزنيد كه  كاري  به مبادا دست  
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د اسحاقيشهيد سيدمحم   

  
 و معتقد   مذهبي ، از او جواني  بودند وروحاني  علم  اهل  كه اي  خانواده  در دامان  و رشد و نموش  باز كردن چشم  

   نبوت  خاندان  به  بود كه ساخته
 قرار   آنان ورزيد و در راه مي عشق
  . شناخت  و نمي  نداشت و آرام

   نيز مأنوس با نوشتن  
   مستعار مقاالت بود و با نام

   وسياست  تاريخ  در باب زيادي
 بود و   تحرير درآورده  رشتة به

   و كيهان  اطالعات  چون جرايدي
 نيز   وپاسدار اسالم ورزشي
  گاه  او را گه  فكر و دست حاصل

   از صفات  برخي  و زينت زيب
  .دادند خودقرار مي

ا
ي

س
ت
ا
د
گ

،  هم  مشكالت ترين  سخت بود كه  چنان  آن،  هدف  به  رسيدن  درراه  و مقاومتش ي
.  ساخت  مي ترش تر ومصمم  جدي  بلكه داشت او را از مقصود و مقصد بازنمي

   طاغوت  وشهرباني  ساواك  توسط قرارگرفتنش  و مورد شكنجه  دستگيري كه چنان
  ورم و مت  راخونين  و پايش  دست  كه شكن ِشاه  و تظاهرات راهپيمايي در روزهاي

 و   ازهمپايي  بود، نتوانست  ساخته جاري  روز، خون  تا چندين  و ازگوشش نموده
  .بدارد  بازش  و خشمگين  پاخاسته  به  با مردم همراهي
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  : كه  بينيم  مي  مجسم گونه  بدين اش  ازوصيتنامه  را در فرازهايي  و انقالب  امام  به  نسبت اش  و عالقه  و عشق ايستادگي
  . باشيد  فقيه  واليت  را تنها نگذاريد و پشتيبان ـ امام
  . بماند  زمين روي  آنان  دعا كنيد و نگذاريد سالح  اسالم  رزمندگان  پيروزي ـ براي

از  خود   توان  با تمام  پس  باشيم  آن  و مدافع حامي  كه  داريم  و ما وظيفه  است  شده  آبياري  جوانان  با خون ـ انقالب
  .  كنيم  و محافظت پاسداري انقالب

 و اعتقاد خود را  ، ايمان  مراسم  در اين  با شركت  كه اميدوارم.  ماست  اصلي  از وظايف  و جماعت  در نماز جمعه ـ شركت
  .  دهيم  نشان  جهانيان ، به  و انقالب اسالم به

  
  . بود  اسحاقي  خانوادگيش  نام سيدمحمد كه  
 شهريور 30  در تاريخ  

   درروستاي1341   سال ماه
 شد   زميني  الهيجان چهارده

 را تا مرز   خويش وتحصيالت
   كارشناسي دورة اخذ دانشنامة

  . نمود دنبال

   به  تهران  سپاه  دردفتر سياسي  از آن پس.  بود  رشت  سپاه  بسيج مسئوول ، مدتي  رشت  در سپاه  از عضويت پس  
    عازم  تحميلي  جنگ و با شروعشد   مشغول فعاليت
 و   حماسي ، حضوري  روز در جبهه  وهفت  ماه  و هشت  سال ، سه  بار اعزام ّ هفت  و طي  شده  باطل  عليه  نبرد حق هاي جبهه

  .  داشت دالورانه
   پانهاد تا لحظات  جنگ ميدان   خود به  كندبلكه  را در روزگار سفيد نگارش  خونين  بيفتد تا حوادث او صبر نكرد آبها از آسياب

 بود   كرده آوري جمع  آنچه  به  دادن  سامان  مگر براي گشت  بر نمي از جبهه.  كند  جاودانه خويش  و قلم  را با مشاهدات  تاريخ وقوع
  .  است بسته  هميشه  را براي  بارش  گويي  كه گشت  باز مي  ميدان  به و چنان

   كربالي  در عمليات   و بالفاصله گرفت را پي ، تاريخ چكان  خون  با قلمي4  ، در كربالي3   كربالي ت عمليا  گزارش  از تدوين پس
  از عشق  بود و آكنده  شده او ديگر كرباليي.  گذاشت  سر مي  پشت  وصال  اميد صبح  را به پنج  كربالي شبهاي.   نيز حضور يافت5
  .  پرواز ملكوتي به

   به  را براي  خويش  گشود و آرزوي  شكوه  به  لب هجران  شب  از بلندي ها شلمچه  در نخلستان  زدن  قدم  حين روزي
 فرو برد و   خشم را در گلوي»  مبارز  من هل «  بانگ همچنان  كرد، اما وي  فاش  سرخ  از مرگ  و استقبال  سالح گرفتن دست
  . بماند  باقي  تاريخ  هميشه براي  و غريبانه ظلومانه م  با شهادتي  كرد كه  را دنبال ، رسالتي بردست قلم

 شود و   سپرده هويت ِ بي  بيگانگان  به پاكباختگان  بازي  عشق كرد تا مبادا ترسيم  مي  عشق  بود و وصف  عشق او شاهد معركة
 را  امانت  اين  بود كه سالياني.  شوند متولي را  سازان ِ تاريخ ِ تاريخ  كوثر، نگارش  و زالل عشق ِ شراب خبران  بي  كه  از آن نگران

   به  او را از ميدان  دشمن ِ آتش  از تركش  ناشي جراحت' حتي. دار ماند  امانت  نيز همچنان  شلمچه در معركه. كشيد  مي بردوش
  . برنداشت ، گامي  درمان در نبرد و براي

 و هر   كرده  ـ رجوع  مقدم  خط  ـ در نزديكي سنگر بهداري ، به داد  فرمان  خويش  راوي  از جراحت  نگران  وي فرمانده
   اورژانس  دستور، راهي  اجراي خود نبود و تنها براي  فرمانده  ترك  را مداوا كند اما او حاضر به  خويش ، زخم چندموقّت

   متراكم بارشي!   همان  دشمن ي هواي  و بمباران توپخانه  آتش  و تراكم  همان  سيدمحمد از سنگر فرماندهي خروج.شد
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   خاك  را از اسارت  و مجروحش  خسته  و بدن  راآسوده ، روحش  داشت  را در پي'  الهي  رحمت  كه  عجيب وغرشّي
  ! رهاساخت

  

مد و با  آ  نايل  وصال  به ، از شلمچه هجران  سال24 از   پس29/10/1365   تاريخ ، به  پنج  كربالي در عمليات:   ترتيب بدين
  . شد  مادر شهيد باشد؛ آسماني خواست مي  كه  مادرش  دعاي  شدن مستجاب
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   فرهاد زاهدنخجيري

  
 1341   سال  ماه بهمن / 25 در   بود كه الهيجان  شهرستان  نخجير كالية  روستاي  از اهالي شهيد فرهاد زاهد نخجيري  

   وافرش  عالقه  گذرانيد وسپس  الهيجان  از دبستانهاي  را در يكي بتدايي ا  بود؛ تحصيالت  فرزندخانواده  دومين او كه.  شد زميني
  ، وارد هنرستان  و دبيرستان  راهنمايي  تحصيالت  از اتمام ، پس هنري  ويژة  مهارتهاي  شد تا با كسب ، موجب  هنر و صنعت به

  . بشود صنعتي
   زيادي  مؤّثر بود، نقش  و محّلش  درمنطقه در روند انقالب   شكلي  به  كه ، در پيشبرد حركتهايي  انقالب در دوران  

 و  سياسي  در فعاليتهاي  و راهپيماييها، كوشا بودن  در تظاهرات ، شركت  امام هاي اعالميه  و توزيع  راستا پخش در اين.  داشت
 و   و تهييج  و انقالب  اسالم يز و تبليغ اشعار طنزآم سرودن)كاريكاتور (  نقاّشي ، ترسيم  قرآني  در مجالس ، شركت اجتماعي

  شهيد را در راستاي  دانشجوي  و جد و جهد اين  از تالش هايي ، نمونه  الهيجان  خمير كاليه  درپايگاه  آن  به  ديگران تشويق
  .كند  مي  روايت اش  در منطقه  انقالب پويايي

  :  است  شده  ترسيم  گونه اين)  ص(  نبوي  و سنن  ديني ايض فر  به بنديش  او تقّيد و پاي  از وصيتنامه در فرازي  
  !  نماز است  خدا و اقامة  به بردن ؛ صبر و پناه  پدرم  خصوص  به  بازماندگانم  به  من توصية...   
خاطر    آنها را به  شما رو فرامين  مقدم  اطهار رابر هر چيزي  و ائمه  و خداوند و رسولش  اسالم دين!  پدر جان  

  !دنيا زير پا مگذار فرزند و يا مال
  !  عزيزم برادران  
  !  خاطر نماز است  به  جنگ  اين  تمام چون! مشماريد  نماز را سبك  كه  است  شما اين  به  من  توصية اولّين  

،   مختلف ر عمليات د  شد و با شركت  وميهن  دين  با دشمنان  و رويارويي  مبارزه هاي  وارد جبهه  تحميلي با آغاز جنگ  
در   قدس16 لشكر   تخريب  گردان  مسؤول  اين  سرانجام  كه ها گذرانيد تا اين ميدان  را در آن  از عمر خويش  سال پنج

  . شد  آمد و آسماني  نايل وصال ، به  هجران  سال24 از   پس  در شلمچه  خمپاره  تركش  با اصابت7/11/1365
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   اردشير رحماني

  
  ، سالهاي  خردسالي  از دوران پس. گشود  جهان  به ، ديده  رشت  در شهرستان26/11/1340 در  شير رحمانيشهيد ارد  

  . پيوست وقوع به اسالمي انقالب بودكه دبيرستان چهارم برد و سال پايان  به  باموفقيت  از ديگري  پس  را يكي  خويش تحصيل
   چند روز از طرف  براي  بار هم يك.نمود  مي  شركت  طاغوت  عليه اهرات در تظ ، فعاالنه  انقالب  پيروزي در جريان  

   و شركت  و پوستر و نوار امام  اعالميه  پخش ، مجدداً به  از آزادي پس  ولي  قرار گرفت  دستگير و مورد شكنجه ساواك
  . شد  مشغول درراهپيماييها و تظاهرات

   جنگ شروع.   پرداخت  وظيفه  انجام به  آن  عمومي  درآمد و در واحد روابط سپاه   عضويت  به  پاسداران  سپاه با تشكيل  
   اظهارات  آمد؛ طبق  خانه  به  چون61   در سال  ذهاب  از سر پل  ازبازگشت پس.  نمود هايش  رهسپار جبهه تحميلي
  ». روم  مي  جبهه  به  چهار سال  براي چون.  مرا ببنديد اثاثيه«:  ؛گفت مادرش

  :  اعتقاد داشت  بود؛ چرا كه  در جبهه  هميشه بعد از آن  
  ».نبود  هم  نبود ايران اگر امام.  نگذاريد  را دعا كنيد و تنهايش امام«  
  :و نيز  
  ». باشيد  خودتان  رفتار واعمال  مواظب شما هم.  رفتار شما هستند شهدا مواظب«  

،   هجران  سال25 از   پس14/11/65در   بود سرانجام  مكانيزه  گردان انده كربال فرم25 در لشكر   دالور كه  سپاهي اين  
  .  گشت  آمد وآسماني  نايل  وصال  به5   كربالي در عمليات
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   كشاورز ابراهيم

  
  م متبس ، معّلمي  الهيجان  الشيدان اسالمي  انجمن  و مسؤول5   كربالي  در عمليات  از لشكر قدس  ميثم  گردان فرمانده  

كشاورز   شهيد ابراهيم  و ايران ، انقالب ، نظام  سلحشور و پاسدار اسالم  معلّم اين. سرود  شعر نيزمي  حال  در عين و متهور بود كه
  :نويسد مي اش نامه  از وصيت  خداوند، در فرازي  قراردادن  با مخاطب وي. بود

  !بار پروردگارا  
،   كفّار و مرگ  و از كثرت  نداشته  دل  به ، ترسي اسالم  با دشمنان و مبارزه نبرد   از ميدان  كه داني تو خود مي  
  ! ندارم هراسي

  !خدايا  
  .  در هراسم  گناهانم  و كثرت  حال  و بدي  اعمال از زشتي  
  !بارالها  
  . گردد  نجاتم  و موجب ناهان گ ، كفّاره  آن گردد و هر ذرة  ذره  ذره ، بدنم  آن  بواسطة  فرما كه  را نصيبم  شهادتي آن  

 در 1335   مرداد سال بود، در چهارم  و آيين  دين  معتقد به  ولي  تهيدست  خانوادة  از يك  كشاورز كه شهيد ابراهيم  
   شد و براي  يتيم  سالگي در هشت.  گشود  جهان  به  ديده  الهيجان شهرستان  از توابع  حكومتي  الشيدان  نام  به روستايي

  . پرداخت  خواندن  درس  به  نمود و تا اخذ ديپلم  را تحمل  فراواني  و مشّقت ، رنج زندگي دامةا
   در زمان ّ خود و سپس  محل اسالمي  انجمن ، و بعد مسؤول  اسالمي  انقالب ، ابتدا در كميته  اسالمي  انقالب با شروع  

 كرد و  وظيفه  انجام  مختلف  در بخشهاي  فرمانداري  نمايندة  عنوان ، به  كريمي ابوالحسن شيخ  شهيد حاج  فرمانداري تصدي
  . درآمد الهيجان  شهرستان  و پرورش  آموزش  استخدام  را برگزيد و به  معّلمي سرانجام

 در 18/11/1365   در تاريخ5  كربالي  عمليات ، در ادامة  باطل  عليه  نبرد حق هاي  جبهه  به  بار اعزام  از چندمين پس  
  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به بود، در شلمچه  نموده  را تحمل  از هجران  سال  سي  كه حالي
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     محمدي حيدر گل

  
   به  و با سالم  حسيني  كربالي  شهداي  به  وبا سالم  خميني  امام  برحقّش و نايب)  عج (  زمان امام   به با سالم  
   حقير به از بندة»   نامه وصيت «  عنوان  را به  چندكلمه ، اين  عزيز و محترم  خانوادة  به  و با سالم  ايران كربالهاي شهداي

  !باشيد يادگار داشته
   خدمت  به ، مشغول  و در آن  كرده   را انتخاب راه ، اين  و رغبت  با ميل  فرزند اسداللّه محمدي  ، حيدر گل من  

   هزارها جان ؛ صدها بلكه  كاش اي!   كنم ّخودتقديم  رب  به توانم  مي  كه  دارم  جان  يك  فقط  كه خورم  مي  وافسوس هستم
  ! نمودم  مي ، تقديم چيز دانا و تواناست  همه  و به  چيز است  همه فرينندة آ ّ خود كه  رب  به  و رغبت  تا باشوق داشتم

   تركش  شد و با اصابت ، زميني تالش  آباد شهرستان  خليف  در روستاي1336   سال  شهريور ماه  و چهارم بيست  
 رسيد و   شهادت  به  در شلمچه1365   سال  ماه  دي  و هفتم  بيست تاريخ  به  پنج  كربالي  در عمليات  دشمن هاي گلوله

  .شد آسماني
   تالشهاي  وصالش  به  رسيدن ،براي سوخت  مي  دور بود و در هجرانش  از معشوق  كه  سالي  و ُنه  بيست در مدت  
 پيدا  ادامه  طبيعي ته در رش  متوسطه  تا اخذ ديپلم  كرد كه  اشاره  تحصيالتش  به توان  آنهامي هاي  از نمونه  داد كه  انجام گوناگوني

 از ريا و تظاهر و   و دوري ، سادگي  و صميميت ، محبت ،گذشت مهرباني:  نظير  اخالقي  فضايل  و كسب  تحصيل  به همچنين. كرد
  .مشهور شد  ديگران در ميان»   خلق حسن «  از آنها همچون اي  آورد و در پاره  روي اخالقي ديگر سجاياي

   پاسداران  سپاه  عضويت  و به انقالب  پيروزي  دوران ها و تظاهرات  در راهپيمايي  مردم  خروشان ج اموا  به پيوستن  
  وصال  در راه  بود كه  ديگرش  تالشهاي  از جمله  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام ، بعد از استقرار وتثبيت  درآمدن  اسالمي انقالب

  . داد  انجام  معشوق به
 ارزشمند و   ديگر از اقدامات  يكي نهادن ، پاي  ظلمت  نور عليه هاي  جبهه  به1365   سال  مرداد ماه هارم در چ و باالخره  

   و جانبازيش  و رشادت ، ايثار و فداكاري  و نيم  ماه پنج.  نمايد  تبديل  وصال را به ، هجران ، توانست  آن  از قبل بارز او بود كه
  !  نيز ساخت  شهادتش درجه  مفتخر به  گردانيد كه  قدس16 از لشكر  اي»  دسته مسئول« تنها او را  ها نه درجبهه

.6�   ��د و �`?#  -�CMي ��@�A; �!)�  W% �ِ3ر از روز �L# در 
 !    %?#  �ري ، &�o  ���  ��  د��K  W% ، ���  �@�@�K�Aن  ��غ  9� �� �ري
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  راد  نقيبي سيدمهدي

  
  :  او گفتم به. باشد  مي  آن  و تميز كردن شستن  و مشغول  رفته  تانكر آب  داخل  كه  سيد را ديدم روزي  
  كار را انجام  ديگر اين هاي  بچه بده!   توست  و دوراز شأن  هستي  گردان ؟ تو فرمانده كني  مي كار داري چه! سيد  

  .بدهند
  : كرد؛گفت  مي  را دنبال ، كارش  با اشتياق  كه اما سيد، در حالي  
  ! كنند  استفاده  آن  داخل سالم ها از آب  تا بچه  بزنم  و رنگ  تانكر را بايد تميز كنم اين  

 محمد   گردان  فرماندهي ، او را به ّو سالي  سن  كم رغم'  علي  گذشتگيهايش ها و از جان  رشادت راد كه  نقيبي سيدمهدي  
  . شد  زميني  رشت  در شهرستان1344   ماه  فروردين20بود در  يده رسان  گيالن  در لشكر قدس ه' اللّ رسول

   با انقالب  مصادف  دبيرستانش دورة!   كوشا وزرنگ  و مدرسه  بود و در امر درس  ديني  فرايض  انجام  مقيد به از كودكي  
  . برافراشت  و قامت  كمربست  از آن  و حراست  حفظ  به  انقالب  ديگر ياران  او نيز چون بود كه  ترتيب  شد و بدين شكوهمند ايران

 با كفّار   رويارويي  كرد تا سرانجام مبارزه  باطل  عليه  حق  در مصاف  ماه  و هشت  شد و چهل  اعزام  جبهه  بار به پانزده  
 بر يكديگر  پيشين   نبردهاي  پيكار چون  در اين  از رزمندگان  دسته دسته. شد  شروع  پنج  كربالي  در عمليات بعثي

،   و نظام  از اسالم شمرد و در دفاع مي  را مغتنم  فرصتهايي  چنين سيد نيز كه. شدند  مي ّ مقدم  خط گرفتند و راهي مي سبقت
  كرد، بهره  مي  كمك  رويارويي  او را در اين  كه شد، از هرآنچه  مي منتقل ِ خط  پشت  به  كه  زماني'  حتّي  وقت  فوت بدون

  :  بود كه  بر اين  واعتقادش جست مي
Eاوار   �G!$� %���  &! �`! و $�  د��  ز &� ا�d?A@ �8 �6د1 ���� �Vآ 

�� �9 ! 
�p� !ه! ا�`�ن ���6 از ه ، W`� !د �!د اي  و روش  و ه� # در   دو

     آ�M`5  ا�6 &~وزي
 را   فرصتي كرد و هيچ  مي ، تالش  بيشتر در برابردشمن ادگي ايست  خود براي  در مهيا كردن ، همواره  جهت  همين و به  
ِ   روز نيز در پي كردند؛ آن  مي انديشيدند و چنين  مي  چنين  هم  ديگرهمرزمانش  تنها سيد كه داد و نه  نمي از دست

   مختلف  با تمرينات  خط ت،در پش و ديگران»   رمضاني مهدي«، » رجاء تقي« نظير   و همرزمانش  با دوستان اي انديشه چنين
،   دشمن  بيشتر به  زدن ، در ضربه  زمان  لحظة  و لحظه ، امكانات  بيشتر و بهتراز شرايط  هرچه گيري كوشيدند تا با بهره مي

   شومي هاي شه نق  تمام  به  يافتن ، او را ازدست  دشمن ِ جنگي ِ ماشين ِ پنجري ِ مدت تر نمودن  با طوالني مؤّثرترباشند؛ شايد كه
  .پرورانيد، بازدارند  در سرمي كه

  ؟  بكنه  عمل  نارنجك  تا اين كشه  مي چقدر طول!  سيد دوني ـ مي
  :  گفت  كرده  دوستش  داشتند، روبه  اهميت ها نيز برايش ، ثانيه  پيروزي  به  يافتن  دست  براي و سيد كه  
  !خواد  مي عمل  سرعت هاش  و نقشه  دشمن  كردن اطلاتّفاقاً ب!  كنيم  مي ، امتحان  نداره كاري  
  :  گفت ، بالفاصله  داشت  را در دست  نارنجك  كه همرزمي  

   چرا معّطليد؟  ديگه پس
بعد .  را كشيد  نارنجك  نفر، ضامن اولين.  سيد قرار داشت آخر از همه.  كشيدند  صف ، كنار هم  از همرزمان تعدادي  

هر .شد  مي  سپري  سرعت  بود و به ، حساس لحظات!   ديگري  به  ترتيب  همين  داد و اونيز به اش  بغلي دوست   به ، بالفاصله هم
ِ   زمان  مدت  وسيله داد تا بدين  مي  ديگري به  زدني  هم  به قاپيد و در چشم  مي  ديگري  را از دست ، نارنجك  از همرزمان يك

  آيد،تجربه  مي  پيش  و حالتي  وضع  چنين  كه  حساسي  در مواقع ِ آن  كاربري  حال درعين شود و   معلوم  نارنجك  كردن عمل
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 در كنار   زماني  و محاسبة  عمل ، سرعت ، تجربه ضمناًمهارت.  را بكند ، كار خودش  عمل  تأثير انجام  در ميزان  قبلي ومحاسبه
  . وبيشتر شود ، بيش  بيرحم نهايت  و بي  مسلّح ِ دندان ِ تا بن ن دشم  به  زدن  در ضربه جرأت  و افزايش  جسارت تقويت

 '  كرد يا حتّي  تأمل  بتوان  بود كه ، كمتراز آن فرصت!  سيد رسيد  دست  به  لحظات  در آخرين  كشيده ِ ضامن نارنجك  
 بودند،   و كنار مشغول  در گوشه كه   خودي  از نيروهاي  بعضي شدن و كشته  گشتن  مجروح  نمود چرا كه  را پرتاب نارنجك
  : بنابراين! بود حتمي

   �`��A ���� ِ &!��6ن  از �Kن د#  �!گ  &��A@4  ��  �!م �3A�@ �8 �!ق
#    دو
 از   و پس  داشت  بر خود مقدم  خويش  را همانند اجدادپاك  ديگران  در دستش  نارنجك  با منفجر شدن  ترتيب و بدين  

  . شد  آمد و آسماني  پروردگار بود، نايل  لقاي  كه  خويش  ديرينة  آرزوي به  از شلمچه4/12/65 در   هجران  سال21
  :  است  خورده  رقم  چنين  اين اش  از وصيتنامه اي گوشه  

  :  برادران اي  
  .باشد ه' اللّ  برداريد و هدفتان  خدا قدم  خدا و با نام  در راه هميشه  
   حركت ترين  از كوچك  و ّضدانقالب  منافقين باشيد كه  كنيد و آگاه  حفظ  امام  گفته  بنا به را  كلمه  و وحدت نظم  
  .كنند  را مي  سوءاستفاده ،بيشترين خالف
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   نظري)  حجت ( خليل

  
   تنها در مغازة  برادر، نه  همراه  به  ازانقالب قبل.   جبهه  در پشت  و چه  در جبهه چه!  بود  او پر از خاطره  زندگي تمام  

 و   راهپيماييها و تظاهرات  و مركز هماهنگي  مردمي  پايگاه  عنوان از آنجا به كرد؛ بلكه ؛ كار مي  داشت  ندافي  كه پدرش
  .نمود  مي  نيز استفاده اعالميه پخش

 و   زيارتي ، اردوهاي ي كوهنورد مفصل هاي ، برنامه  قرآن  كالسهاي  و برگزاري  پراكنده  نيروهاي  با جذب همچنين  
  عظيمي ، تحول  و بيروني  دروني  از خطر و گزند شياطين  شهر خويش  از جوانان بسياري  بود با دور نگهداشتن ، توانسته سياحتي
  . ايجاد نمايد در آنان

  :  است  آمده اش  از وصيتنامه  در فرازي  كه  گرفت  آنجا اوج خود نيز تا به  
   تا پيروزي ، جنگ ، شعار جنگ  قلب شويد از ته حاضر مي كنيد و يا بر سر قبرم  مي  شركت ام نازه ج اگر در تشييع  
  ! بيايد  سرِ قبرم  نيستم  نكندراضي  عمل  آن  باشد و به  نداشته  ايمان  اين  به اگر كسي. سربدهيد
.  نيست اي  كنند؛ مسئله ردند و خواستند گريه ك  دلتنگي احساس ؛ اگر در نبود من خواهم  مي ام  و خانواده از دوستان  

 و  است  من  آرزوي  شهادت چراكه!   من  شهادت  براي خود بكنند نه  گناهان  و آمرزش  نفس  تزكية  را جهت  گريه  اين ولي
  ! ما  جاودانة هاي  خوشي  و اول  ماست  زندگي  اول چرا كه. شود  گرفته رسد بايد جشن  مي  آرزويش  به  كه  كسي براي

  . دنيا نهاد  پا به فومن  در شهرستان1340   سال  ماه  روز دي  در اولين نظري)  حجت ( شهيد خليل  
 از لشكر   گردان  يك  فرماندهي  كه  درحالي ، سرانجام  در جبهه  حضور ايثارگرانه  ماه74 از   سلحشور پس  بسيجي اين  

  .  گشت  و آسماني  شده  نايل  معشوق  وصال  به5   كربالي  در عمليات16/12/1365  تاريخ  به  داشت  را بعهده  قدس16
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  ! دگــر هـاي آينه

  
  ! گون غبار بودند و آينه  و بي  و صاف  پاك  همه ، آري همه  
 روزگار   ستيز با ابابيليان ِ جبهة رِ مقدس غبا  خود كه رزمي  در زير پوشش  بود كه  جهت  و بدين  خدا آورده  سوي  به  بودند و روي از خود بريده  

  !ِ يار  در پي وقفه  وبي  و سبكبال  گرم قرار، و البّته  ديدار بي سار داشتند و از شوق  چشمه  و صفاي  پاكي به  و دلي  بود، قلب  نشسته بر آن
   نباشد؟  چنين و چرا كه!  دلشان پاكي و  غباري  بود و راز بي  بود نشان گون ، رمز آينه  لطيفه ، همين ، آري و همين  
   ضعيف هايي  رگه ي'گذارد، حت  مي  ربوده ِ قرارش از كف  زمام  دلدار كه  به  و توجه  وصال رود، شوق  مي  ديدار معشوق  به  كه  عاشقي مگر، آن  

!  بروز درآورد  ظهور و ميدان عرصه  به ّ و حياتبخش  مهم  بس قعة وا  را در اين  و خستگي ، درماندگي ، ژوليدگي ،افسردگي  پژمردگي  نامطلوب از اثرات
  !هرگز! هرگز
  !  است  ديدار نزديك لحظة
  ! ، مستم ام  ديوانه باز من
  ! ، دستم لرزد دلم باز مي

  !  هستم  ديگري  در هواي باز گويي
  ! را باد  زلفكم  صفاي  مپريشي هاي
  !  را تيغ ام  گونه  غفلت  به  مخراشي هاي

  !  دل  را نريزي آبرويم
  !  است  ديدار نزديك لحظة
  !  است  ديدار نزديك لحظة

كوشيدند و   اندازد، مي  انقالب  تا بر آينة  داشت  سعي بيرون  دشمن  كه  گرد و خاكي  در سُتردن غبار، هم  و بي  پاك هاي  يار و آينه  عاشقان آن  
  »! اغيار صحبت  جاي  نيست  دل خلوت«: دانستند  مي  خوب  بودند چرا كه ، مشغول دل   ضريح غبارروبي  به  مداوم  در تالشي هم
  

    شهادت تاريخ   شهيدان    
  26/1/1366    ورزلي   نقي    
  5/3/1366    شفيعي   سيد مهدي  
  7/3/1366    مقدم  راحلي   رحمان  
  31/3/1366     امير محبي  
  4/4/1366   زاده   اكبر ابراهيم  
  4/4/1366   محمدحسيني  بهروز   
  4/4/1366   زاده   زكريا رحيم  
  6/4/1366     مجيد مرآت  
  6/4/1366    احمد صفرپور  
  8/4/1366   سيرت  خوش   مهدي  
  21/5/1366   خجسته)  انوش (   حجت  
  6/6/1366   الهوتي  بائوج   ايرج  
  18/8/1366    سيداكبر ميرسيار  
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  27/12/1366    فاتحي   بهمن  
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    ورزلي نقي

  
 از  ، اگرچه  انقالب  از مخالفين  با يكي  وجدل  در بحث  روزي برد كه  خود را فرو مي  و خشم تا بدانجا صبور بود و نجيب  

آورد؛   راه  و به  نموده  را روشن ، ايشان  و آرام  كرد با رفتار خوب  نمود و سعي خود را حفظ  خونسردي  خورد ولي  سيلي دستش
 و   از پيروان  تنها خود، يكي  نه  كه  اثرگذاشت  شخص  آن  بر روي  او چنان  با استدالل ِ توأم  و شكيبايي تانت، م سرانجام

  . پيوستند  انقالب  طرفداران  خيل  به ، چند نفر ديگر هم  ايشان  و تالش با سعي  شد كه  و انقالب  اسالم  صديق طرفداران

  :گويد مي آنجا كه.  كنيم  مي  مشاهده  بخوبي اش يتنامه از وص  را در فرازي  روحيه اين  
  !خدايا

   همه  و پيروزي  و سالمت  و سعادت  داشتم  رادوست  مردم ، همة  من  كه  آگاهي  و ازدلم داني  مي خودت  
  !  كردم  بودند، كوشش منحرف  راه  در اين  كه  كساني  آن  براي'  حتّي  و در حد توانم خواستم رامي

  !پروردگارا
 ـ  كنم  مي  اجابت شما بخوانيد مرا، من:   فرمودي خودت  ـ كه  كنم  درخواستي  از معبودم  كه  باشم  آن اگر شايسته  
 و   پاكي  را در راه  مردم  همة  كه خواهم  مي  آخر باشد؛ ازدرگاهت  لحظات  كه  آخر، اگر باز تو بخواهي لحظات در اين
  !رما ف  هدايت مستقيم صراط
  !ها'بارال

   و شيطان  با كفر جهاني  مبارزه  را درراه  جهان  ما را ومسلمانان مردم!   و جاللت  عظمت  و به ِّ خودت ِّ حق  حق به  
  !پيروز فرما درون

  !پروردگارا
  !ا فرم ياري)   جهاني  سخت  شرايط در اين(  و يار و غمخوار هم  و در كنار هم  مهربان  ما را با هم مردم  
  !پروردگارا
   گواهي  پاك  و تنها دلهاي  است ، ناتوان وجود مبارك  آن  شخصيت  از توصيف  قلم  كه  اسالمي رهبر كبير انقالب  

  ! بفرما  حفظ جهان  و مسلمانان  امت  اين ؛ براي  است  چگونه  وجود مبارك  آن دهندكه مي
  !خدايا

  !  بگردان  را بر ما روشن  را از ما دور و حق شيطان  
  !  محترم مسئولين: و اما

   عملي  ناكرده نكند خداي!  را از خود، دور كنيد شيطان! خود باشيد مراقب!  بدهيد  گوش  مردم هاي  حرف به  
   ديگران  رنجش  باعث  نزنيد كه حرفي!  باشيد با هم! كنيد  را تحمل  متفاوت نظرات!  نباشد  در آن  حق  رضاي دهيد كه انجام
  ، ناتوان  آن اگر در انجام(توانيد، كنار برويد  اند،اگر نمي  شما داده  به  كه مسئوليتي!  كنيد ها را تحمل  سليقه اختالف!شود

!  را جستجو كنيد ، حق  محضر خداست ، خدا را، خدا را در نظر بگيريد و بدانيد،عالم  حال در همه!) هستيد، كناربرويد
 خود،   و درون  دلتان ها به ها ونظرها و تحليل در قضاوت!  كنيد  خود را حفظ  دشمن هاي  فتنهاز!  رابپذيريد اشكاالت
  ! كنيد مراجعه
  ! مردم

  به!  باشيد و با آنها باشيد و در كنار آنها باشيد ، اعتمادداشته  مسئولين به! يار و ياور و غمخوار همديگر باشيد  
! زنيد، فردا بايد پاسخگو باشيد  مي  فكركنيد، اگر حرفي همواره!  نباشيد ايعه ش  پخش  ندهيد و خود عامل گوش شايعات

  از شيطان!  كند ، حفظ  و ديگر معايب  شما رااز غيبت از خدا بخواهيد كه!  جدا كنيد  ورزي  و غرض انتقاد را ازاشكاالت



  

٩٢

 دير   كنند كه اند، حركت  نشده  همراه حق  قافله  هنوز با اين  كه آنهايي!   و عقابي  هست  حسابي باوركنيد كه! فرار كنيد
  ! باشيد  صف  در يك همه!  نكنيد بندي دسته  خودتان بين!  نيست
  ! پاسدار برادران

!  دور باشيد  به از گناه!  هستيد  اسالمي شما پاسدار انقالب!شما الگو هستيد!   شماست  به  مردم  همة امروز، چشم  
  نظرات!  باشيد برادرِ هم!  برگرديد  سپاه ورود شما به  اول  روزهاي به!  كند  شما را ياري  كه بخواهيد  رحمان ازخداي
 شهدا بر   را كه  سنگين  مسئوليت اين!  كنيد ترهستند، كمك  از شما ضعيف  كه  كساني  كنيد و به همديگر را تحمل مختلف
  ! كنيد  حمل  خوبي به)   ازهر گناه  و دوري  آن  و ادامه  اسالمي  انقالب حفظ(اند  شما گذاشته دوش

  ! دوستانم
   از من ادبي  هر بي  كه اميدوارم!  كنيد  خود حفظ را بين  صفت اين!   است  دوست  خدا بهترين  باشيد كه  هم دوست  

  !بپوشانيد  هم  مرا با نزديكي دوري!  باشد خدا از شما راضي! ايد،مرا ببخشيد ديده
   كشاورز، زميني اي  در خانواده  رشت  از توابع الكان گوراب  در روستاي9/8/1337   تاريخ  به مسجدي  خشت  ورزلي شهيد نقي* 

ِ   در پي ِ پي هاي توطئه  و مشاهدة در ايران» انفجار نور«با .  نمود ِ خود را دنباي  ابزار، تحصيالت ماشين  در رشتة شد و تا ديپلم
   كرد و با جان  تن  رابه  اسالمي  انقالب  پاسداران  مقدس رسماً لباس  از انقالب  و پاسداري  حراست براي،   و تاريكي  شب حاميان
  قامت)  عج (  الزّمان  و حدود و ثغور كشورصاحب  آن ، ارزشهاي  اسالمي  نوپاي  از نظام  و حفاظت  نگهباني به  كسوت در اين

  ! برافراشت
   مناطق  بار به  از ده  رسيد، بيش شهادت  افتاد و به  از پاي  روز كه  تا آن15/5/60   در تاريخ جبهه   به  اعزامش از اولين  

  هابه  ميدان  را در آن  عمرش  از ايام  ماه  و سه  نهاد و سي  پاي  قرار گرفته  و ميهن ِدين ِ دشمنان  و تعرّض ِ مورد هجوم جنگي
  . گذرانيد  ايران  اسالمي  و جمهوري ، آزادي  استقالل  در راه  و دفاع مبارزه

   بود،  گيالن  قدس16ِ لشكر   تداركات  جانشين  كه  در حالي سرانجام  
�زد، د��  �8 آ�  X)�ر�� 5��Aj  و �ن  �A] ، �ن  ���@AU  4�ر، �ن �ن   

�J�@ !دور از ه  
   در ا6!ان # را @LA د��3ن  �8  و ��  آ!د �� �Kن  و ��x#  او را �L# را1
zر   ، را1 ز��(� ِ 

   كامياران  در جادة  بود كه  جبهه پشت  به  انتقال  شد و در حال  مجروح  و پا و شكم  دست  مرصاد، از ناحية در عمليات  
 در  اع و دف  مقاومت  گوناگون هاي  ايثارگر عرصه  اين  گونه  شد و بدين تصادف  او دچار سانحة  حامل  آمبوالنس ـ سنندج

  !شد  و آسماني  شتافت  معشوق  مالقات  به26/1/1366   تاريخ  به  و اسالم  ايران اعتالي راه
�6!$� ���  ¡(X �8  #��Aj  # و ��ر و ه!  ، ه! )Eي  �! �(�6�Aد%�ر او
 !  U!ور
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    شفيعي سيد مهدي

  
مادر .  مادر سپرد  به  و او را بافقر و تنگدستي  شتافت  ديار باقي  به  سيد كريم  كرد، پدرش  تمام  را كه  ابتدايي مقطع  
 او،   و تربيت  از پرورش  كار كند ولي  ديگران  در خانه  زندگيش  تأمين  ناگزيربود، براي  و اگر چه  كمر بست  به  همت نيز دامن

  . آيد  نايل  اخذ ديپلم  به  انساني  علوم ته نمايد و دررش  خود را دنبال ، تحصيالت  توانست  شرايطي  نكرد و در چنين غفلت آني
   رژيم  در سرنگوني  پرشور و مذهبي  ديگرجوانان  بود، چون  ساله  شانزده  جواني  كه ، سيد مهدي  اسالمي با آغاز انقالب  

  هاي رهبري  تحت  كه  مردمي وستن پي  هم  نمود و بعد نيز، به  استقبال  زمينه  در اين ها افتاد و از هرفعاليتي  خيابان  به طاغوت
   تحّقق  را خواستار بودند، منجر به  اسالمي  و جمهوري ،آزادي ، استقالل  كرده  گره هاي با مشت)  ره (  خميني  امام پيامبر گونه

 و ديگر   قرآن  تالوت درآمد و در كناردعا، ذكر،  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  عضويت  شد، به  ايران اسالمي  جمهوري حكومت
 و   و عدل  قسط  اقامه  كه  حكومتي  از شالودة  و پاسداري  نگهباني مقيد بود، به  سخت  ادا و انجامشان  به  نسبت  كه  ديني فرايض

 وجود   با تمام،  است  بربسته  آنهاكمر همت  و توسعه  بود و در تقويت  كار خود قرار داده  را سرلوحه هي' ال نمازو ديگر ارزشهاي
 در شمار   منافقين  بويژه ّ خويش  و محل  در منطقه  اسالمي  نظام مخالفين  در اجتماع  سيد مهدي چهرة.  شد مشغول

 و سرستيز   ناپذيري  سيد، آشتي بارز اين  از خصوصيات  يكي  بشود چرا كه  برداشته  از سر راه بايست  مي  بود كه عناصرنامطلوبي
  . بود  طايفه  با اين او داشتن

  هاي  خواسته  شدن  عملي  براي  كه دشمن  شرارتهاي  و ادامة  اسالمي  ميهن  به  عراق  بعثي  رژيم  ناجوانمردانه حملة  
  م از اسال  پاسداري  به65   از سال  نيز تا قبل  ربود و او را كه  سيد مهدي  از كف  وتوان زد، تاب  مي  هر كاري  به  دست خويش
 كشانيد و   اسالمي  و جمهوري  واستقالل  آزادي  با دشمنان  رويارويي  مقدم  خطوط  بود، به  مشغول  جبهه  در پشت وايران

   فرماندة اين.  باالبرد  گيالن  از لشكر قدس  گروهاني  او را تا فرماندهي  عرصه  در اين اش  وشايستگي  و مهارت  و چابكي چاالكي
  ؛ براستي شناخت  نمي ، خستگي  با دشمن  و در مبارزه داشت اي  ويژه  تحرّك  اجتماعي هاي  در فعاليت ر كه و صبو متواضع

   در شهرستان1341   سال ماه  روز از ارديبهشت  در اولين  كه  شدنش ِ زميني ِ نخستين  لحظات  از همان بود كه اي»  شده هدايت«
  متالشي)  ع (  علي  بن  حسين  جد اطهرش  بدن  او چون ِ مبارك ، بدن خمپاره  بر اثر تركش كه 5/3/66   داد تا مورخه  روي تالش

  هي' ال  بود، از هدايت  شفيعي شهرتش  كه  سيد مهدي ، همواره  گشت  و آسماني  شتافت  حق  مالقات  به  مجنون شد واز جزيرة
   خود، در عمل  با شهرت باشند، همپاي  روز جزا مي  شهدا در شمار شفيعان ه نيز از آنجاك  آن  در ساية برخوردار بود و البّته

  !شد»  شفيعي «  سيد مهدي نيزبراستي
.6�L+ را �4  ��ن  ����ق  ## اي  ��اz39  �d در را1 ��ا���&!�   

     را#  در ر1  و دل  د1�6 �� ��اd.  ����ق  و +*�ن  %{�# ، ز�Kن �� ���
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    مقدم راحلي  رحمان

  
   به  دادن  پاسخ كند و براي  پيدا مي اهميت  اجتماعي  قراردادهاي  لحاظ  به  كه  از مشّخصاتش  قسمت  آن در خصوص  

،   نظير شناسنامه  در دفاتري  جهت  همين اند و به ْ و كجاو مانند آنها مناسب ، كي ، مقدار، اندازه ، چگونه ، چه كه
  : خوانيم شوند، مي  مي  آنها ثبت  و چون نامه ،وصيت كارنامه

   رحمان:  نام
    مقدم راحلي:   خانوادگي نام
  حيدر:  پدر نام

  20/10/1337:  تولّد تاريخ
    تالش  شهرستان  از توابع  اسالم روستاي: ّ تولد محل
    ابتدايي ششم:   تحصيالت ميزان
   پاسدار رسمي:  شغل

  ...و
  و ديگراني» او« بارز   ويژگيهاي توانيم نمي هيچگاه»   مشتاقي  الحال  وصف فتر نشايد گفت صد د به « اما از آنجا كه  

  !  دفتر بسپاريم  و به بازگو كنيم» اند رفته  صد ساله  ره  شبه يك «  او را كه چون
 بر  مرگ« فرياد  هپيمايي و را  درتظاهرات كه  گاه ؛ آن  گفت  سخن  اسالمي  انقالب  پيروزي  به شود از اشتياقش مگر مي  

  !داد سر مي» ، ديگر اثر ندارد ،مسلسل ، تانك توپ«و »   پيروز است اسالم«، » شاه
 با   خميني  امام  مقتدا و مرادش فرمان  بنا به  كه  گاه ؛ آن  گفت  سخن  و قرآن  اسالم  به اش شود از دلبستگي مگر مي  

  !كرد مي  و سفارش  توصيه  قرآن  آموزش ، به  و يا با اخالص پرداخت  شهدا مي هاي واده ازخان  سركشي  به  و سوز درون  ادب نهايت
   كه هايي  انسان  شمار انبوه  در ميان كه  گاه ، آن  گفت  خدا سخن  با خلق  در رويارويي  و رأفتش شود از رحمت مگر مي  

 بگويد؛ از   كه كني  را پيدا نمي ، كسي  و مرد و زن  و بزرگ  تا كوچك گرفته  و بيگانه اند، از خويش  بوده با او در ارتباط
 و   ساخت  را آزرده ، خاطرم  قضيه  ياآن  اين  جا در راستاي  مورد و بهمان  در فالن يا، رحمان...   كه  جهت ، بدان دلخورم رحمان
  !  دارم  دل  از او به رنجشي

   بعداز پيروزي  سالهاي  طول در تمام  كه  گاه ، آن  گفت  سخن اش بازي و ايثار و جان  و لياقت شود از شهامت مگر مي  
 كرد و در برابر   تن  به  پاسداري ، لباس  شود، با عشق  اعزام  باطل  عليه حق  جنگ هاي  جبهه  به  كه  از آن ، قبل انقالب

 نهاد ـ   جنگ هاي  ميدان  پا به  نمود وچون دفاع  كرد، جانانه  را تهديد مي  اسالمي  و نظام  انقالب  حيات  كه هرپيشامدي
  : تا  پرداخت  استكباري  مزدوران  در مقابل ِ سلحشورانه  ايستادگي را به  پرثمرش  زندگي  از دوران  ماه  ـ نه24/6/1365

#(j�� 1ن  و ����4  ���  در را�K 1داد از ر !     �زاد%4  و 
   در آن  او را كه  مجنون  در جزيره اش  سر وسينه  به ِ دشمن  در پي  پي هاي گلوله   تركش1366ِ   سال  خرداد ماه هفتم  

  ! رسانيد  وصال  و به  ساخت  بود، آسماني  گيالن قدس16 از لشكر   گروهاني  فرمانده زمان
   �� از 3K  #�6!O�ن  3u�ن ��  ;�QAD  #�Aي 3u �� �9�ن

     از �!�6#  �6 رب  زد BAC(D آ�  %�1  �� �ن  ;�WX اش  AD:4 و�Xل
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   امير محبي

  
  :  است  آمده  امير محبي  از وصيتنامة در فرازي  

  ! عزيزان  
  ! قرار دهيد ّ كارهايتان  خداوند را از اهم جهاد در راه  
   فراموشرا...  و  كميل ، دعاي ، نماز جماعت نماز جمعه:، نظير شكن  دشمن  و حضور در مراسم  ادعيه  به تمسك  

  !نكنيد
 در   ذكاوت  نيستند؛ نهايت  اصالح  جا بازنماييد و يا اگر قابل  و برايشان  نموده  را يا هدايت  خدمتگزاري ناهيان  

  ! بگذارد  دستشان  را كف  كنيد تا خداوندسزايشان  دورشان  باشيد و از خودتان  را داشته برخورد باآنان
   به  زبان  قشر محترم ، خصوصاً اين  همه دارنكنيد و براي  خدشه جهت  را بي و راهنما ، خادم  اصيل روحانيت  
  !باز نكنيد نادرستي

  ِ سال  خرداد ماه ؛ در هفتم  داشت عهده  لشكر را به  عمليات ، معاونت  قدس16 در لشكر   كه  و ايران  پاسدار اسالم اين  
  ، كوشيد تادين  انقالب  و بعد از پيروزي  شد و قبل سرا زميني  صومعه  از توابع جعفري  گوهررود نوخاله  در روستاي1341
.  نمود  توجهي  قابل  تالش  گيالن  استان  جهادسازندگي  در برپايي  جهت  همين به.  ادا نمايد  و كشورش  دين  به  را نسبت خويش

   در سپاه  باعضويت  از آن پس.   رفت  مرگ ا سوداگران ب  جنگ  درآمد و به  گيالن  استان كميتة  عضويت  به  سال  از يك پس
  مسؤوليت«:   از جمله  مختلفي هاي ؛ سمت  داشت  كه هايي شايستگي  دليل  زود به  شد و خيلي  اعزام  كردستان  به  كرج پاسداران

   محول  ايشان را به»   بانه  پاسداران سپاه ِ فرماندهي مقام  و قائم  امور پاسداران ، مسؤوليت  پرسنلي ، مسؤوليت عمومي روابط
  .نمودند

   و سياسي  عقيدتي  تربيت  شد ودر آنجا به  مشهد مقدس ، عازم  خانواده ، همراه  در كردستان  خدمت  سال5 از  پس  
 از   پس  و سرانجام تافت ش  جنگ هاي  جبهه  سوي  برادر ديگر، به برادر و اسارت  شهادت  دنبال به.  شد  مشغول  سپاه برادران

،   معشوق  به  خويش  و با وصال قرار گرفت  خمپاره  تركش  مورد اصابت  عراق  در شهر ماووت31/3/1366، در   هجران سال25
  . شد آسماني



  

٩٦

  

   زاده اكبر ابراهيم

  
   درونش  شد، از معنويت  زميني  در شهركالچاي1343   سال  تيرماه  دوم  در تاريخ  كه زاده  اكبر ابراهيم  نوراني سيماي  

 از  ّ مشكلي  حل  به  كند و كارساز باشد و چون گشايي  گره نمود كه  مي  بودو سعي شناس  وقت او فردي. كرد  مي حكايت
  .كرد  مي  و خوشحالي  رضايت ، احساس  دل  از اعماق يافت  مي توفيق مردم

   در عزم  ولي  قرار گرفت  و شتم  موردضرب  ستمشاهي نشاندة  دست م رژي  بارها توسط  اسالمي  انقالب گيري در اوج  
  ، درپايگاه  اسالمي  انقالب بعد از پيروزي.  آمد ، پيش  انقالب تر و پابرجاتر در راه مصمم  وارد نشد كه  خللي  تنها هيچ استوار او نه

 ستاد  ، مسؤوليت فرجامشان  بي  و تالش منافقين  درگيري مان نمود و در ز  زيادي ّ، فعاليتهاي  و مسجد محل ، كتابخانه بسيج
 را ايفا  بسزايي ، نقش  منطقه  در آن  كوردالن  اين  و در اضمحالل  گرفت  عهده  را به" واجارگاه" و" باالن بي"، " كالچاي"  بسيج
  .نمود

  : خوانيم مي اش  از وصيتنامه  در فرازي  كه گونه ، همان  چنان  آن  تالشهايي در ادامه  
 در كربال شهيد   و تو غريبانه  بوديم  در كنارت كاش اي!   جان حسين:  گفتيم  مي  محرّم  عمر ما در ايام يك... «  

  ! زديم  مي  سر و سينه ، به  داغ  عمر بر اين ويك!  شدي نمي
ها   برويد در جبهه  كه  نموده  را اجابت  شيعه  و دعاي مسلمان  امت امروز، خدا دعاي!   روز فرا رسيده و امروز؛ آن  

  »... كنيد ، دفاع  و انقالب  از اسالم  زمان ِ حسين  فرمان وبه
.  شد  اعزام  جنگي  مناطق ، بارها به بعثي  در برابر متجاوزين  كشورش  و خاك  و آب  و ايمان  از دين  دفاع ، براي سرانجام  

  اين  عزيز از همه  و انقالب  از اسالم دفاع«:  معتقد بود  چرا كه  نگذاشت  بر زمين سالح ي ول  گشت  مجروح  شدت  بار نيز به يك
  ».  است امور دنيا باالتر و افضل

  در ماووت) 4( نصر  مرزي  برون  درعمليات  كه ، تا اين  داشت  ادامه  و ايران  از اسالم  او در دفاع  و پايمردي  جديت اين  
  .  گشت  آمد و آسماني  نايل  وصال ، به  هجران سال23 از   پس4/4/1366   تاريخ ، به عراق



  

٩٧

  

   زاده رحيم) اصغر(زكريا 

  
  اسفند سال / 15 در  وي.  بود  زاده  او، زكرّيارحيم  خانوادگي  و نام ، نام اش  در شناسنامه زدند ولي  مي اصغر صدايش  

. گذراند  خويش  را در منطقه  متوسطه  سوم تا سال.  شد  رودسر زميني رستان شه  ازتوابع'  آباد سفلي  قاسم  در روستاي1338
  .  از آنجا گشت  كشاورزي  اخذديپلم  به  شد و موفق  رشت  الكان  كشاورزي  دانشسراي ، راهي بعد از آن
،   محل هاي  بچه  و رهبري ماندهيكرد و درساز  مي  وظيفه ، انجام  محل  فعال  از نيروهاي  يكي  عنوان  به بعد از انقالب  

 و  جنوب هاي  جبهه  مّكرر، راهي  گرديد و در دفعات  اسالمي  انقالب  پاسداران وارد سپاه1360  در سال.   داشت اي  شايسته نقش
  :  است  آمده اش  از وصيتّنامه درفرازي! ، پيكار كند  و ايران  اسالم  حريم  به  كشور شد تا با متجاوزين غرب

  !  اللّه  حزب  مردم اي«  
  ! شهيد پرور  امت اي  
  ! كنيد  اطهار زندگي  خدا و ائمه  به خواهيد باعشق اگر مي!  كنيد  زندگي  داريد آبرومندانه اگر دوست  
 تنها  ه عزيز باشيد ك  امام  رهبري  به  اسالمي  انقالب  بايدپشتيبان پيوسته!  كنيد  زندگي  داريد با مردانگي اگر دوست  

  ! نكنيد  را فراموش  فقيه  واليت  اصل  باشيدكه متوجه.  داريد  در پيش  خوبي ، دنيا و آخرت  صورت دراين
  ! انسانها اي  
  . ندارد  امتيازي والدتها هيچگونه اين.  دارد  توّلد و مرگي  و انساني هر حيوان.  خود آييد به  
  تنها يك.  ندارد  مرگ  كه  توّلد داريم  نوع تنها يك.  هست  مرگ  يك توّلد هم   اين  توّلد را دارند و دنبال ، اين همه  
  .  است انسان  از توّلد؛ توّلد شخصيت  نوع اين!   نيست  در همه  كه توّلدداريم
  »!دارد ن  مرگ كند كه  پيدا مي  تازه  خود، تولّدي  شهيد باشهادت آري.   شهيد است  ويژة  از توّلد، فقط  نوع اين  

  مرگ  و بي  تازه  تولّدي  شد كه  باعث  وسپيدُكشان گستران  او با شب امان  بي ، پيكارهاي  اعتقاد داشت  كه گونه ، همان در نهايت
رسيد و   وصال  به  هجران  سال28 از   پس  عراق  ماووت  در منطقة  بود كه4/4/1366   درتاريخ  سرانجام پيدا كند؛ چرا كه

  . ت گش آسماني
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   بهروز محمدحسيني

  
ّ   و محل  منطقه آموزان  دانش  بود و دربيداري  و تربيت  در سنگر تعليم  گيالن  استان  دلسوز و پرتالش از معلّمين  

 و  ن،اطرافيا ، نزديكان  دوستان  به ، چون  هر عملياتي با شروع.  را ايفا نمود  بسزايي نقش  و ديني  سياسي  مسايل  به  نسبت خويش
  ».  است ، نزديك عروسي«: گفت  آنها مي  به  در خطاب  و مسرّت رسيد با خوشحالي  مي ديگران

 از   كه  از آنها بخواهي  ودارند و چون  خاطر داشته  و ياد او را به  نام  همواره اش ّ و منطقه  محل  و مردم آموزان دانش  
 را بر  ؛ شهيد بهروز محمدحسيني درنگ شناسيد؟ بي  را مي  كساني چه  خويش ، در منطقه  و اسالم  انقالب  به مخلصين

  !آورند مي زبان
  از سال.  برد  پايان  را به  و متوسطه ابتدايي  شد و در همانجا دوران  زميني  در شهر كالچاي10/8/1335  در تاريخ  

   آگاه هاي  وچهره  متدينين  از طرف  شده  تشكيل ي دين هاي  و انجمن  مذهبي  و محافل ، واردمجالس  دوستان  با همكاري1353
   ييالقي  از روستاهاي  بعد در يكي  و چندي  رفت سربازي  به  بود كه1356   گرديد و در سال ّ خويش  و محل  منطقه و انقالبي
  .  پرداخت  تدريس  به دانش  سپاهي  عنوان اشكور، به
   را به  خويش  از مرز و بوم  خّطه آن  فرزندان  و تربيت  درآمد و تعليم پرورش و   آموزش  استخدام  به1358  در سال  

 شد و بارها   ظلمت  نور عليه هاي ، رهسپار جبهه  اول  روزهاي  در همان تأملي هيچ  بي  تحميلي  جنگ با شروع.   گرفت عهده
   در دست هي' ال  را امانت  آن  كه  اسالمي جمهوري  مقدس ظام از ن  و حراست  از پاسداري  آني  ولي  رفت ، پيش  شهادت تامرحله

  !؛ سر، باز نزد دانست  مي مردم
  :  است  خورده  رقم  گونه ، اين اش  از وصيتنامه فرازي  

   الطاف  در سايه  كه  اسالمي  جمهوري  حكومت ،يعني  الهي  بزرگ  از امانت  و نگهداري  در پاسداري اميد است...   
  نكند خداي.   آوريم  عمل  را به  و جديت ؛حداكثر كوشش  است  قرار گرفته  ايران  در اختيار مسلمانان  متعال خداي ناياتو ع

   ارزش زندگي!  ديگر  طرف  و شما هم  قضيه طرف  شما باشند و شهدا يك  در مقابل  مسؤول ، برادران ،روز قيامت ناكرده
  ».  است  آخرت اي بر اي دنيا مزرعه اين. ندارد

 23 و   ماه36 از   و بيش  كمر بست دين  با دشمنان  جهاد و مبارزه  به هي' ال  امانت  اين  حفظ ، در راه  عاشق  معلّم اين  
  شهادت لياقت«:  بود  كرده  خود عنوان  كه گونه  همان ، نبرد كرد تا سرانجام  ظلمت  نورعليه هاي  از جبهه  مختلفي روز در مناطق

   به  عراق  در ماووت  هجران  سال31 از   پس1366   تيرماه در چهارم» . كرد  خواهم  پروردگار دريافت  از جانب1366  را در سال
  . شد  رسيد و آسماني وصال
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       حّقي مجيد مرآت

  
   @�هL�@ �A#  ��م  ��  �� �� ���W  ا�X  #L�@ �AC)¡  ��  �] در دا��
�ر ��ر��Ad:U �M�9  #L�@ �A و ��  %�ه! ا�B  روز%�ر 9�ن در د�6ة   

  

.  بود حرف  و كم  ساكت زد ولي  مي ها و راز و رمزهاموج ها و نكته  از گفته  دريايي اش  درد بود و در سينه  اهل  كه با آن  
  :  كه ديدي ؛ مي  پا بگذاري ها و افكارش  انديشه  دنياي  به  كه شدي  مي موّفق انديشيد و چون كرد و مي بيشتر فكر مي

  1' ا�WD  اي ، آ�  ز���E دارد ا�6  و &1�G��� ، 1�G %�1  و �4 1�%
4�ِ #:Xدر%�1 از  و �!ا�  و 9(�ر�*��ن ّ ه�#  ;�  ��  و     
 

 و   نماز شب  زمزمة  زمزم  را به نمود و جان مي  پشت  غنودن َكند؛ به  از بستر مي ، تن  شب  در دل  راستا بود كه و در اين  
 باريابد و با   الهي كشيد تا در ضيافت  و غذا مي  از طعام  از روزها دست بسياري! داد ،صفا مي شب  نيمه  دعاي  دلنشين حالوت
 هجر و  كرد و از زخم  مي  را حكايت  سوز فراق ديگر بود كه  نيز زباني  قرآنش انگيز قرائت  حزن صداي.  روز بگشايد ، روزة افطاري

  : بينيم  مي چنين  اين اش  از وصيتنامه  را در فرازي  خواسته ِ اين ِ مستقيم انعكاس!  داشت برمي  پرده درد جدايي
 زياد  بار پروردگارا هرچند تقصير و گناه.   جزءشهدا قرار بده  مرا هم  كه  و هست وده ب  اين  دعايم خداوندا هميشه«  

 دارد؛ مرا مورد   پيشي  بر غضبت  رحمتت ؛ ازآنجا كه دانم و مطمئنّاً مي.   توست  و فضل  الطاف  به ؛ اما اميدم  ودارم داشته
  . بخشي  و مي  خودقرار داده لطف

  ».  قرار بده  خودت  را در راه و مرگم  گردان  خويش  و براي  خويش در راه مرا   و تالش  سعي پس  
 از   چشمگير در دفاع  آرزومنداو بود، همتي  و جان  مردم  از دل  برخاسته  كه  با تالشي  انقالب  از پيروزي پس    
 تا   يافت  ادامه  همچنان  گوناگون  در سنگرهاي  انقالب تا مدتها بعد از پيروزي  و تالش  كوشش  و اين  داشت  انقالب آرمانهاي

 آغاز كردند و او در   اسالمي  ميهن مرزهاي  آشكار را به ، تجاوزي  خويش  غربي  اربابان  فرمان  به  صهيونيست  خدايان  بي كه آن
؛و  دانست  مي  نماز واجب  را مثل ، حضور در جبهه  جنگ  حساس  در شرايط و ازآنجا كه)  رض (  امت  امام  نداي  به پاسخگويي

 و   شده  جنگي  مناطق ؛ راهي  است ، مسؤول  خاطرآن  به  خويش  در برابر خداي  انسان  كه  و بارها تكرار و تأكيد داشت گفت مي
كشور، مهمتر  غرب در   وجود بسيج  باور بود كه  بر اين چون.  نمود  را انتخاب  و كوهستاني غرب ، منطقة  و غرب  جنوب از مناطق

  .باشد  مي از ساير مناطق
   مريوان  روانه1361   سال ، به مختلف  در عملّيات  و شرك  جنوب هاي  و نبرد در جبهه  مبارزه  از مدتي پس    

  عمليات ، فرماندهي  با اصرار مسئولين  در آنجا نخست  خدمتش در طول.  پرداخت  خدمت  آنجا به  جندالّله شد و در گردان
ِ    گروهكهاي  كه ِ متعددي  روستاهاي  راستاآزاد ساختن  در اين دار شد كه  را عهده  گردان ّ آن  كل  فرماندهي  و سپس گردان

ِ محور  ،فرماندهي  در غرب  حضورش  در ادامه1364  سال.   است  ايام  آن  بودند، حاصل  خوددر آورده  اشغال  به ملحدو دموكرات
   كه  گرفت  عهده  نيز بود، به  پدافندي ّ استقرار نيروهاي ، محل عملياتي هاي  ُگردان  بر دارا بودن  عالوه  را كه  مريوان  از توابع دزلي

   گردان  بار فرماندهي  شد و اين جنوب  مناطق  عازم  كوتاهي  مدت  براي  بود و سپس  باقي  مسئوليت  در اين1365  تا اواخرسال
،   مسئوليت  اين  از پذيرفتن  از چند ماه پس.   گرفت  عهده  را به  قدس105 ازلشكر   فومن شهرستان)  ع (  ابوالفضل حضرت

 در   بود كه  ترتيب  شد و بدين داده  عراق  ماووت  در منطقه4 نصر   عمّليات  انجام ، مأموريت  ايشان  فرمان  تحت گردان به
  ؛  عراق ، در ماووت مقدس فاع د هاي  جبهه  به  بار اعزامش چهارمين

 ره�    ��K  4@�ن  هV!ان ��9از U^  �4  �(�دت �(� �~�6
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   وي  و چابكي  بر جسارت و با تكيه  شده  زميني  فومن  در شهرستان1/2/1341 در   كه  فرمانده  اين سرانجام    
   جايزه  سرش  براي  بعثي  دشمن  بدانجا كه بود تا  قلمداد نموده اي شده  او را فرد شناخته ، كه  كوهستاني در مناطق

  .  دلها قرار گرفت  اميران  آمدو در زمرة  نايل  وصال  به  شده ، آسماني  هجران  سال25 از   پس6/4/1366كند؛ در  پيشنهادمي
 و   الطاف  به  اما اميدم.  زياد داشتم هر چند تقصير و گناه.  شوم  تو كشته  تو و براي  در راه  كردم  سعي خدايا در حد توان

  ! توست فضل
  وصيتم! باشد)  ع (  حسين  از ياران خواست بود و مي)  ع(  حسين  فرزندمان  سرمشق  بگوئيد كه  همه به!  پدر و مادر خوبم

  :  كه است اين
  ! بكوشيد  اسالمي  جمهوري  عاليه در پيشبرد اهداف
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  احمد صفرپور

  
 فساد و   آمريكا به  ايادي  دست به  كشور را كه  اين جوانان)  ره( كبير   خميني  امت  امام  رهبري  به  انقالب پيروزي  

 شهيد احمد صفرپور بود   جوانان  اين از جمله.  رسانيد  و خودباوري  عزّت اوج  را به  داد و آنان  بودند؛ نجات  شده  كشيده نابودي
  :  است آمده اش  از وصيتنامه  در فرازي پيدا كرد تا بدانجا كه   بااليي  معنوي ، روح  انقالب  دركوران كه

  ! خدا سوگند به...   
 هوا   خاكستر به  باد دهند، دود اين  را به ،خاكسترش  انداخته  را در آتش ام  كنند و هر قطعه  قطعه اگر مرا قطعه  

   خميني  و در دامان  حسينم  از ياران  من كند كه مي ثابت   همه  به اين.  اكبر خواهد بست ه' اللّ ، نقش و در آسمان خواهد رفت
  . ام يافته پرورش

   در زادگاه  كه  ابتدايي  دورة از پايان  شد و پس  زميني10/3/1342   تاريخ  به  الهيجان  شهرستان  محّله در متعلق  
   فرا رسيد، درس  انقالب گيري  اوج  ايام  چون شد و  الهيجان  راهي تحصيل گيري  پي  شد؛ براي  آن  اتمام  به  موفق خويش

  . نهاد  گام  مبارزه  ميدان  را رها كرد و به ومدرسه
   آن  عضويت  به  اسالمي  انقالب پاسداران  سپاه  با تشكيل  باشد كه  افرادي  جزو اولين  شد كه  او باعث  انقالبي فعاليتهاي  

  عليه  حق  جنگ هاي  جبهه  به  مرتبه ، چندين  و ايران  و اسالم  از انقالب  و دفاع ارزهمب  جهت  تحميلي  جنگ درآيد و با شروع
  . بشود  اعزام باطل

   سال  بود؛ پنج  باال برده  گيالن  قدس16 لشكر  گردان  فرمانده  او را تا درجه  و شايستگيش  لياقت  كه  پاسدار اسالم اين  
   به عراق  نصر در ماووت ، با عمليات  هجران  سال24 از   پس  كرد و سرانجام ، سپري مبارزه رهاي را در سنگ  مقدس  دفاع از دوران

  . شد  رسيد و آسماني وصال
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       سيرت  خوش مهدي
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  :  كه خواهم از شما مي  
  ! بپردازيد  عبادت بيشتر به  
  ! فكر خدا باشيد بيشتر به  
  !  من عزيزان  
  ! كنيد  خود را با يكديگر قوي رابطة  
  ! خدا باشيد  و شكرگزار نعمت  انقالب ، پشتيبان همه  
  ! نكشاند  هالكت  ورطة د و شما را بهشما ظاهر نشو  خود، جلوي  مختلف هاي  در چهره  باشيد، شيطان مواظب  
  !  جهاد وتقوي  نزند مگر در لباس  سينه  مرا به  دوستي  سنگ كسي  

   بويژه  و طهارت  عصمت  بيت  اهل به  بود كه و صورت»  سيرت خوش « اي»  رسيده هدايت «  به  از وصيتنامة فرازهايي  
   دل  از ژرفاي  كه ، يا حسينش  و جلوت  و در خلوت  داشت  خاص و ارادتي  ،عالقه)  ع(  علي بن  حسين ساالر و سرور شهيدان

  . ساخت گرمي  كربال جلوه  دشت  خدا و ذبيح  خون  را به  و عنايتش  و عشق ؛ خواسته خاست برمي
نمود   مي  پهن ه سجاد كرد؛ چون  مي حكايت  جوانمرد و بزرگوارش  از روح  كه  بود و با وقاري  دعا و ذكر و مناجات اهل  

 و راز   ومناجات يافت  مي  دوباره  با دعا جان  بود كه  با معشوق  وفاداريش  ميثاق  مداوم تجلّي هايش سپرد؛ زمزمه  دلدار مي  به و دل
  .افزود  مي  استحكامش و نياز به

   و پسنديدم  را ديدم  خودم، بارها  حيات  و در مدت  از خودنگذشتم  من  ولي  گذشت  برمن  كه  است خدايا عمري  
 و ما   تو از باال بر من  و رحمت  بركات  از حياتم خدايا در هر روز و هرلحظه.   كردم ، فراموش  مهربان  خداي وتو را اي

   بودم مخبر از خود  و بي  غافل ، مدتها بود كه مهربان  خداي اي.   دادم  پاسخ  بدي  به ها را من  خوبي  اين  جواب فرود آمدولي
   به  و چگونه ام  كرده  چه  واي  اي  كه  فهميدم تازه  بود كه  زمان  و آن  خود آشنا كردي  وظيفة  و مرا به  كردي  توكَرَم و باز هم

  باز هم!   ديدم  را بر خود دشوار و سخت  آن جبران  و آنجا بود كه ام  كشانده  و تباهي  سياهي  خود را به فرداي  خودم دست
 مرا   بلكه  دادي  نشانم  كه  اين نه!  گويم  مي چه! كرد  نمايان  راهم  را جلوي  و بازگشت  توبه  رسيد و باب دادم  تو به لطف

  !  داشت  خواهم  هم دوست  تو را بلكه پذيرم  مي  كه  اين ، نه  من  سوي  به  اگر برگردي  وگفتي  نمودي دعوت
 و  ام  تو برگشته  سوي  خود به آبرويي  بي  همه با اين ولي!  ام آلوده!  گمراهم!  ام عاصي!   مهربانم  خداي  اي حال  
  ، اي پس!  يابم  را نمي اي  تو، واسطه  و كرم جز لطف  و اينك ام آنها را از خود رنجانيده!  ام  كرده  بدي  همه به!  ندارم اي واسطه
  !  دهي  تا نجاتم كن  خود مرا غرق  و كرم  رحمت  و در درياي  مرا پذيرا باش مهربان خداي

   دورة  كه  گويي  بود ولي  نديده ديگري  و كالس ، درس  متوسطه  و اخذ ديپلم  دبيرستان  دورة  جز تا پايان اگرچه  
   پيشرفتة اههاي باال از دانشگ  را با امتيازي  نظاميگري  و تكنيك و تاكتيك  از زير و بم  و اّطالع  و آگاهي  نظامي فرماندهي
   جريان  و ژنش  در خون ّ و دانش  فن ،اين  ارثي  صورت  و يا به  است ّ نموده ، طي  و مجرّب  كارآگاه  و استادان  نظر مربيان دنياتحت
  كوتاه  ، در زماني  راستا توانست كردند و در اين  مي تكيه»  مهدي «  و حديث ها وحرف  نقشه ؛ بيشتر روي  مسئولين دارد كه

   برسد و البّته  و اميري  فرماندهي  به  لشكر و درنهايت مقامي  قائم  به  و تيپ گردان  و از مسئووليت  گردان  معاونت  به ازپاسداري
   و برايش يافت مي كرد و نشان  بروز مي  بود كه  و صالبتش ، جسارت ، رشادت ، شهامت ،كارداني ، لياقت  مراحل  اين در تمامي

  .آورد مي»  شانن«
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 باشد   ناقص سيرت  خوش ، شهيد بزرگوار مهدي  حقير در مورد سردار رشيداسالم ، اّطالعات  است  ممكن گرچه  
  : رسانم  عزيز مي  خوانندگان  اّطالع  به دانم مي اما آنچه
   از شهادت  پيش  كه  است  و ايثارگر و شهيدپروري  واصيل  بسيار نجيب اي  از خانواده  سيرت  خوش شهيد مهدي  

 دو برادر، او را  شهادت.  بود  داده  از دست مقدس  دفاع  هنگام  به  اسالمي  انقالب  را در راه خود،دو برادر گرانقدرش
   آبديده  از مرداني پدر بزرگوارشان.  يار گرديد وصال  و عاشق  شهادت  جام ، تشنة  از پيش  خود نيز بيش   بلكه نكرده اشباع

   و خم  نموده  را تحمل  فرزند عزيزش  سه ، بارِ شهادت نفس  و شرافت  طبع  با مناعت  توانست  بود كه اي  نمونه هاي نسانوا
وار   حسين  پدري ، از چنين آري.  برسد  پيروزي  به  صبر وشكيبايي  در ميدان  و شجاعت  شهامت ابرو نياورد و با كمال به

  ، زندگي  و جهاد مقدس  جنگ  مدت  در طول  وجود بيايدكه  به  مهدي  همچون رزنداني بايد ف گونه  زينب ومادري
   و آرام  آسوده  را بر زندگي  و دهلران و ايالم  كردستان  كوههاي  و البالي ، شوشتر، شلمچه  شوش هاي  دربيابان سنگرنشيني

  . بدهد  ترجيح خانواده  در آغوش شهري
  ، مجاهدي  شايسته  را جواني ، ايشان  بودم در ارتباط  سيرت  خوش  با شهيد مهدي  كه اهي كوت  در مدت اينجانب  

   معبود تقديم  حضرت  پيشگاه  و به  نهاده اخالص  را در طبق اش  وجود و هستي او تمام.   يافتم  مخلص اي  ورزمنده نستوه
   سر بر آستان عابدانه! كرد  دنيا برخورد مي  بازخارف نهزاهدا!  نگريست  مي  هستي  جهان  به ، عارفانه ايشان. داشت

   سرتاسرش  كه او با بدني! جنگيد رزميد و مي  مي  وباطل  حق  در مصاف و عاشقانه! سائيد  مي  و جبين نهاد و جبهه معبودمي
   راستا به تپيد و در همين مي   و اسالم  انقالب براي  قلبش پيوسته!  داشت  برنمي  و تهجد دست ، از عبادت داشت جراحت
  خير الجزاء  االسالم  عن جزاء اهللا!  خدا بود، رسيد  در راه  شهادت خود كه  عالي اهداف

،   از سربازان  برخي  همراه كرد؛ به مي  طي  را در ارتش  زير پرچم  و خدمت  داشت  تن  به  سربازي  لباس  كه زماني  
ِ  سازي  در خنثي  او بود كه  هم برانگيز بود و البّته  تحسين  داد كه خود، انجام  با مسؤوليت  نامنظّم  صورت  را به عملياتي

  . بسزا ايفا كرد  در گنبد، نقشي منافقين توطئة
   اسالمي  در ميهن  و دستاوردهايش  ازانقالب  حراست  پوشيد و به  پاسداري  برد؛ لباس  پايان  را به  سربازي  دورة چون  

،خبر از   و اربابانش  دشمن  مستانة هاي  و عربده  مورد تجاوز قرار گرفته  كشورش  مرزو بوم  سر حدات  ديد كه  و چون تپرداخ
  : از پا در نياورد و  ننهاد و پوتين  از كف  دارد؛سالح  آن  تأسيس ِ تازه  الهي  حكومت  و سرنگوني  ايران ِ اشغال تصور باطل
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ّ بارها و بارها   و طي  برداشت ، زخم  ازبدنش  مختلفي  شد و قسمتهاي  بار مجروح13 كرد و   شركت  بسياري در عمليات  

   به خم يد و هيچگاه و ارزشها گذران  فضايل  با دشمنان  رويارويي  را در سنگرهاي  از عمرخويش  سال ها، هفت  جبهه  به اعزامش
  : ابرو نياورد چرا كه
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خدايا !   بريزم  اشكي  چه نمدا  و نمي  را گرفته  گلويم ،بغض  است  نمانده  عمليات  به  بيش  لحظاتي  كه خدايا اينك  
ريزند،  ، مي  محبوب  وصال ، شوق  شوق  اشك درگاهت  صالح  مقرّبان  كه ، در حالي  است  وصل  لحظه  كه دقايق در اين
  !  است  روان ام  بر گونه  و شرمندگي ندامت اشك

  ؟ اي مقدر كرده  بر من ، چه ؟ خدايا روز حساب  است  چگونه خدايا فردايم  
   اي پس!   و بازپرسي  حساب  براي  توحاضر شوم  پيشگاه  كه  دارم  شرم  و روسياهي  آلودگي خدايا با اين  
 جهاد   از عمر اين  و اندي  سال  پنج  مدت  كه خداوندااينك!   مگردان  و رسوايم  خود ببخش  كرم مرا به!  مهربانان ترين مهربان
 بر  اي  تو آمدند و عده  لقاي  به اي ، زيرا عده بينم  را با خود در سنگرنمي ، كسي ز دوستان ا  قليلي گذرد، بجز عدة مي مقدس
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   پشت  كارهاي ، خود را به  مختلف  نيز باتوجيهات اي  هستند و عده  بستري  و منزل  بيمارستان هاي تخت روي
   به  امام  خود را به  خود وفاداري  با خون لولينزيرا شهدا ومع!   است  سوم  از گروه درد من! اند نموده مشغول جبهه
   دنيا نيستند و فرياد استمدادطلبي گويا آنها اصالً در اين!  است  كرده  را چركين  دلم  كه  است  سوم درد گروه! رساندند اثبات

   و توفيق ا بيدار و بينا و شنوا گردان ر  خود، دلهاو گوشهايشان  كرم  به خدايا تو خودت! شنوند  نمي  امام را از حلقوم انقالب
  !  آنها بده  را به  مجاهدانت  رزم لباس پوشيدن

ها   ارزش  به  از عشق  آكنده اي  باانديشه  بود كه  را يافته  آن  توفيق  و بيروني  دروني هاي  مجاهدت  در ساية و خود كه  
   سالح ضرب  به  كه  استكباري هاي ِ قدرت ِ نفساني ِ هواهاي  در اسارت محصور هاي  باانديشه  مبارزه هاي  مؤّثر در ميدان حضوري

   با شيفتگي  كه آمد، پيدا نمايد، در حالي  اجرا درمي شد وبه  مي  پياده  در منطقه  آنان  و دنيازدة اراده ِ بي ِ عوامل آنها و بازوان
ِ  ِ مختلف ِ مناطق مردمي  و ديگر نيروهاي ، بسيجيان ، سربازان هيان، سپا ، همرزمان شدتا در كنار ياران  مي تر آماده  تمام هرچه

،   دشمن  و پيشروي  كشور برابر هجوم  و غرب  جنوب هاي سرزمين  وجب  به  در وجب  مستحكم  سدي  چون كشور كه
   به دانست  مي  كه ايفا نمايد، گويي) 4( نصر  را در عمليات  خويش  خود، نقش  سهم  و به  بودند، حضور پيدا كرده برافراشته قامت

  :  داد  پيام  چنين ، اين  و دوستانش  شهيدپرور، خانواده  امت  به شود، درخطاب  مي  دارد نزديك  وصالش لحظات
    الرحيم  الرحمن  اهللا  ـ بسم  الرجيم  الشيطان  من اعوذ باهللا
 كنند و شكر   را درك  رهبري  و قدر نعمت  انقالب اين ند عظمت كن  سعي  كه  است  شهيد پرور اين  امت  به  من پيام  

  . كنند ، دفاع  انقالب  از كيان  وجودشان  جا بياورند و با تمام را به  نعمت اين
 طبيعتاً   چون  فرزند بر هر انساني  و دوري ، فراق  هرحال  به  كه  است  اين  دارم  خودم  خانواده  نيز براي پيامي  

   شيريني  به  خدا باشد، دردش ها اگر براي  ومصيبت  مشكالت  اما همه  است ، مشكل  است  عاطفي وابطر داراي
 خدا   به  و صبر خودشان  با تحمل  كه خواهم  مي ام  عطا كرد، ازخانواده  من  را به  شهادت اگر خداوند توفيق. شود مي تبديل
  ! باشند  خدا راضي  رضاي نمايند و به توكل

  :  كه  است  اين  دارم  دوستانم  براي  هم ياميپ
   زندگي هاي  و سرمايه  با آنها آشنا هستم  كه  برادرها ودوستاني  همه  به  در زندگي  جداً من اوالً بايد بدانند كه  

 از   برادر كوچك  يك  عنوان  به بنابراين.  جز خداخبر ندارد  آنها كسي  به  من  عالقه  و از ميزان مندم هستند، عالقه من
 يادگار   به  را از من  مطلب ، مرا ببخشند و اين را ادا كنم  دوستي  وظيفه  نتوانستم  دوستي  مدت ، اگر در طول خواهم آنهامي
  :باشند داشته

   را كه  دوستي ، قدر اين  هر حال به. همديگر باشند  براي  خوبي  كنند دوستان قدر همديگر را بدانند و سعي  
   دعا كنيد به  حال  كنيد، در همه سعي!  همديگروفادار باشيد  به  نسبت  جان  بدانيد و تا پاي  است شما بخشيده خداوند به

  !  است دوستي هاي ، از نشانه  برادر ديگرش  به  نسبت  مومن  دعاي يكديگر كه حال

 از   پس4 نصر   شد و در عمليات  زميني اشرفيه آستانه   از توابع  چوركوچان  در روستاي19/6/1339 در  سيرت  خوش مهدي* 
  .  گشت  رسيد و آسماني  وصال  به  عراق  از ماووت8/4/1366  در تاريخ  هجران  سال27
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   خجسته)  انوش ( حجت

  
   او و اطرافيان  فرماندهي  تحت هاي ،بچه  داشت خجسته)  انوش (  حجت  كه  نيكويي  و اخالق  و خوش  گرم با صداي  

  ! بودند  و سرِحال ، خرّم ديگرش
  ّ دفعات  رسيد؛ طي  شهادت  به  در آن كه9  ح فت  تا عمليات  گرفت  صورت1359   در سال  كه  جبهه  به  اعزامش از اولين  

خود   كه چنان  آن  پرداخت  و نظام  اسالم  ياري  و به  و مؤّثر داشت  فعال  حضوري مقدس  دفاع هاي  در جبهه  و دو ماه مكرّر، چهل
  : گفت مي

. ايد  كرده  خدمت  خودتان ، و اسالم ان كشور خودت ،به  خودتان  نماييد به  را ياري اگر شما امام.  كنيد  را ياري امام«  
  ».كرد  كار را مي  بود؛ همين حسين  اگر امام دهد كه  مي  را انجام  كاري او اآلن.  است)  ع( او فرزندحسين

  ): ع (  علي  شيعيان  و اي  مسلمان  ملّت اي  
   حسيني هستيد؛ اگر براستي)  ع (  حسين هسوزد؛ اگرواقعاً پيرو را مي)  ع (  حسين  مظلوميت  براي اگر واقعاً دلتان  

 بوديد؛  هم)  ع (  حسين  امام  اگر در زمان  كه  است اين  معنايش  بگوييد و اين  لبيك  رهبر كبير انقالب  نداي هستيد؛امروز به
  ».گفتيد  مي  لبيك  هم امام  آن  نداي به

  !  و از پا ننشست  گماشت  همت  جانانه  و اعتقاد خويش  گفته  به  عمل در راه  
شد   مي  دنبال  و ايران  اسالم در راه  برداشتنش  گام ها و عاشقانه  با مجاهدتها، دالوري ناپذير او كه  خستگي تالش  
  ! پذيرا شد  خويش  را در قلب  تير دشمن21/5/1366 در  سرانجام  كه  تا اين  داشت  ادامه همچنان

   براي ي» حجت « بود و با تولد خويش  شده  زميني  رشت  در شهرستان24/8/1341  در كه»  خجسته «  ترتيب بدين  
  ، با دستيابي  خانوادگي  رويداد فرخندة  از اين  سال25   از گذشت آمد؛ پس مي  حساب  به اش  خانواده  و شادي  و نشاط گرمي

ِ  بودن»  خجسته «  حقيقت  در اثبات  قوي ي» حجت«  كه ، براستي  دوست  وصال  به  و رسيدن  گشتن  و آسماني  شهادت شربت به
  !شد  همه  براي اش خود و خانواده
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    الهوتي  بائوج ايرج

  
كنند؛   مي  زندگي  دليل  يك  به  كه و آنان.  بميرند  دليل يك توانند به كنند؛ نمي  مي  زندگي  دليل  با هزاران  كه آنان...   

 در گلو   ديگر، خاري اي  عده  و براي  دختران  بر گلوي است ، گلوبند زيبايي  مرگ اي  عده براي. ندمير  نيز مي  دليل همان به
  !رود  نمي هرگز پايين كه

 خواهند شد؛ اما   بند كشيده  به  ميز محاكمه دانند در پاي ميرند ومي دانند مي  مي  كه  انسانهايي  حال  است عجيب  
  .خوابند  مي خيال و بي خورند و آسوده ، مي  گذاشته  دست روي بر  اند و دست باز،نشسته

 بيافريند و  خواست او مي!  بكند  نزول تماشاچي  بگذارد و در حد يك  دست  روي  دست توانست  نمي  بود كه از آنهايي  
  !برود و بماند! كند و نميرد خلق!  بدهد نشان

 نزد   بود كه  رفته  استقبالش بود؛ و بارها به  گرفته  و بازي  سخره  را به رگ و ايثار، م  عشق  ميادين  ديگر رزمندگان چون  
  !  تنگ  تنگ  بگيرم ، تا در آغوشت  آي من

  : خواست  از خدا مي  جهت  همين به  
  براي! چيز ي ب  ضعيف  آن براي!  دربند  سياه  آن ؛ براي دينم!  ملّتم براي!  ساز  ديگران  براي  مرا زندگي بارالها مرگ«  

  »! ندارند  و جز ذكر تودوايي ، سالحي  جز اشك  كه  آنان براي!  فقير غمين آن

   سنگر رزم  و چه  و شيطان  با نفس  راز و نياز و نماز وحرب  در محراب ، چه  بيداري  و چه  خواب ، چه  لحظات در تمامي  
رادعا )  ره (  امت  و ابرو، امام  و چشم  دست  يا ايما و اشارة  و كالم با واژه و هرجا،  ؛ در هرشرايط  و عدوان  و پيكار با خصم و قتال

  :نمود  مي  و سفارش دانست  مي  و ملت كرد و افتخار دين مي
  ».افسوسها بخوريد  اشتباه  اين  غم  فردا بايد به  را تنها نگذاريد كه امام«  

 و  آوران  و رزم  سلحشوران  اسامي تاكنون  از صدر اسالم  كه اي  مدرسه،  عشق  مدرسه اين»  بسيج« در  نويسي  از نام پس  
   رابه  گيالن  قدس16از لشكر »  سلمان«و »  سيدالشهداء حمزه «  گردانهاي ؛مسؤوليت  گرديده  و ضبط  ثبت  در آن مجاهدان

   و جلو آمد و پيش  گذاشت  جاي ها به د وحماسه دا رشادتها نشان» )5 ( كربالي«و » )2 ( كربالي «  و در عمليات  داشت عهده
  ! سر گذاشت  را پشت  خويش  ايماني  امتياز آزمون  شد و بابهترين  را نايل  مقام  تا باالترين رفت

   عشق  نكشيد بلكه روز بيشتر طول  پانزده  ـ كه  زناشويي  ـ زندگي  مجازي  عشق  نه  ولي  بود و سبكروح ، عاشق آري  
  ! بود قرار داده»  الهوتي« را  خويش  شيرين  بود كه ي»فرهاد « چون!  حقيقي

   سال25 از   شد و پس  لنگرود زميني شهرستان  از توابع  شهر كومله سراي  در كشت11/10/1341 در  الهوتي  بائوج ايرج* 
  . قرار گرفت»  دلها اميران « مرة آمد و در ز  نايل  وصال  و به  گشت ، آسماني كردستان  در قروه6/6/1366 در  هجران
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ارسيداكبر ميرسي  

  
 كربال، شهيد سيداكبر ميرسيار 25لشكر   گروهان  خرمشهر، فرماندة  در منطقة18/8/1366 در   دشمن  خمپارة تركش  

،  هجران  سال20 از   بود؛ پس  شده ، زميني  الهيجان  باركوسراي  محّله  سادات  درروستاي1346   سال  خرداد ماه  دوازدهم را كه
  . نمود ساند و آسماني ر  وصال به

   سبقت  از ديگران ، هميشه همنوع  به  و كمك  از غيبت  و دوري  و صداقت  در راستي  كه  و ايران  پاسدار اسالم اين  
 و   وانقالب  در برابر اسالم  مسؤوليتش  رسانيد و احساس  انجام  خود به ّ سكونت  را درمحل  و راهنمايي  ابتدايي ، دوران گرفت مي

  :  است  آورده اش  از وصيتنامه  در فرازي  كه  گونه شهدا؛ همان
  !  شهدا هستيم هاي  شهدا و خانواده  خون ما مديون...   
  !تر خواهد شد  بار ما سنگين  ما؛ كوله  ازعزيزان  هر شهيدي  و با دادن  است  ما سنگين بار مسؤوليت  

   و كسب  در منطقه  حضور مداوم دوره  از يك پس.  بشتابد  باطل ليه ع  حق هاي  جبهه  به1361   در سال  شد كه باعث  
  .شد منصوب)   مازندران  كربالي25(الحديد   تيپ  ويژة  گردان  فرماندهي ؛ به داشت  كه ، با استعداد نظامي  و مهارت تجربه

 در   اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه خيل  نمود و به  را بر تن  پاسداري  مقدس  رسماً كسوت1366   در سال  فرمانده اين  
 خود گردد   جاوداني  حماسة  سرودن  به  تا موفق ها شده  جبهه  راهي  دوباره بود كه  نگذشته  از ازدواجش  ماه آمد و هنوز يك

  . شد ، مير سيار جاودانه  سال  همان  ماه  آبان وهيجدهم
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    فاتحي بهمن

  
  . فرستاد  مبّلغي ما شناساند و در هر قرني  را به ّ و باطل  حق  راه  كه  است يِ خداي  از آن حمد و ستايش  
  !  بشريت  عالم  منجي يگانه» ِ عج « درود بر مهدي  
  !  نفوس  خدا بود ومهذّب  مخلص  كه  اَبرمرد تاريخ  آن  بر خميني سالم  
  !ا بخشيدخد  به  خود را دوباره ِ خدادادي  جان  كه درود بر هر شهيدي  
  ! و هستند  بوده  اسالم  گوياي  زبان  كه درود بر شهيدان  
  !  ايران  در صحنة  ايثارگر و مجاهد و هميشه و درود بر مردم  

 و ارزشها،   و انقالب  و امام  اسالم  به رانسبت»  مريداني  فاتحي بهمن«ِ شهيد   و عشق ، اخالص  صدق  باال كه جمالت  
  . ياد است  زنده  آن  ازوصيتنامة د؛ فرازيكن  بازگو مي بروشني

  ها در حال  شكوفه  كه  هنگامي بندرانزلي رود شهرستان  حسن  از توابع  چپرپرد پايين  در روستاي20/12/1344او در   
  . شد كردند؛ زميني  باز مي  طبيعت  روي  به  بودند وديده  زمستاني  از خواب بيدار شدن
ِ   و حفظ  و تثبيت  در پيروزي  وفعاليت  تالش  عرصة ، او را به  و انقالب  امام  به  خواند و عشقش س در  متوسطه تا دوم  

،  دلنشين  و صدايي  و ماليم  متين ، برخوردي  خوش ناپذير، خلقي  خستگي اي  باروحيه  جهت  همين به.  كشاند  و نظام انقالب
  . گردند  بدبين  و نظام  اسالم  به  او نسبت از سوي شد و كوششها كرد تا مبادا ديگران   زمينه  در اين  با مردم  و همراه همگام

   و پيوسته  داشت  بسزايي ، نقش  محل  وجوانان  نوجوانان  براي  قرآن  و آموزش  سياسي  عقيدتي  كالسهاي در تشكيل  
   جمع محل  و پايگاه  اسالمي ، آنها را در مسجد و انجمن  ورزشي  فرهنگي اردوها و مسابقات  برگزاري  مثل  مختلف  عناوين به

  .نمود مي داد و دعوت  مي  سوق  و نظام ، امام ، انقالب  اسالم  به نمود و نسبت مي
  : گفت  معتقدبود و مي  شديد بود و از آنجا كه  موضعي ، داراي  ضدانقالب  گروهكهاي در مقابل  

.   نداريم  باكي  هم  شدن  و كشته  شهادت  و در راه هستيم) ع (  علي  و ياران  حسين از تبار  كه  دهيم ما بايد نشان«  
  ». دانيم  مي انسانيت  درجه ترين  و رفيع  نقطه  و باالترين  سعادت  اوج  را نقطة شهادت چرا كه

  .ها گذرانيد  را در جبهه  زندگيش  ازدوران ، هفتاد ماه  بار اعزام6ّ   و طي ها شتافت  جبهه  به  تحميلي  جنگ با شروع  
 از   كربال بود، پس25   از لشكر ويژه عقيل بن  مسلم  گردان ، فرماندهي  در جبهه  مسؤوليتش  كه  فاتحي ، بهمن سرانجام  

  . شد  آمد و آسماني  نايل  وصال  به  خرمال  عملياتي از منطقه27/12/1366   تاريخ ، به  هجران  سال22
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  !آور ل گُ گُلهاي

  
پرور و در   و شامه نواز است و چشم»  شمرد  را غنيمت  و بايدفرصتش عزيز است«و »   از بهشت  فرستاده ، هديه  است نعمتي«،   گل اگرچه  

  :اما»  خواهد شد  و از آن  راه  آيد از اين  باغ به«و»  باشد  روز و شش  پنج همين «  ولي  است  و نماد قشنگي انگيز و مظهر زيبايي  دلربا وطرب  حال عين
    بين  حقيقت  و بيناي  ژرف در نگاه
    پرشور و شرِ آدم  فرزندان  پوياي  و در انديشة  جان در ميان

    باغچه  و خاك گلدان  بي  كه  گلهايي هست    
   پاييز دستبرد و غارت بي          

  پرور انگيز و جان  نشاط همواره
  آورانگيز و سحر  و دل و شاداب          

  ! و تو، ما  و فخر من  و زينت  و پروازآفرين بخش و زيبا و لطافت
  ؛  مينايي  سقف و تا اين    

  ؛  انسانهاست ،خودشاهدتاريخ زمان درمتن دنياكه اين  خاك روي به
  ؛  و خورشيد است ، ماه  هر ستاره  فروغ پذيراي        

  ! گلها اين
  !پرور  گُل  گلهاي اين    
  ! سبز  سرخ  گلهاي اين      
  !  سبز سرخ  گلهاي اين        

  ها دارند جاويدند و جا در سينه
  ، و عطر يادشان

  ، فريادشان
    سازشان  و حماسه ِ خونين تسبيح  
   ، نماز عشقشان آري    
  ،  ايام ِ جاري  و جوش در بستر پرجنب      
  !  است  پراكنده هر سويي          
  !هر جا منتشر                
  ! جاري                    
  ! روان                      
  !  جاويد                        

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  9/1/1367      خواه   محمد اصغري    
  9/1/1367       امالكي   حسين  
  9/1/1367   پور      محمد حبيبي  
  15/1/1367        ايراني   سيدمعروف  
  25/3/1367   دهقانپور    رضا خلوص   علي  
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  4/4/1367   آور     پگل   بهرام  
  31/4/1367       خلقت  خوش   هادي  
  5/5/1367       هيان'  محمدرضا عبداللّ  
  5/5/1367   كامكار      صادق  
  6/5/1367        وحيد رزاقي  
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       خواه محمد اصغري

  
 از  پس. كرد  مي ل عم  و وقار خاصي  باظرافت  الهي  احكام  به  بسيار مقيد بود و در عمل  ديني  تكاليف  انجام  به نسبت  

شد؛ مدتها  مي  همراه  طوالني هاي  و سجده  و حضور قلب  بود و با دعا و تضرّع بسيار خاضعانه  با خداوند در نماز، كه  گفتن سخن
 و  هوش و   گوش  بود ولي  مترنّم  الهي  آيات  تالوت  به زبانش ، اگرچه  داشت  خدا را در دست  كتاب  كه  وجود، در حالي با تمام

   سخن  و چه گذارد و ازكه  مي  در ميان  با او چه  معشوق  حضرت ؛ كه شد و سكوت  مي شور و اشتياق  پارچه  يك فكر و جانش
  !گويد مي

ِ   يادداشت  دفترچه  دست  باشد؛ به داشته  در برابر خويش  همواره بايست  مي  را كه  الهي  از پيامهاي  قسمت  آن بعد هم  
  : او نگاهدارد و ، فراچشم  در بسترزمان  تابلويي داد تا چون  مي خويش

 و   ��دي ، @�5  و دل �!آ�3m از �Kن  و �PA& ، �cم  �رد از ����ق در ¢:�4
��6��    

  :كرد  مي نمود زمزمه  بلند مي  درگاهش دستهابه ،چون اكثراوقات بودكه گونه و بدين
   مهمترين ؛ چراكه  بگرداني  را نصيبم ؛ شهادت  راپيدا كردم  شهادت  لياقت  هروقت  كه خواهم از تو مي! پروردگارا  

  !  توست  به  رسيدن  راه ونزديكترين

   رويارويي ، به با جان. كرد  خود مي  راپيشة  بردباري  در هر كاري  بود و هميشه  ديگرش  نيز از خصايص صبر و بردباري  
  : و معتقد بود بست مي مت خدا قا با دشواريها و شدايد در راه

   و پايمردي  خلوص  ميزان  كه  اين  خدا براي  از جانب است  بيايد؛ آزمايشي  پيش  آدمي  براي  كه هر بال و مصيبتي«  
  » گردد ،معلوم بنده

  :  شود كه و روشن  
  ، ��د هA¤  8� در ��£ �d?% ، 5�@ EKر 8� �� د3A6� �8  ^36^ $!��ن

4i ^3A�   ! 
  :گويد  پدر و مادر مي  قرار دادن  راستا با مخاطب يندر ا  

  برشماست!  قرار بگيريد  اسالم  از دشمنان اي  عده  وسرزنش  مورد طعنه  بعد از شهادتم  بعيد نباشد كه شايد هيچ  
   قول  به بدانيد كه! يد ناسزا بگوي  به  شويد و يا زبان ناراحت  در دل  ناكرده  كنيد و نكند خداي  خدا تحمل  رضاي براي كه

   در آخرت  امتحان  خوب  از نتايج  و البتّه  است امتحان  صحنه  مؤمن ، دنيا براي  معصوم  امامان هاي  و فرموده قرآن آيات
  !مندخواهيد شد بهره

  ا فراهم ر  الهي  در آزمون  موفقيت هاي ها وسرزنشها زمينه شما برطعنه  و تحمل امروز، صبر شما بر مشكالت  
بيفتيد )  ص (  پيامبر اكرم بيت  اهل  اسيري و ) ع(  حسين  امام  ياد مظلوميت  مصيبتها به آوردن نگرانيها و روي در اوج.آورد مي
  !كند  مي ناراحتيها را بسيار آسان  تحمل كه

   و پاسداران  و آشنايان  دوستان  به اش ه، درتوصي  گذران  دنياي ها و نارواييهاي  تلخي  را به اش  بلند و عارفانه  نگرش اين  
  : بينيم  مي وضوح  نيز به  خويش  فرماندهي تحت

   آزمايش  را براي  و زندگي خدا، مرگ: فرمايد  مي ملك  در سورة  كريم قرآن!   انسانهاست  براي  امتحان دنيا صحنه«  
  ! آيد  بيرون موفّق متحان ا  كند و از اين  از شما بهتر عمل  تا كداميك  است شماآفريده

 و   كردن  بهتر عمل  براي  مناسبي ؛ مكان  است  شده آماده  بر ايمان  كه  جهادي  و ميدان  اسالمي  انقالب امروز صحنه  
  ): ص(  اكرم  رسول  قول به.   اوست  امتحان  از صحنة  آمدن سربلندبيرون
  ». نهاد قدم  الهي ضوان و ر  بهشت  و به  شكست  دنيا را در هم بايد زندان
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z39 �� �6��!�دا%!ي &�>�د او در &4  در ��زار ���       
،   جامعه  و اجتماعي  ـ نظامي سياسي  بحرانهاي  شد و در اوج  مقدس  ارگان ، وارد اين  سپاه  تشكيل  ابتداي از همان  

 واگذار شد   وي  به اش  منطقه  محارب  و گروههاي قين مناف  دستگيري59 ـ 60 در سال.  داد  انجام  توجهي  شايان خدمات
  .بازگرداند منطقه رابه وآرامش سالمت بودكه  زمينه  دراين  او ويارانش حساس ونقش

 تا   گرفته گري  و از تيربارچي  ساخته خويش  همت  را نيز وجهة  خارجي ، پيكار با متجاوزين  اقداماتي  با چنين همپاي  
، 2  ،كربالي ، رمضان المقدس ، بيت المبين ، فتح األئمه ثامن:   از جمله  مختلفي  درعمليات  خويش  حضور مداوم، با فرماندهي

  .  قرار گرفت خميني  و ياوران  الهي  ناصران در زمرة... و) 10(، والفجر 4، نصر 5  كربالي
، تأخير و   درنگ  كه  مقدس  دفاع  تنها درعرصة استا نه ر  بود و در اين  و نستوه  سختكوش  كه  سرباز سرافراز اسالم اين  

  افتاد كه  مي بسياراتفاق.  بود  نيز چنين  جبهه  در پشت  بود بلكه  پيشقدم  و همواره دانست  جايزنمي  وجه  هيچ  به  را در آن تعّلل
 از   جزيي  كه  و سختكوشي  نستوهي  با همان هنهاد چرا ك نمي  پاي زد و در آن  سر نمي  خانه  به در شهر و ديار خود بود ولي

در . داد  مي  ترجيح در منزل  را بر استراحت  در سپاه  امور محوله  جويي  و پي  كارها و تعقيب  و انجام بود، اقدام  شده شخصيتش
را   و سر و پاي  و ديده  و دل  غذا دست و  آب كرد و ساعتها بدون  مي تالش اي  و بخشنامه  مقرّر اداري  از اوقات ّ كار نيز بيش محل

  : دانست  خود را بدهكارمي  باز هم  ولي گرفت  كار مي  به  و انقالب  جنگ وجود در راه با تمام
  ! نماييد  پرداخت  سپاه ، به  من احتمالي هاي توجهي ا و بي  انگاري  سهل  بابت  هزار تومان  ده مبلغ

 ! i�د�6 ��! ?!�8 روز EKا �WV ��د�6 و i�د�6   آ�  %�@� �ن
 !   د%!  8� و �(�Aان  �6د آ3^ �9�6�ن  �4  و ��د، ��م ��ALر ز ��56

 9/1/1367 شد و در   لنگرود زميني شهرستان  از توابع  فتيده  در روستاي12/3/1340 در  فتيده خواه محمد اصغري  
   و به  گشت آسماني  خويش  آرزوي  به  با رسيدن  نبوك  باني ر منطقهد) 10( والفجر  در عمليات ، سرانجام  هجران  سال27 از  پس

  .  دلها قرار گرفت  اميران  آمد و در زمرة  نايل وصال
�ن ، �! �ن ز6! ��~ �(�دت  Y$�3 از ا�6 آ�  رd$!@  1!6ز6)�8! از   دا 

  ا�6
  V3!1 &  آ4L  ا# @�G�د1  ���  ��  آ�  �! @�ر %��دي  &V3!1 �39ن �ن

  ! ز6)�8! از ا�6
  

        امالكي حسين

  
  ؛  انفجار انقالبم  تركش من
  ؛  جنگم  جبهة آفرين  حماسه من
  ؛  سربازم  بسيجي  يك من
   دماوند؛  استقامت به
   الوند؛  استقامت به
  ؛ ِ استقامت  استقامت به
  ؛ ِ قامت  استقامت به
  ؛ ِ فرزند ابراهيم  استقامت به

  ! هراسم  نمي  شدن  از قرباني  كه  اسماعيلم من
   اين  جنبان  سلسله  به  نسبت  بود كه شده  عجين چنان  آن  جانش  با شيرة  و طهارت  عصمت  بيت  و اهل  اسالم  به عشق  

  . ت داش  عارفانه اي  و عالقه  و عشق  خالصانه ارادتي»  س « ِ ياسين ِ ياس  فرزندراستين آن)  ره (  پير خمين  يعني نهضت
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   به  وقت ، در اول است)  ع ( و علوي)  ص(  محمدي  ديرپاي  سّنت  را كه  هستي  با معشوق  جانفزاي  گفتگوي نماز، اين  
  . ورزيد و تأكيد داشت  مي اهتمام  آن  و بزرگداشت آورد و در اقامه  مي جاي

 بود و   و عصيان  و مرگ ، خون ايران كه)  ره ( ي خمين  امام  نهضت ِ آغازين  و هواي  حال  در آن باكيش  و بي شجاعت  
   در سال  تحميلي  از آغاز جنگ  از چند روزي  كشاند و هنوز بيش اسالمي  از انقالب  پاسداران  سپاه رگبار مسلسلها؛ او را به

   قرار گرفتة ِ مورد تجاوزِ دشمن دات، واردسرح  گيالن  از استان  اعزامي  نيروهاي  اولين  همراه  به  عاشقانه  بود كه نگذشته1359
  . سرود  ذهاب  و سرِ پل  را در قصر شيرين  خويش هاي حماسه  شد و نخستين  اسالمي ميهن

   اطالعات  در قسمت  محور يكم  و احرازفرماندهي  و مازندران  گيالن  سه  منطقه  كربال ويژة25   تيپ بعدها با ورود به  
 و  هاخوانده  موارد را در دانشكده  اين  به  مربوط  سالها دروس  كه ؛ گويي  بود و جبهه جبهه تنها كالسش   كه ، در حالي عمليات
، والفجر  ، محرّم ، رمضان المقدس ، بيت المبين ، فتح األئمه ،ثامن  شياكوه  همچون  گوناگوني  در عمليات ؛ شجاعانه  است آموخته

  .دار شد  را عهده  بسزا وسنگيني ، نقش2 و 1   قدس اي  زنجيره  بدر و عمليات ، عمليات ، چهار، شش ، والفجريك مقدماتي
   مرزي  درون  عمليات  كه  گيالن  به كردستان  قدس  ويژه  تيپ  و واگذاري  از مازندران  گيالن  نيروهاي  از جدا شدن پس  

 در  پراكنده  گيالني  شد تا نيروهاي ، بر آن  داشت  عهده  را به غربي   و آذربايجان كردستان  عمومي  در منطقه  ضد انقالب عليه
   كه  قدس  تيپ  عمليات  واحد اطالعات  راستا با تقويت دراين.  نمايد  و سازماندهي  كرده  جمع  يگان  را در يك  مختلف هاي يگان
را در ) 9(والفجر   عمليات  چشمگيري  رساند، با موفقيت ام انج  قادر را به  مرزي  برون بود، عمليات  توانسته  فقط  وقت تا آن

  .  سر گذاشت  پشت  سليمانيه  عمومي منطقه
   و به  تيپ  اين  به  خواه  رضوان  وشهيد حسن  سيرت  خوش  شهيد مهدي  همچون  رشيدي  سرداران  از پيوستن پس  

   ويژه  ستاد،تيپ  رئيس  سمت پور به  محمود قلي سردار شهيد حاج   شدن  و منصوب پياده هاي  گردان  فرماندهي  گرفتن عهده
بعدها نيز .  شد  محول  آن  نيز به  مرزي  برون  آفندي  ومأموريتهاي  قرار گرفت  سپاه  منظم  هاي  يگان  در رديف  كردستان قدس
 لشكر   به  تيپ ، اين  جنگي  آنها درمناطق ها و شجاعت  جبهه  به  گيالن  هزار نفر بسيجيان  چندين  و اعزام گيالن  سرداران تالش

 جديد و   با تركيبي  رزمي هاي  گردان  دادن  و ترتيب  عمليات واحد اّطالعات  داشتن  پوشش تحت.   ارتقاء يافت  قدس52
 در   منجر شد كه2   كربالي ياتعمل  و اجراي  ريزي  طرح  او، به  توسط  نبرد با دشمن  و مهياي  ثابت  و بسيجياني مجرب كادري

  ، كربالي2   در كربالي  لشكر قدس  آفرينان حماسه«:  فرمود اي خامنه اله  آيت  حضرت  رهبري  معظم ، مقام عظمتش
  ».آفريدند ديگري

 در  ات محور عملي َ، فرماندهي سمت  نمود و با حفظ  شركت5   كربالي  در علميات4 و 2   كربالي  عمليات  دنبال به  
  عراق»  دوعيجي «  شهرك ، تا عمق  را با شجاعت  امر خويش تحت  و نيروهاي  گرفت  عهده را به»  بوارين « جزيره

 و   لياقت  و در سايه ها برگشت جبهه  به  كوتاهي  از مدت  پس  كرد ولي  بيمارستانش ، روانه  عمليات  در همين جراحتش.كشانيد
   لشكر، سردار شهيد مهدي  اين  دوم  تيپ  فرمانده  اتّفاق   و به  منصوب  لشكرقدس  يكم  تيپ مانده فر  عنوان  به شايستگي

،   سمت  با حفظ  نكشيد كه طولي.  پرداخت  عمليات  انجام  جهت  امر خويش  تحت  كادر و نيروهاي سازي  آماده ، به سيرت خوش
نمود و مسقيماً   را دنبال  آفندي  مأموريتهاي روزي  شبانه  راستا با زحمات در اين. د گردي گيالن  لشكر قدس  فرماندهي  مقام قائم

و شهر »  ژاژيله « ، ارتفاع4 نصر   آميز عمليات  موفقيت  وبا انجام  گرفت  عهده  را به  عمليات ، فرماندهي  رزمي هاي  گردان  همراه به
   عمليات  در اين  سيرت خوش  شهيد مهدي  قامتش  راست  همرزم  شهادت داغ.   آزاد ساخت  بعثيان  را ازچنگال عراق»  ماووت«

   ايجاد شده  تركش  بر اثر اصابت  را كه  راستش  دست  جراحت  سنگين  شد تاسوزش  باعث  آن  پيروزي  كرد ولي  را خم كمرش
  . كند بود،فراموش

،   از لشكر قدس  سلمان  گردان  فرمانده  سردار شهيد فرهادالهوتي  اتفاق ، به  مأموريت  هنگام  به1366   سال در اواسط  
شديد با   ديدگي  آسيب  دليل  به  او كه  ولي  يافت  دست  شهادت  فيض  به  سانحه فرهادعزيز در اين.  شد  رانندگي دچار سانحه

 شد و در كنار   رهسپار جبهه  و دوباره يافتشفا   مردم  خدا و دعاي  خواست  بود، به  شده  منتقل  بيمارستان كوپتر به هلي
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   جنگ  تاپايان  ترتيب و بدين.  نمود  ياري  المقدس  بيت  را در عمليات ، يگان  امر خويش تحت  نيروهاي ، دوشادوش فرماندهي
 بر   و سالح  ننشست ، عقب ين در برابر متجاوز  از دفاع ،آني  گوناگون  در سنگرهاي  با حضور خويش  در پي ، پي  ايران  عليه عراق
  »  و خيال  و خواب  راحت  عاشق  در آيين نيست« بود و  عاشق چراكه.   نگذاشت زمين

   وحشي  دشمن  كه  هنگام ، آن سرانجام  عشق  همين و در راستاي.  بود  و مردم ، ايران ، انقالب ، امام  اسالم  عاشق آري  
  لجوجانه  مقاومت  كه10 والفجر   در عمليات  گيالن  لشكر قدس  شجاع  رزمندگان ملياتع  از تداوم  پيشگيري  جهت مضطربانه

   بود، به  سيد صادق  و جاده  دري  شانه  دشت  به مشرف  را كه  نبوك  باني ، ارتفاع  عراق  خرمال  و در منطقه  شكسته  را در هم آنان
 و  ، خردل سيانور، اعصاب  شيميايي هاي  سالح  را با انواع  اسالم  رزمندگان واضع آميز م  جنون  بودند، بااقدامي  درآورده تصرّف

   خواه  سردار شهيد محمد اصغري  همچون  بركف  جان  ازسلحشوران  تعدادي  گونه  بود و بدين  قرار داده  مورد حمله غيره
   صداي  شنيدن  دنبال بودند، به  آمده  نايل  شهادت  فيض به   موسوي پور و سيد عباس ، دكتر محمد حبيبي كميل  گردان فرمانده
   كه  شيميايي  گازهاي  شد بر اثر استنشاق  متوجه  و چون  رفت  سويش كرد؛به  استمداد مي  كه  بسيجي  يك  و ضعيف نحيف
   خود را به  ايمني  ماسك ؛ ايثارگرانه است  شهادت ، در آستانه  كار برده  به  ناجوانمردي  و در نهايت  استيصال نابكار از فرط دشمن

  مالقات ؛ به  گرفت  سراغ توان  مي  و عرفان  عشق  وادي  را در خدامردان تنها نظيرش  كه  و خود با تهور و اخالصي  كرده او تقديم
  ! گار گذاشت ياد  به  آنان  در دل خويش  و اقتدار الهي  را از صالبت  دشمن  و وحشت  و رعب  شتافت معشوق

   و �ن ِ ا�6  ��ا، �~ دل  �� %��K  Yن  اي  9� دادي  در %!و ��� دل
WV� �� �9 ن ا6¥�ر�K3#  زd���  #$!% �K �8 !6�y8 ب�j ن  در�)K    ! 

  باني (  در خرمال9/1/1367 در  هجران  سال27 از   شد و پس  لنگرود زميني  محّله  در كوالك1340 در   امالكي حسين* 
  . قرار گرفت»  دلها اميران «  آمدو در زمرة  نايل  وصال  و به  گشت آسماني)  بوكن

   ��� اي
   �Kري  O!اوت اي

 . ه� ا#  ورد ز��ن  ��ام @��#
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   پورفتيده محمد حبيبي

  
  . گفت  مي  پاسخ  نرم  بود و بازبان  منطق ، اهل  مخالفين  بدگوييهاي  و در مقابل گرفت  مي كمتر خشم  
  . بود  شده  و عام زبانزد خاص  كه  و افتاده  و ساده آاليش  بي چنان گرا و آن  بود و حقيقت بين  واقع همچنين  
لباسها را  ترين قيمت  وارزان ترين ،ساده  لباس در پوشيدن  

   در ايجادوحدت  مؤّثري ،عامل ِ محل  جوان نيروهاي كرد و در بين مي انتخاب
  . بود و وفاق

با حضور ) 1346 ـ1367(؛  داشت  سال21   شهادت هنگام  بود و به  رفته پيش  پزشكي  تامرز دكتراي نشجو كه دا اين  
   و  جنگ هاي  درجبهه  خويش ماهة40

  ! دانست  شهدامي  و خون  انقالب  خود را مديون  باز هم  بزرگ  عمليات16در   فعالش شركت
  ، عامل ِ محل  جوان  نيروهاي كرد ودر بين  مي  لباسها را انتخاب ترين يمتق  و ارزان ترين ، ساده  لباس در پوشيدن  

  . بود  و وفاق  در ايجاد وحدت مؤّثري
  : خوانيم  مي اش  از وصيتنامه در فرازي  

  ! شهيدپرور  مردم اي  
  ! جهاد برخيزيد  خدا به  در راه  و مال با جان  
   بود؟  و خاموش  بايد نشست تا كي  
  ؟ ها خزيدن  خانه  چهارديواري نج ك تا كي  
  !ها بشتابيد جبهه  پرحرارت  فضاي  بياوريد و به  بيرون  جسم خود را از زندان  
  يا،  
  ! شهدا بپردازيد  از خون  پاسداري  هستيد؛ به هر جا كه  

�4  او ��د و و$�ق  8� و�Xل ا@��6. 1EAd !  ��د �� آ?! و @?�ق  8� 
 !    $!اق ِ 8� ز@�ان  !ا��م ��`L#  ز@�ا@4 (�ن K  در ا�6  ��د، دD# 9�ن
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    ايراني سيدمعروف

  
   براي  انقالب با پيروزي.  شد سرا زميني  پشتمسارصومعه  در روستاي1/7/1344كلور در   ايراني شهيد سيدمعروف  

 ستاد  مسؤول  عنوان  درآمد و به  سپاه  رسمي  عضويت  به  از مدتي  و پس  گشت  وارد بسيج آن  از دستاوردهاي  و پاسداري حفظ
  .  كار پرداخت  در آنجا به شهري

 در   كه  باال برد تا اين  گيالن  درلشكر قدس  گروهان ، او را تا فرماندهي  گرفت  صورت  دفعات  به  كه  در جبهه حضورش  
  . رسانيد  معشوق  وصال  نمود و به ، آسماني  هجران سال23 از   پس  عراق  در قاميش15/1/1367

   را با نثار خون  خويش بودن»  ايراني«  شد و اصالت  ياران  و ديدة دل»  معروف «  براستي  سيد را كه  از اين جمالتي  
  : كنيم  مي  جان  گوش  و آويزة گذرانيم  رسانيد، از نظر مي  ثبوت  به ايران  ارضي  و تماميت  و قرآن  از نظام خود در دفاع

  ! معزيزان  
 را برگزيند،   شهادت  راه  كه  است  خوب  چه پس. كند  را وداع  و برق  پرزرق  بايد دنياي  و انسان  است ، حق مرگ  

  .  است  در آن  اخروي سعادت چون
  ! اللّه  حزب امت  
  ! خداست   با دين  پيروزي  كنيد كه خدا ايستادگي  دشمنان  در مقابل  آهنين  مانند صف  هم  دوش  به دوش  

  
  �� او  �6ران  و د�6ة  دل  �6ه���!وف  9� زد از دل ����"  ا6!ا@4"

  رو    >� �56  ��د ه! آ� ��!وف  ا#  ���  و 9!اي 9�ن  �4  �3# ا�6
 

  دهقانپور عليرضا خلوص

  
   فرزندي ادند؛ صاحبخبر د»  ازگمي«  و مهربان ، كشاورز صميمي» طالب «  به  بود كه1338   سال  خرداد ماه ام در سي  

   بهار از چهارفصل29  سر گذاشتن  عمر خود با پشت  در اوج  كه يي»عليرضا«.  او را عليرضاناميدند  پسر، كه فرزندي.   است شده
   را  خويش  خانوادگي ، نام  درخشش  درخشيد و بدين ؛ خوش زندگي

  .، درآورد  سبز گيالن  ديار هميشه سرا كه صومعه  ازگم تنها روستاي   ماندگارِ نه  و عناوين  دهقانپور ـ در شمار اسامي ـ خلوص
   كه كشيد، نگذاشت  مي ور بود و زبانه شعله  فداكار و شجاع  جوان  اين  در درون  كه  و ايران ، انقالب ، نظام  اسالم  به عشق  
 از   ونگاهباني  حراست به)  ره (  خميني  و ياران  حسيني  ديگر عاشقان نمايد و همپاي ، دنبال  از ديپلم  خود را پس تحصيالت

  . كشاند انقالبش
،   مطالعه  به  و جوانان  نوجوانان  داير كرد تا باايجاد عالقة اي ، كتابخانه  در مسجد محل  خويش  دوستان ، با همت نخست  

 از  بعدنيز قبل.  و برپا نمايد  داده  تشكيل  اسالمي ب انقال  مقدس  اهداف  و روشنگري  ارزشها وفضايل  به  دعوت ، جهت  هم كانوني
   به سرا مشغول  صومعه  شهيد مطهري  اسالمي ،در انجمن  پرشور و عاشق  از جوانان اي  شود، با عده  پاسداران  سپاه  جذب  كه اين

  . شد  و ضدانقالب  برخورد با اشرار و منافقين  وهمچنين ، تبليغات فعاليت
 مجدداً   بود كه ، نگرفته  ره ؛ گرد و غبار وخستگي  گشت  برمي ها نمود و چون  جبهه  به ، روي  تحميلي  جنگبا آغاز  

  :نمود  تكرار مي  و پيوسته  اعتقاد داشت چرا كه. شد مي  جبهه  به  رفتن  و مهياي بست بار سفر مي كوله
  ». شهيد شود  راه  در اين  كه  شود مگر اين مالپاي  شهيدان گذرد؛ درد خون ، نمي  است  زنده تا خلوص«  
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   تصوير شده  چنين  و ايران  و نظام  واسالم  پاسدار انقالب  اين  و آرمان  عشق ، انعكاس اش  از وصيتنامه اي در گوشه  
  : است

   اسالمي  خورده  قسم نان بر دشم  باشد كه  و الهي اسالمي  چنان  ما بايد آن رفتار و حركات.   پاسدار اسالميم ما همه  
  . اثربگذارد هم

  ! همسرم  
   كه  است  اين  فقط آرزويم.   ندارم در سراسر گيتي  قرآن  و حاكميت  جز اسالم  هدفي  من  كه داني  مي تو خوب  

  . يابند  رهايي  و مستكبران  ظالمان  ظلم  از يوغ مستضعفان  تمام روزي
   بگذاريد تا امت  جلد قرآن  يك  بر تابوتم پس.  دارم برمي  خدا گام  رضاي  جهت  فقط  من  كه داني  مي خوب! تو  

  ! چيز ديگر  نه  بوده  خدا و قرآن  من  هدف مابدانند كه
 در   كه ، هنگامي حضور مستمر در جبهه  سال  از هشت ، پس  گيالن  قدس16 لشكر   گردان  فرمانده ، اين سرانجام  
دارد،   امكان  كه كرد تا جايي  مي  بود و تالش  شده  تمام  فرماندهيش  تحت  او ونيروهاي  و مهمات گرفته قرار   دشمن محاصرة

 و   رسيده  وصال  به  عراق  قاميش  از منطقه25/3/1367 در  هجران  سال29 از   نمايد؛ پس  منتقل  جبهه  پشت نيروها را به
  .شود  مي آسماني

  
4�   دل  ��د �Cyj  ����ش  آ� @G{ا�#  آ��W �4 و اه�Md  و �:�ص �� 
     وا�K  WX@�ن  را �3(�د و �� �� �Kن  ���A��#  ز&!وا@�  ��� X?# &!وا@�

 

  آور  گل  بهرام حاج

  
   دوران  از پايان پس.  شد  زميني بندرانزلي  در شهرستان1337   سال  ماه  روز دي آور در اولين  گل بهرام شهيد حاج  

 و در   همام  امام  در جوار مرقد آن  سال سه.  بپردازد  ديني  علوم  فراگيري گرديد تابه)  ع( مشهد الرضا راهي  ابتدايي
   از آن پس.  آشنا شد  و بيداد پهلوي سياسي  با مسايل  بود كه  ايام  و از همان  پرداخت  تحصيل  به  ميالني اهللا  آيت حضرت مدرسه

ها  ها چيد وبهره ، خوشه  مدرسه  آن  ديني  علوم  آنجا از محضر استادان  درالشفاي آمد و درمدرسه)  قم (  و قيام  شهر خون به
  . برداشت

  . شد ، كوششها نمودو رنجها متحمل  انقالب  و حفظ  ثمر رسيدن  به ، در راه  اسالمي  انقالب با شروع  
 و   اصلي  و از اعضاي  داشت  احمررا بعهده  هالل المي اس  و مركز پرورش  جهاد سازندگي  فرهنگي سالها مسؤوليت  

 و   گرفت  را بعهده ّ تمّتع  حج  كاروان  نيز مديريت چندي.  بود  اسالمي انقالب  پاسداران  سپاه ِ ثاراهللا  عاشقان  هيئت شوراي
   نمايشگاههاي  نمود و از طرّاحان  وظيفه م،انجا  و معارف  و احكام  عقيدتي  كالسهاي  مدرس  عنوان  به  مذهبي  مختلف درجلسات

  . رفت شمار مي  به  تحميلي  و جنگ  انقالب دوران
. نمود ّ او مي  و مطمئن  آرام  از روح افزود وحكايت  مي  آن  و نمك  زيبا بر شادابي  لبخندي  كه  داشت  بشّاش اي چهره  
 و  ، فلسطين  افغانستان  كشورهاي  راستا، به بود و در همين  ستيزيش و ظلم  ديگران  به  او كمك  خصوصيت بارزترين

  . نمود  و نظامي  فرهنگي مسافرتهاي لبنان
 را در  اش  از وصيتنامه  فرازي  و عليرضاصفاجو كه  عليرضا فرامرزي  شهيدان  پيكر پاك  در تشييع  از سخنانش قسمتي  
  :  است  چنين ، اين بر گرفته

  :  گفت من  به ؛ فرامرزي  از شهادت  قبل دقيقه يك.   بوديم و شهيدصفاجو كنارهم   و شهيدفرامرزي من  
  )! ع (  بگو يا حسين جاني اگر خسته  
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  :  گفتيم  و او با هم و من  
  ! يا حسين  
يگر  چيز د  خورد؛ هيچ  گوشهايم  به  كه  خمپاره جزصداي.  افتاد  كنارمان اي  خمپاره  بود كه  نگذشته اي هنوز لحظه  

  . كشيد و افتاد اش  چانه  به بلند شد و دستي شهيد فرامرزي.   بوديم  و افتاده  شديم زخمي.  نشد و نفهميدم حاليم
  : گفت  مي  كه بعد شهيد صفاجو را ديدم  
  !زد و داد مي!  پايم!  پايم!  بهرام  
  : گويم شناسند؛ مي  آنها را مي  كه  برادرهايي  به اما من  
 را   زندگيشان ، تمام  است ّ واجبات  از اهم  رفتن جبهه: فرمود  را شنيدند كه  امام  پيام اينها وقتي!   من  برادران اي  

 خدا   ميهماني  گفتند و به  لبيك  امام  پيام  خود راگذاشتند و به هاي اينها بچه.  فرزند بودند هر دو، داراي. گذاشتند ورفتند
  ! كند خدا قبول.رفتند

 بار  ّ سه  طي ، كه  گيالن  استان جهاد سازندگي  رزمي  مهندسي  در رستة الزمان  صاحب14   گردان  فرمانده ، اين سرانجام  
بر اثر   مجنون  در جزيرة4/4/1367  ، در تاريخ  هجران  سال30 از  ها گذراند؛ پس  را درجبهه  از عمر خويش  ماه23،  اعزام

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  به  دشمن  شيميايي بمباران
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    خلقت  خوش هادي

  
   آشنا بود و به  و دعا و مناجات يايش نماز ون  بود نيز به  كودكان زد و همبازي  مي  پرسه  در گذر كودكي  وقتها كه آن  

  امام ، بين ، كنار محراب ِ مسجد محل  اذان  طنين  با برخاستن  رو بود كه  و از اين داشت  و توجه گذاشت  مي  احترام  و آدابش عشق
   تنگاتنگ  و پيروي  ارتباط  خاطر حفظ  از اذكارنماز را به هايي  قسمت اش  كودكانه ايستاد و با صداي  مي  و نمازگزاران جماعت

   و ميهن  دين  ودشمنان  است  رمز پيروزي  و اّتحاد كه  و انسجام  و يكپارچگي پراكند تا وحدت  مسجدمي  در فضاي  با امام مأموم
  . شود  دارند، بماند و حفظ  واهمه  از آن  شدت به

،   يافت  ادامه  و ادب  فرهنگ  رشته چهارم  تا سال  كه حصيلش و ت  با درس ، همراه  مسلماني  و آداب  با اسالم اش رابطه  
  ،عقيدتي ، احكام  قرآن  كالسهاي  داير كردن  به  اسالمي  خورشيد انقالب نمايد و با طلوع  تالوت  نيكويي  را به  قرآن  شد كه باعث

 و   زبانزد خاص  وجود آورد كه  به  زمينه در اين   شور ونشاطي  چنان  گمارد و آن ّ خود، همت  در مسجد محل  و نظامي سياسي
  . خود قرار بدهد الشعاع ديگر را تحت  و مساجد فعال  شده عام

   بود كه  چنان  آن ه'اللّ  حبل  به  ازتمسك ِ پراكندگي  عدم  به  و اهتمامش ه'اللّ  خلق  به  نسبت  و مهربانيش دلسوزي  
»  خلقت  خوش هادي« و شهيد   مردمي  و البّته  باشد و اسالمي  انقالبي  كه بيابي توانستي را مي   و امر و كاري  و حال كمتر قال

  ! نرود  از او ذكر خيري  و ترتيبي شكل  نباشد يا به ؛ در آن  داشت  شايسته  و خلقتي  بود و خميره كننده  هدايت براستي كه
 و   گرم  يا مداحي ِ زادگاهش الزّمان  در مسجدصاحب  و توسل ل كمي  دعاي  در برگزاري  شدنش  و باني و مگر باعث  
يا   شهيدان  معظّم هاي  با خانواده  تنگاتنگش  شهدا و رابطه  و تدفين  جنازه يا تشييع  و عزاداري  سوگواري  در مراسم گيرايش

 و   نظير سرود، تئاتر، فيلم  و مذهبي  سالم هاي  بابرنامه  و دانشجويان آموزان ِ دانش  فراغت  اوقات  در پر كردن  و تالشش سعي
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   و يا عضو فعال بسيج  مقاومت  پايگاه  و مسئووليت  محل  اسالمي  انجمن  ديگر يا تأسيس هاي  وبرنامه  زيارتي  سياحتي اردوهاي
 و مؤّثر در  وقفه  بي  و اقدام ت فعالي ؛ حتّي  دادن  را تشكيل محلِ» انصارالمجاهدين «  و يا هسته  مسجد بودن  امناي هيئت
»  شهيد رجائي«، » رشتيان « محّله  نمودن  مّتصل  در جريان فرسايش  زياد و طاقت و زحمات»  اسطلخ سياه «  وآسفالت سازي جاده

 ديگر  اي تواند انگيزه  مي  ديگرش  فراوان  و خدمات  واحد اتوبوسراني ،شركت ، تلفن  شهري  آب  شبكة به»  اسطلخ سياه«و 
  !هرگز!  باشد؟ هرگز داشته  آن  و اشاعة  و استمرار و توسعه  حفظ  در جهت  و تالش  خدا و خلق به»  هادي « جزعشق

  : بينيم  مي  چنين ،اين  دلسوزانه  جمالتي  را در قالب  عشق  همان ، ردپاي اش  از وصيتنامه در فرازي  
 ياد   به  كارهايتان  كنيد، در تمامي  سعي  هميشه پس.  نداريم  اسالم ز دشمنان ا  باكي  و هيچ ، خدا را داريم ما همگي«  

   به  را از سياهي  خودتان  و دل  دعا قلب  برسانيد وبا خواندن  پايان  را با ذكر خدا به  خودتان  بيكاري خداباشيد و اوقات
  .سازيد  مبدل روشني

  ! الّلهي  و حزب  مسجدي برادران  
   را دنبال ّ ديگري ، خط ّ امام  كنيد و جز خط  مسيرحركت  باشيد و در يك  داشته د با يكديگر وحدت كني سعي  

   شما را خراب زنند و چهرة  مي ، ضربه  و مسجد وامام  انقالب  شما هستند و دارند با نام  در جمع نكنيد و اگركساني
  ! دور سازيد  را ازخودتان  نيامدند؛ آنان  راه  به  نماييد و چنانچه  و ارشادشان كنند؛ در ابتدانصيحت مي

.  شد ، زميني  رشت  از توابع اسطلخ سياه  در روستاي1340   روز از مهرِ سال در چهارمين»  خلقت  خوش هادي«شهيد   
  پايان  را به  دبيرستان دوران هنوز   ولي  يافت  راه  دبيرستان  شد، به  طي  با موفقيت كه  تحصيلي  و راهنمايي  ابتدايي  از دورة پس

   سر، باز زد و به  تحصيل ، از ادامه  انقالب و مواج  پرخروش  درياي  به  خاطر پيوستن  شد و او به  شروع  انقالب  بود كه نرسانيده
  . گماشت ، همت  از آن  و پاسداري نگاهباني
  افتاد و بر وحشتشان  مي  ناپاكشان  براندام  لرزه  نامش  شنيدن از  بود كه  چنان  آن  با منافقين  او در درگيري رشادتهاي  

  . نمودند  و خرسندي  و ابراز خوشحالي  نموده  اعالم  خويش  او را از راديوي ،بارها نام  از شهادتش  پس افزود تا بدانجا كه مي
 در   و حدود دو سال  فرا گرفت  رابخوبي  نظامي  آورد و آموزشهاي  در آنجا روي  عضويت ، به  عشق  مدرسه با باز شدن  

   از بين  مؤّثر براي  درآمد و كوششهاي  اقتصادي  ستاد بسيج  به  از آن پس. نمود ، حفاظت  انقالب  از حريم سنگر بسيج
  . كرد احتكار و گرانفروشي بردن

بعدها .   پرداخت  وظيفه  انجام  به يپرسنل  تحقيقات  شد و در قسمت  رشت  اسالمي  انقالب  وارد كميته1360  در سال  
 و  اطالعات  و تخريب ِ غواصي ِ تخصصي ِ آموزشهاي سر گذاشتن  گرديد و پشت كميته  و اّطالعات  حفاظت  اصلي  از اركان يكي

  !  ساخت هايش  جبهه  وراهي  نموده  راستا بدل  جانفدا در اين  از سرداران  يكي ، او را به عمليات
سر   را پشت  و اجنبي  بعثي با نيروهاي  از ستيزش  ماه  هفتمين  كه  در حالي  جبهه  به  بار اعزامش ، در دومين سرانجام  

، خود را   ايراني  نيروهاي  كه  اين  براي  زيد شلمچه  در پاسگاه31/4/1367  تاريخ  به  از همرزمانش  تن ، با سه گذاشت مي
نمودند با   مي  آنها خيال  كردند كه ايستادگي  در برابر دشمن  چنان  از روز را آن شوند؛ نيمي   حمله  و مجهز براي كشيده عقب
  هاي  ازگلوله برد، با رگباري  سر مي  به  حقيقي  از معشوق  فراقش  سال  و هفتمين در بيست  كه  روبرو هستند و هادي  گردان يك

   شد و در زمرة  رسيد و آسماني  وصال كرد، به جهاد مي» كنان  رقص  غمشزير شمشير «  كه  در حالي  دشمن كاتيوشا و موشك
  .  دلها قرار گرفت اميران
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   محمدرضا عبداللهيان

  
   و امام  انقالب  و معتقد به  مؤمن عزيزان  پايگاه سرا كه  صومعه  شهيد مطهري  اسالمي  انجمن از اعضايمحمدرضا   

 با  العاده فوق  بود كه  آن ، و در سايه  داشت  بلند و باعظمت  روحي  زياد نبود ولي زندگيش  شمار سالهاي باشد؛ بود و اگرچه مي
 و   نداشت  و شكايتي  روزگار گله  و مصائب از مشكالت! كرد  رفتارمي  و مخلوق  برابر خالق در  و باصفا و صميمي  و فروتن خضوع

  . بود  ديگران  دشواريهاي ّ و فصل  درحل توّقعي ياريگر بي
   آيات  طنين  كودكي  شد و از همان سرازميني  صومعه  در شهرستان9/8/1343   در تاريخ شهيد محمدرضا عبداللهيان  

   وسخت  داده  سوق  و معنويت  دين  سوي ؛ او را به  داشت  جريان  خانه  در فضاي پدرش  وسيله  به  قرآن  آيات  با تالوت ه ك الهي
  . بود  ساخته مند و مشتاق  عالقه بدان

  شدگان پذيرفته   در زمرة ، و نامش  در آنجا نيزقبول  كرد و اگرچه  شركت  دانشگاه  ورود به  در آزمون  از اخذ ديپلم پس  
   را برگزيد وبراي  جبهه  يعني  اسالمي  انقالب  سر، باز زد و دانشگاه  دانشگاه  به  بود؛ امااز رفتن  شده  ثبت  سراسري دانشگاههاي

  .  قدبرافراشت  و آزادي  دين ، در برابر دشمنان  و نظام  و اسالم  و خاك  از آب دفاع
 و   از دين  و پاسداري  حراست  به وعشقش!  كند  را تحمل ، مرّخصي چند روز نتوانست؛ بيشتر از   برگشت  كه از جبهه  

  . كشانيد  اسالمي  ميهن  جنگي  از ارزشها در سر حدات  مدافعان  جمع او را به ، دوباره  و نظام  و انقالب  و خاك ، آب آيين
   و انقالب  اسالم ها به  جبهه  ديگردر پشت  وظايف  با انجام و  جا بمان ، همين  كردي  بود كه ِ دين اگر اداي!  پسرجان  

  !  كن خدمت
   را كه  چه ها آن  جبهه  در پشت  شهيدپرورخودش مّلت!   در آنجا بيشتر نياز هست  من  و امثال  وجود من به!  پدر نه  
  .دهد  مي  انجام  خوبي  به نياز هست
  ، طرّاحي  پيش  از چندي  را كه اي ،نقشه  است  خود قرار نداده ر سوزِ سخنان تأثي  را تحت بيند، پسرش  مي و پدر كه  

.  دهد  تحويلش  او سپرده  به  را كه  امانتي خواهد تا آن  و از او مي مادر محمدرضارا صدا زده! كند  مي ، عملي  است كرده
  هاي پدر محمدرضا گره. دهد شوهر مي ، تحويل  است شده   پيچيده  دستمالي  درون  را كه اي بعد، مادر محمدرضا بسته لحظاتي

سند را از   سطرهاي  شتابزده محمدرضا با نگاهي. دهد  پسر مي  دست  را به چند، سندي  اوراقي  از البالي  را باز كرده  دستمال آن
  :گويد مي  مهرباني گرداند و با لحن  پدر برمي  به گذراند و دودستي نظر مي

  ! نياز دارد  من  و امثال من  و كشور به ، اسالم اآلن!   نياز ندارم  ماشين  به من!  باشد  خودت مبارك!  پدرجان  
  :گويد  مي پدر بالفاصله  
  !  تو نياز داريم  به ، سخت  و مادرت و من  
  :گويد زند و مي  مي محمدرضا لبخندي  
  ! و چيز ديگر  كس نه!   خدا باشد، پدرجان  به نيازتان  
،   ديگران هاي  و خواسته  و خواسته  و استواراز مال ، مصمم  را نپذيرفته پسند و جاذب  جوان  پيشكشي ، اين  ترتيب دينب  

   باطل  عليه  حق هاي  جبهه  به  خدا و بشريت  پيكار با دشمنان  يعني خويش ِ رضاي  خواست  در جهت نظر كرده صرف
  : چرا كه. نهد مي روي

#  و روي ّ و ��ل  H� EK �����ن�8  ¤A�3 و �ري ه#  ا�3�@  �6�`@    ! 
 

  :  است  شده  ترسيم  چنين  او اين ، خواسته اش  از وصيتنامه در فرازي  
  !مادر! پدر  
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  . نماييد  دفاع  و امام  نگذاريد و از انقالب  را خالي جبهه  پشت  هيچگاه همچنين!  كنيد  مرا حالل  كه خواهم مي  
  !  و جوانان  نوجوانان ا اياما شم  
، نماز و  همچنين.   است  جاويد پيامبر اسالم ، معجزه اين  باشيد چرا كه  مأنوس  نكنيد و با قرآن  را فراموش درس  
  ! كنيد  دوري  و غرور و گناهان  بشماريد و از منّيت  را مهم ديني فرايض

 بود و از   اسالمي  انقالب رسمي  پاسداران  از خيل كه   گيالن  قدس16 لشكر   گردان  جانشين ، اين سرانجام  
 و غيور در   با ايمان  سلحشور و مدافعي  روز پيكارگري27 و   ماه73 از  ،بيش  بار اعزام6ّ   طي  شهادتش  تا لحظه2/11/1359

 معّطر از عطر  ، با بدني هجران  سال24 از   پس5/5/1367   تاريخ  به  در شلمچه  سر و گردن  به  تركش هابود، با اصابت جبهه
ِ   در زير آفتاب  خاطر ماندن  به  كه  شهدايي ِ اَبدان  خوشبو نمودن  بود و اوبراي  آورده  پدر از مّكه  كه بسيار خوشبويي

  . شد  رسيد و آسماني  وصال  بود، به  آورده  جبهه  به شدند، با خويش  مي ،گلناك منطقه
  

��3!��#  ا�6 اي  آ�3m زه! ��ا�d دل!�  4&  #��K�3 ِ �ن ِ ا(Dد  
5d(j�� �� �6ز ~�  #$!G��d �� �3c(D  »  ا§̈د�§:4 «  �!ات  داد و 
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   كامكار صادق

  
 و   و ديانت  خدا، پرخروش  به  تقوا و ايمان ،اسطورة  برحقّش  و نايب  زمان  بر امام كران  و درود بي سالم...   
  !  و رهبرم  در دلها، امام  نشدني  و فراموش  نشدني ،مرد خاموش سياست
   حسين  پاكباختة  راه  به  سر و جان دادن!   اوست در راه  و شهادت  اوست  سالمتي  آرزويم  همة  كه  و عشقم مرادم  

  )! ع ( واوالد حسين)  ع(
 وجود  نشستن!   است  ننگ  گزيدن را  خانه  و كُنج ،نشستن امروز و در هر زمان)  ع ( ِ پيرو علي  مسلمان براي...   

  !كنند، ُخرد نماييد  مي  كجي ، دهن  وانقالب  اسالم  به  را كه  آنهايي  باشيد و دهان  بلند محرومان منادي!ندارد

   در روستاي  كامكار بود كه ،شهيد صادق آموز بسيجي ، دانش  لشكر قدس  حمزة  از گردان  ابوالفضل  گروهان مسؤول  
  . شد  زميني6/6/1347  تاريخ  لنگرود به  شهرستان  توابع از فتيده

ِ   منظور ديدن  آمدند؛ به  نايل  شهادت شرف  آنها نيز به  كه  چند از دوستانش  تني  همراه  به  بود كه  دبيرستان  اول سال  
 با   قصدرويارويي  به  نظامي  آموزش ة دور  از گذراندن پس.  شدند  منجيل  پادگان ،راهي  جبهه  به  اعزام  جهت  نظامي آموزش

   خواندن  درس  بود كه  فرموده  امام ، چون  دشمن عوامل  با ستيز عليه ، همزمان در مريوان.  رفتند  مريوان  به عناصر ضدانقالب
  . را رها نكرد  و تحصيل شود؛ درس  مي  خود جهاد محسوب  آنها خود به فراغت  در اوقات رزمندگان
   چون  آيد ولي  بيرون  موّفق  معلم  مراكزتربيت  ورودي ، از آزمون  با جهل  در مبارزه1365   در سال  توانست رچهاو اگ  

 و  نظر كرده  صرف  بودند؛ از دانشگاه  كرده  اعالم  جنگ  سرنوشت  را، سال سال  و آن  در خطر است  و اسالم  انقالب ديد كه
  !  است ، دانشگاه  جنگ جبهة: بود معتقد  چراكه.   شتافت جبهه به

  : خوانيم  مي اش  ديگر از وصيتنامه در قسمتي  
  !  باشيم  داشته  سالم اي  ماليد تا فردا جامعه خاك  را به اش  و پوزه  كشيده  ذلّت امروز بايد استكبار را به...   
، حضور   صحنه  را پر كنيد و پشت جبهه! د كنن  منهدم تفرقه  شما را با موشك ، دژ مستحكم  دشمنان نگذاريد كه...   

  ! باشيد داشته فعال
 مرا  كسي.   است  رستگاري ، راه  حسين  و راه است) ع (  حسين ؛ راه  رفتم  من  كه  راهي  بگوييد كه  همه  را به اين  

 و   تبارك  و از خداي مانم  سنگر مي ن،در اي  خون  و قطره  نفس  و تا آخرين  را پيمودم  راه  اين آزادانه.  است مجبور نكرده
  . گرداند  را نصيبم شهادت  كه خواهم  مي تعالي

  !  ياران  و اي  عزيزان اي  
  !  و هست شهدا بسيار واال بوده  شهدا و هدف مقام!  شهدا را برداريد  افتادة  زمين  به سالح  
 گيريد   خدا را در پيش ، رضاي در زندگي.  باشيد وداشته ا  به  كامل  را الگو قرار دهيد و توجه ، امام شما عزيزان  
  .بدهيد  ترجيح  شخصي  را بر مصلحت  و اسالم  انقالب ومصلحت
  ! فرما ، نصيبم  از جاها سفر كردم  خيلي  به در دنبالش  را كه  شهادت  بافضيلت  و لباس  را ببخش خدايا گناهانم...   

   جبهه  به  بار پاي  دوازدهمين  براي كه  در حالي1367   سال  مرداد ماه ود؛ در پنجم ب  آرزويش  كه گونه  همان سرانجام  
  ، از شلمچه  هجران  سال20 از  ، پس گذشت  مي  جنگ هاي  در جبهه از حضورش  روز بود كه  و پانزده  ماه37 از   و بيش گذاشته

  .  گشت  آمد و آسماني  نايل وصال به
  

   وحيد رزاقي
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  !خدايا  
 و   از ضيافت  و رنگين  را پهن  درونم  و سفره و محبتت  از لطف  را سيراب  دلم  و چشمة  از عشقت  را ماالمال قلبم  

  !  قرار بده  لقاء و زيارتت  به  را مشتاق ، و سرتاسروجودم  و حكمتت  علم  را آرزومند به ، و فكرم صفا وصميميتت
  ! طلبان  ياري  دل كنندة  ياري اي  
  !  دوستان  تاريك  شبهاي  مونس اي  
  !  قسم  علي تو را به  
  ! سوگند  فاطمه  اشك تو را به  
  .  گرديم مست  تا از حالوتش  مابچشان  را به  عشقت  از درياي اي قطره  

  ماني، آس  هجران  سال20 از   پس6/5/1367 شد و در  در شهر لنگرود زميني5/1/1347 در  لنگرودي شهيد وحيد رزاقي* 
  . آمد  نايل  وصال  و به گشت
Y?% او @)��6 دل  ��  آ� ~U  #L�  .�:; در #L�3� �6�(@ او ~U   
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  ) ع (  از تبار علي پيروزمندي

  
 از   خالي  كه  بر او نگذشت ، آني آورش  حزن  شهادت  تاشامگاه  پربركتش ات از بامداد حي  كه شخصيتي! بود)  ع (  علي موال و مقتدايشان  
  ! باشد ظفرمندي
 و نور بود،   سراسر عشق  را كه  زندگيش  گوناگون هاي  درميدان  آمده  دست  به هاي  راستا پيروزي  در اين  اندك  و بس  بسيار شتابزده نگاهي  

  .كند  مي  روايت  خوبي به
 در   خيراالنام  حضرت  دعوت  به اش گويي  لبيك ، نخستين  پيامبراسالم  در دامان  و رشد و نموش ، پرورش الحرام ه'اللّ  در بيت اسعادتشتولّد ب  

»  ِّالكَعبه ُ ِبرَب ُفرْت « خره و باأل  جانان  در راه اش جانبه  و جهادهمه  و شمشير زدن  هر دو جهان  زنان  با سيدة  مباركش ، ازدواج اسالم  مقدس  آيين پذيرش
  :  و همه ، همه اش  جسمي  تابناك حيات هاي  دم  در واپسين گفتنش

  
   و درد  و خورد و برد و شادي  در عمر خود كردز گفت  كه  آنچه تمام
   او مرد خدا بود و خدامرد    بودكه ِ حق  خوشنودي  كسب براي

  :  كه  كساني ، همة  تاريخ  در طول  كه هگون  همان  است ، بديهي و صد البّته  
   را يافتند    خويشتن هاي  گمگشته  سبب  كاشتندزين  در جان  و عشق را با خلوص»  علي«يا 

  يشههم « ِ اين  خود قرار دادن  و سرمشق  نيزبا الگو و اسوه ه'اللّ  اهل  حريم  مدافعان  كشيدند؛ اين  را در آغوش جانبه  همه و شاهد پيروزي  
  !شدند» ) ع (  از تبار علي پيروزمندي«،  ، هر يك  و نسب  اصل داعية بي» پيروز هميشه«و » پيروز

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  10/8/1368     سيدمظفّر علوي    
  

   سيدمظفر علوي

  
  .شود  مي  عراقي سنگر يك ، اشتباهاً داخل زني  گشت  در حال ولمي  روز شهيد سيدمظفر علوي يك  
  ؟ كني  كار مي اينجا چه!   سرباز خميني اي  
   و براي  اوست  متوجه  كه  در حالي  و با تبحر وتوان  و نگراني  ترس ِ هيچگونه سيد مظّفر بدون. شود ور مي  اوحمله و به  

  :گويد  مي  است  شده  آماده اش  حمله دفع
   ما آرامش ، از دست  بري  كه  هم  واربابانش  صدام  كاخ  توي اگه،   هيچ  نيستي  كه  ايمن  سنگر خودت توي!   كردي خيال  

  !  داشت نخواهي
 سنگر   بشود، قصد ترك  از او وموقعيتش  دشمن  آگاهي ِ آنها باعث  مبادا سر و صداي  كه  خاطر اين  به  حال در عين  

خواهد از  بيند، او مي  مي  كه  از اين  افتاده  وحشت به  ِسيد، در سنگر خويش  با ديدن  نخست  كه  سرباز عراقي كند ولي مي
   فرار را بر قرار ترجيح  كه ترسيده  سرباز خميني  اين  خودش  قول  به  كه  اين  خيال  و به  پيدا كرده  برود، جرأت سنگربيرون

   علوي  اين  سازد ولي  خويش  سيد را مغلوب كند كه  مي  سعي قصد تيراندازي  و به  سيد گرفته  سوي  را به  تفنگش دهد، لوله مي
 خود،   اسارت  را به  سرباز عراقي  آن  در ببرد، باترفندي  به  سالم  او جان  از دست  بود، حريف  محال  كه  جد خويش تبارهمچون

  .دهد  مي تحويل  خودي  نيروهاي آورد و به درمي
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زند و سرباز   مي  سوت  ناگهان  ازلحظاتي  پس  ولي  است  شده  تسليم د كهكن  ظاهر وانمود مي  دستها به او، با باالبردن  
  اند، بادستپاچگي  كرده  كمين  در اطراف  ديگري  ايراني  سربازان  كه  اين  خيال  به كرده  وحشت  شرايط  در آن  سوت  از اين عراقي

  !سازد  كار او رامي اي  چند لحظه  غفلت شود و همين  مي از سيد غافل

   به  انقالب گيري  شد، با شكل  زميني رشت  شهرستان نشاء از توابع  لشت  در بخش10/8/1344   در تاريخ  سيد كه اين  
 در  كه  و همچنان  گشت  سپري  در جبهه  شد، بيشتر اوقاتش  شروع  تحميلي  جنگ  وچون  پيوست  و انقالب  اسالم  عاشقان خيل

  :  است  آمده اش  از وصيتنامه فرازي
  ! عزيز  جوانان اي«  
  !خواهد مي ، خون  دين  شما نياز دارد و درخت  كمك  به اسالم  
  !شود مي  نرسد؛ خشك ، خون  درخت  اين  به  قدر كافي اگر به  
  ! ه'اللّ  حزب  و خواهران برادران  
   موجب  كه  راهي داريد و بدانيد بهترين را نگه بشريت  و ناجي  قدر ابرمرد تاريخ  كه دهم  مي  خدا قسم شما را به  

  !  ازروحانيت باشد و پشتيباني  مي  فقيه  از واليت ؛ اطاعت  شماست افتخار وعزّت
 سر   به  در مرّخصي  كه ، وقتي جبهه ، در پشت كرد و چه  نبرد مي امان  بي  كه  در جبهه  چه  و لحظات  اوقات در تمام  

  !ايستاد  باز نمي  ونظام  اسالم  در راه كت و حر  از كوشش برد؛ دمي مي
 از   كردن  و رسيدگي سركشي يا به. زد  شهدا سر مي هاي  خانواده نمود و يا به  مي  فعاليت يا در مسجد محل  

،   هوشياري  و حفظ كرد و يا با تالش  نمي آمد؛ دريغ  برمي  ازدستش  كمكي  و چنانچه پرداخت  نيازمند مي هاي خانواده
او، ! برد  مي  از بين  ديگران  و باكمك  و گروهكها را شناسايي  منافقين  تيمي هاي  نظير خانه  ضدانقالب مذبوحانه حركتهاي

  .نمود  مي كرد و جديت  مي كوشش  انقالب  نوپاي ِ درخت  شادابي  براي همواره
  ، و فرمانده  داشت درصد جانبازي% 35 از د و بيش بو  شده  چهار بار مجروح تبار كه  پاسدار رشيد علوي ، اين سرانجام  
  . شد  رسيد وآسماني  وصال ، به  هجران  سال24 از   پس10/8/1368   بود؛ در تاريخ قدس16 از لشكر 2   تيپ  و عمليات اطالعات

  آ�3 !��زي  �4  ��� در �!X.  در ه! آ�ري  ا�1  ا#  �:4  را آ� �ن
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  ! خدا از شهر سقّز مالقات

  
   باختند و  تاختند و سرو جان  ظلمت  نور عليه هاي  در معركه  كه  آنهايي  مقصود و مقصد همة چون  

   دوختند؛   شك  بي  خويش  سوي را به ِ مرد و زن فكر و ذكر و ديدگان
 ديدار   به  در دستيابي  گرفتن نمود و از سرعت  رادورتر مي  راهشان  معامله  در اين  كه ؛ از هرچه» دلدار  به پيوستن« و بود»  يار لقاي«،  البّته  

  !؛ برحذر بودند داشت  مي ، بازشان دوست
   سالحهاي آساي  سيل  از انبوه رسيدند و نهت  كفر مي جمعيت  از هجوم نه! داد  مي  آزارشان  بعد مكان شناختند و نه  مي  زمان  مشكل ، نه بنابراين  

  :  كه  و شرق  غرب هاي زرادخانه  و مدرن متنوع
   بود؛    سويشان  به  روان  روزپيوسته  و درازي  شب در طول

  ! داشتند وحشتي  
  :، يا  جنوب  و تفتيدة  گرم تهاي دش نابكار در وسعت  با دشمن  يا رويارويي فارس  خليج  نيلگون  آبهاي  در پهنة  آنها جنگيدن براي  

   هور زار و درون  و ني  و نخلستان  نخل ميان
  ،  تپه و يا در پاي
  !  داغ ِ شنزارهاي در دل    
  ،  فلك  بر بام ِ سر سائيده در باالي

    پرخطر، پربرف هاي  قّله آن        
    غرب ِ كوههاي  سهمگين هاي  صخره ِ آن  و خم در پيچ

  ؛  مجنوندر                        
  ؛ هويزه                        
  ؛ كرخه                        
                        
  ؛ سوسنگرد و بستان  
  ؛ دهلران                        
   و ايالم مهران                        
  ؛ و سنندج

                          
  !   يا سّقز بانه  
  :  چرا كه  نداشت تفاوتي  

   يا فردا  و صحرا، حال  و كوه زشت   زيبا و چه  و درياچه  و خشكي  و سرد و گرم  و بوستان  باغ چه
  !   خدا زيبا   باشد، مالقات  را فقط  عاشق ، اينجا و يا آنجاكه  و آن ، اين  فرقي ندارد هيچ

  
    شهادت تاريخ   شهيدان    

  27/7/1370    پورقاسمي ابراهيم   حاج    
  27/7/1370     محمود ميرزاخواه  

  



  

١٢٧

  

    پورقاسمي ابراهيم حاج

  
  سعي.  كند  از او تعريف ، كسي نداشت  دوست  وقت هيچ.  و كار بود مرد عمل! كرد د و بيشتر فكر ميز  مي  حرف كم  

  . بود  اسالم  به  و خدمت  امام  به  از عشق  ماالمال وجودش.  كند  راكسب  بماند تا اجر بيشتري  باقي كرد، گمنام مي
   نام  كه ابراهيم  

 بود، از   پورقاسمي خانوادگيش
آباد   قاسم الياه

   رودسر به شهرستان سفالي
   در سوم او كه.  رفت شمار مي

 1341   سال  ماه دي
   بود، بعد از دورة شده زميني
  ، راهي  و راهنمايي ابتدايي
 شد و   رشت  كشاورزي مدرسه

، در   اخذ ديپلم دنبال به
اما .  كرد نام  ثبت  عشق مدرسه
   به  نكشيد كه طولي

   انقالب  پاسداران پاهس عضويت
  . درآمد اسالمي

ب
ه
  

ع
ّل

  ،دست  در سپاه مسؤوليتهايي  به كوتاهي  وپشتكار خود، در مدت  اخالص ت
   شد ووصيتنامه  مشرّف  حج  به  نيز بودكه  نهاد مقدس اين  و از طرف يافت

  :  نوشت شود، در مّكه مي  نقل  از آن فرازي خود را كه



  

١٢٨

؛ از   است نامعلوم)  س( زهرا   قبر مادرم  كه تاموقعي!   است  و بارگاه  سنگ  بدون  بقيع مزار ائمة   كه تا موقعي«  
  ! نماييد  خودداري  قبر بر مزارم سنگ گذاشتن
!  شما نرسد  دست  به  و جسدم  بمانم ، گمنام  مفقودم و ماننددوستان)  س( زهرا   فاطمة  مادرم ، چون  دارم دوست  

 زهرا   و مادرم نام  بي  بقيع زيرا ائمة!   بمانم  و نشان نام بگذاريد؛بي!  قبر نگذاريد  سنگ  مزارم  شما رسيد؛ روي ست د اگربه
  »!  است نشان بي) س(

  ، رئيس  در جبهه  مسئووليتش  كه  وانقالب  پاسدار اسالم  اين  شد تا سرانجام  اعزام  باطل  عليه  حق هاي  جبهه بارها به  
، در  هجران  سال39 از   پس27/7/1370   در تاريخ  با ضدانقالب  بود؛ در درگيري گيالن  لشكر قدس  قرارگاه اد و فرماندهست

  .  گشت  آمد و آسماني  نايل  وصال ، درمحور سّقز، به گذشت ها مي  در جبهه  روز از حضورش12 و   ماه34   كه حالي
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   محمود ميرزاخواه

  
  . شد  زميني  سياهكل  درشهرستان1342   سال  روز از فروردين ، در چهارمين زاخواهشهيد محمود مير  
   تحصيلي داشتند؛ گذرانيد و تا سطح  ضعيفي  مالي  بنية  كه  خويش  مذهبي  خانوادة  را در ميان  و نوجواني كودكي  

  .خواند  درس  اقتصاد اجتماعي  در رشته ديپلم
،   ديني  سياسي ، در فعاليتهاي والدين  به  كمك  داد و در راستاي پدر و مادر را ترجيح در كنار  ، زندگي در جواني  
  !پرثمر پيدا كرد  حضوري  سامان  آن  و اجتماعي فرهنگي

   را بعهده ِ شهرِ سياهكل  در سطح ِرزمندگان هاي  خانواده  براي ِ نفت ِ توزيع ، مسؤوليت  مقدس  و دفاع ِ انقالب در اوايل  
 از   نفت مقداري  درخواست  كه  خويش  كسان ِ نزديكترين  اصرار و التماس به)  ع (  علي  ازمواليش  تبعيت  به  زمينه در اين.  اشتد

  : گفت  و مي گذاشت  نمي  داشتند؛فرقي  سياهكل  پاييز و زمستان  سخت  را در سرماي  سهميه آن
 را   جانشان  كه  آنهايي  و خانوادة  باشيم  ما، در آسايش كه روا نيست! اد د  نخواهم  هم  قطره  يك حتي!   است محال«  

  ». باشند  و مضيقه  و سختي  آنها برسد؛ در رنج مشكالت  به  را ندارند كه اند؛ و كسي  و ارزشها نهاده  از انقالب دفاع براي

   برخاست  منطقه  در آن  و انقالب اسالم  از كيان اع دف  به  با ديگر رزمندگان  شد و همپاي  كردستان  راهي  از مدتي پس  
 بود و   قدس16 لشكر   گردان  مسؤول  كه  در حالي27/7/1370 در   ننمود تاسرانجام  دريغ  كوششي  از هيچ  راه و در اين

  .  گشت  شد و آسماني  نايل  وصال  سّقز به ، درمنطقة  كردستان  با اشرار مسلّح  درگيري ؛ در حين گذشت  مي  از هجرانش سال28



  

١٣٠

  
  
  

  !  سياوش مناجات

  
  !  بشر دردمند و نيازمند است  با خدا از ويژگيهاي راز و نياز و گفتگوي  
 و جز نياز،   درد است ، يكپارچه  براستي بيند كه آيد؛ مي خود مي  به كند، چون  پيدا مي  شدت اش نيازي يابد و بي  مي  بيشتر قدرت آدميزاد، هرچه  
  ! دارد  كه ندارد؛ آنچه
 و   دعا و نيايش ها، اَشكال  انديشه  با عمق ، متناسب ترتيب خواند وبدين نالد و مي آورد و مي  خدا مي  سوي  وجود رو به ، از اعماق بنابراين  
  .گيرد  مي شكل  و مناجات درخواست
 تبلور   دارد ولي  نوسان  بلور دلهايشان  درخشندگي انديشند، اگرچه مي» عشق «  به  فقط چون»  دردمند  نيازمند و نيازمندان دردمندان « اما، اين  

  :  كه  است  اين ، همه  بلور، درنهايت اين
  !خداوندا! خدايا! معبودا! كردگارا

  ! خواهم  حقپو، از تو مي  حقگو، گامي ، زباني شناس  حق ، دلي بين  حق اي ديده  
  .  بنگرم و را در هستي ت  جمال هاي ، جلوه تا با بصيرت  
  .  و ادا كنم ّ تو را بشناسم ، حق ، با معرفت تا با قلب  
  .  ذاكر، ثناگو و شاكر تو باشم تا با لسان  
  .  بپويم  اخالص ، راه  صدق تا با قدم  
  ! تو باشد  براي  و همه ، همه  و پيوستنم ،گسستن ام  و گريه ، خنده  و جنگم ، صلح  و مهرم ، خشم  و سكوتم  سخن  كه  باشم چنان  

  ! برانگيز هي' و ال  بميران هي' و ال  بگردان هي'مرا ال!  هي'ال

  

    شهادت تاريخ   شهيدان    

  25/6/1372    رحيمي   سياوش    
  

  

  

  

    رحيمي سياوش

  
 بر   و تظاهراتها  در راهپيمايي مدارس  قرارداد و با تعطيلي  انقالب  را پايگاه  كشور، مدرسه آموزان  ساير دانش چون  

   به  و بسيج  اسالمي  مستمر در انجمن  با فعاليت  انقالب بعد از پيروزي.  داشت  فعال ، حضوري  طاغوت  رژيم عليه
   گياهي  از پوشش  كه  اشرار ومنافقين  پيگير بر عليه اي  درآمد و در مبارزه  پاسداران  سپاه  جنگل  طرح نيروهاي عضويت

  اما تالش.  نمود  زيادي هاي كردند، فداكاري  مي  خود، استفاده  شوم اهداف  به  دستيابي  براي  و مازندران  گيالن جنگلهاي
   مسئول  عنوان  رودسر به  اسالمي  انقالب پاسداران  سپاه  او در ستاد نواحي  خدمات  پروندة  نبود بلكه  دشمن  دفع اومنحصر به

 مستمر و   ازفعاليت ، حكايت  داشت  پوشش  رودسر را تحت  و شهري آباد، ماچيان ، رحيمچابكسر  ستاد مناطق  كه پرسنلي
  .كند  مي  بسيجي  نيروهاي چشمگير او در جذب



  

١٣١

   شهادت  فيض  به  كه  گاه  تا آن زندگي  سال  و سومين  در بيست  باطل  عليه  نبرد حق هاي  جبهه  به  اعزامش از اولين  
   يكي جانشين«، »  زن  جي  تيرانداز و آرپي تك«، »  قدس  تيپ هاي از گردان  يكي  پرسنلي مسئول « هاي وان آمد با عن نايل

، والفجر 8 نصر 5 و 2   مانند، كربالي گوناگون ، در عمليات») ع (  حسين ِ امام ِ گردان ِ عمليات فرماندهي«و »   رزمي ازگروهانهاي
  . كرد  ثابت  همگان  را به  فقيه از واليت اش  عملي ، پيروي  در كردستان  ومنافقين اشرار  سازي  و پاك و تعقيب) 9(

  :كند  مي  توصيه  چنين ، اين  و خانواده  مردم  به اش نامه  از وصيت در فرازي  
   رئيس  اسالمي  ما، در جمهوري بايد بدانيد كه! نباشد  رياست  باشيد تا كارهايتان  مواظب بايد خيلي...   

  ! نفوذ كنند  اندرونتان خبر به  ازخدا بي نگذاريد، منافقين!  خواهيم  مي  خدمتگزار و مخلص بلكه خواهيم نمي
   جسدم  كه خواهم  باشد، از خدا مي ِ منافقين  دوش روي  از تابوتم هايي ، گوشه ام  جنازه  در تشييع اگر قرار است...   
  . را نبيند اي صحنه  چنين  گردد تا روحم ندگان و پر  گرگ ها طعمه ها و جنگل دربيابان

.  ندارد  معنايي  شهيدان  براي  كردن  گريه  نكنيد كه گريه ، صبور و بردبار باشيد و برايم  مصائب  كليه در مقابل...   
  ! كنيد  اكبر او گريه و علي) ع (  علي  بن  حسين  ياد سرور شهيدان  كنيد به خواهيد گريه اگرمي

  اگر بيش!  و خرما اكتفا شود  نان  به  فقط  كنيد بلكه فراهم  مفصلي  نبايد غذاهاي  سنّتي  در مراسم بعد از شهادتم...   
  ! دانم و مقصر مي  و شما را مسئول دهم  نمي  رضايت  عنوان  هيچ  كنيد، به ،مخارج از اين

 تصوير   گونه  اين  و انقالبي ، انساني اسالمي  آرمانهاي و به ا  و عشق ، اخالص ، شيفتگي  نامه  ديگر، از وصيت در فرازي  
  :  است شده

  !بار خدايا  
    به  كه  است  جهت  آن  به  و پيكار ما، نه  تالش  كه تو آگاهي  

   دين پرچمهايها و   نشانه  كه  است  جهت  بدان بلكه!  آوريم  چنگ  دنيا را به ارج  بي  از كاالي  يا چيزي  برسيم  قدرتي پايگاه
  ! تورا برافرازيم

  !خدايا  
  !  توست  مصلحت  بگذار كه راهي  آن  مرا به پس.  كني ؛ مي خواهي  تو مي  را كه  آنچه دانم مي  
  !خدايا  
 تنها   كه  است ، مانند مادري  برايمان شهادت!  نيست  باكي  را از شهادت قامتان  ما، راست  كه داني تو بهتر مي  
  !كشد  مي  آغوش به را فرزندش

  
 32 از   شد و پس  رودسر زميني شهرستان  عليا از توابع  بيجارگاه  در روستاي20/9/1340 در   رحيمي شهيد سياوش  

   بود  اجتماعي  علوم  رشته  دوم سال  دانشجوي  كه  در حالي  هجران سال
  
  
  
  
  

 با   درگيري  هنگام  به25/6/1372، در  داشت  عهده  را به الن گي  قدس16 در لشكر   حسين  امام  گردان  عمليات و فرماندهي
  . رسيد  وصال شد و به  در محور سّقز، آسماني ضدانقالب

  �ورد  را �Kن  دو#  و ه��6  ���#  �ورددل  �K@�ن  رو�� �8 ��ه� ���
   �ورد  &��6ن  را ��  ���  رازا$�A)�  ��  �G8�:�  �@�L ;�  آ� ��6
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    گيالن هاي ر اللهاز ساغ

  
 جاويد   هميشه قامتان  راست  آن  و فعل  و قول  و هدف انگيزه  به ، با توجه  ايران  همة  بلكه  تنها گيالن ِ نه ِ امام ِ شهيدان  و قال  حال در گلگشت  

  :  كرد كه  استنباط توان مي
  ! ريق ط  و اين  صراط  چو ما، در اين اي  رفيق  كاي  هستند جمله مّتفق

   نيكخو  را مدد اي  ضعيفان  را بجوكن  و ايران  عشق اعتالي
    تو اندر هر زمان  آماده باش گمان  ندارد بي  پاياني عشق
    را بپاش ّ و ياري بذر هشياري  مباش  و از دشمن  از شيطان ايمن
   نشان  نمانَد هم  و غصه از غم  و آن  شود شاد اين  از شادي تا كه
  !    و هان  هان  بود راز سعادت اين  جاودان  بماني اشق ع  كن سعي

  : راستا بايد  در اين و البّته  
  !  كنيم  و منتقل  بياموزيم  آينده  امروز و نسل  نسل  را به  جنگ  گرانبهاي هاي   تجربه

  !  باشيم  داشته ، حضور فعال  و تبليغي  فرهنگي  گوناگون هاي   در ميدان
  !  بپردازيم  مرز و بوم  اين  جوانان ي سازندگ   به

  !  شويم  كشور، سهيم  و فرهنگي ، نظامي  صنعتي  خودكفايي  چرخهاي اندازي   در راه
  ! ، باز نگذاريم  انقالب  از روح درد و بيگانه  و تاز عناصر بي  تاخت  را براي   ميدان
  !  سازيم  سپري  اعمال ترين  كارها و صالح  بهترين  را به  فراغت   اوقات
  !  واداريم  حركت  را نيز به  و ديگران  باشيم  داشته  اجتماعي   تحرّك
  !  نماييم  را جبران  مختلف هاي  زمينه ماندگيهاي   عقب
  !  آنها بكوشيم  كردن  و در برطرف  نموده ها و كمبودها را شناسايي   ضعف
  !  سودا جز سود نيست ين و در ا است» خدا« ما   معامله  طرف  كه   بدانيم

  :فرمايند  مي ، آنجا كه  رهبري  معظّم  از مقام  سخن  پايان  نيكو است و چه  
  

  شهيد،  
  ما را  
   جهاد؛ به  
  ؛ ه'اللّ  الي  هجرت به  
   خدا  در راه  مخلصانه  تالش به  
  ؛  همان كه  
  ؛  است  نياز هر لحظه  به  و پاسخ  هر زمان  تكليف انجام  
  !واندخ فرا مي  
  » آنان« خدا بر  رحمت  
  و  
  ِ  حال  شامل هي' و اجر ال تفضّل  
  !باد»   صبور و سرافراز آنان هاي خانواده«  

  : شهيد اي
^AL@ !؛  ��� ��6 از آ!ا@.  �4  آ� و ه 
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  :  اصلي منابع     

    آنان  فرهنگي  و پرونده  گيالن  استان  شهداي هاي  ـ وصيتنامه الف
   ان است  شهيدان  معظّم هاي  وخانواده ، همرزمان ، آشنايان و گفتگو با دوستان ، مصاحبه  ميداني  ـ تحقيقات ب

  :  فرعي منابع
   بنياد شهيد انقالب  با همكاري  خميني  و نشر آثارامام  تنظيم ، مؤسسة) ره (  خميني  امام  در مكتب  ـ ايثار و شهادت1

  .1375 ، تهران  اول ، چاپ اسالمي

  ، تهران  دوم  شاهد، چاپ، نشر  اسالمي  بنياد شهيدانقالب  عمومي  و روابط ّ دفتر رياست  كل ، اداره  شهادت  ـ بوستان2

1378.  

  ، انتشارات  انصاري  علي  مهندس  گيالن  استاندارمكتبي  سالگرد شهادت  چهارمين  مناسبت ، به  شهادت ّ سرخ  ـ خط3

  .64  ، تيرماه  گيالن استان ّ ارشاد اسالمي  كل اداره

  .1364  ، قم  دوم نا، چاپ ، بي  خدا، جواد محدثي  ـ خون4

  .1369  ، تهران  اول  زوار،چاپ ، انتشارات  غني  و قاسم  محمد قزويني  اهتمام ، به  حافظ وان ـ دي5

  .1374  ،تهران  اول ، چاپ  مدرسه ، انتشارات جواد محدثي) 3 (  انقالب  ـ روايت6

  .1372  ، تهران اول  ، چاپ  كيهان ،انتشارات  محمدباقر بارفروش ، بكوشش  و مقاومت  جنگ  شاعران  ـ فرهنگ7
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  .1360  ، تهران  چهارم  اميركبير، چاپ ، انتشارات  معين  فارسي  ـ فرهنگ8

  .  كريم  ـ قرآن9

  .1333  ، تهران خيام  كتابفروشي ، انتشارات  ترّقي  بيژن  اهتمام ، به  تبريزي  صائب  ـ كّليات10

  .1372،تير  جاويد، رشت  انتشارات)  مظّفري ( ، رضا قنبرزاده  ـ مشاهير گيالن11

  1376  ، تهران  اول  بنياد شهيد، نشر شاهد،چاپ  و پژوهش ، دفتر تحقيق  شهادت  ـ منظومه12

  .1342  آسيا، تهران ، انتشارات  سرمدي  عباس  شعر نو، تدوين هاي  ـ نمونه13

  .77  وردين، بنياد شهيدلنگرود، فر  امالكي  پاسدار شهيد حسين  سردار سرتيپ  ـ يادمان14

   انقالب  پاسداران  سپاه  جنگ  و تحقيقات ، مركزمطالعات  نخعي ، هادي ، شهيد سيد محمد اسحاقي  ـ نبرد العميه15

  .1379  ،تهران  دوم ، چاپ اسالمي
*     *     *  

   برادر ارجمند جناب  گيالن ّ بنيادشهيد استان  كل  اداره  محترم  مدير كل  جانبه  و همه دريغ  بي  از همكاري و با سپاس  
   پژوهش اداره ، رئيس  باقري  سيد محمد حسين  آقاي  جناب ، برادر گرامي  پژوهشي فرهنگي ، معاونت  احمد اسماعيلي  حاج آقاي

 و   بشيري يدهنژاد و خواهر فر ، برادر احمد قاسمي  اداره اين  محترم  و كارشناسان  يوسفي  سيد عبداهللا ، برادر گرامي و تحقيق
  .  است  پذير نبوده  امكان  مجموعه  اين  آمدن  فراهم  توفيق عنايتشان  بي كه  ديگري  عزيزان همه
  @�U�  �6�Aزي  ذآ!ش  @�ارد��ون  &��6@4 آ�» او «  @�م ��

     @��EA@  ��  5 �� &��6ن  اآ3�ن ه^  و �6دش  �� @�م  �U� �� �cز ا�6
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  !پروردگارا

  
ان  ��	 ,G��� و ه#,  �� روز ��  را در ��"A "+���)�6ن  روز�
(�   	��دت  

'�A�
$ را+*�  ، (<��� اش  و ر���1 ،در *�" ("	1  ��5رك  آ�روان  Jن  ��  @�
ا! ( !'اM<  ,�ّ��  Nّ0"ت و د(�ي آ$A�><ن را*��,)  اروا��J "*  !و   6"ار د ،

�2)  را �� ��Jن اT(ّ0ن (R�S  را>N  ا��م روح ��"A ر�!$��J 0#�$  �� رب�G0ا ّ .  
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