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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

  شهادت، يعني وارد شدن به حريم خلوت الهي

»حضرت آيت اهللا خامنه اي«  

  
با سالم و درود بيكران به ارواح پاك و طيبه شهداي ايران زمين كه با خون خود، پرچم اسالم را مزين 

 نمودند، گفتني است با توجه به اين كه الطاف الهي به 

گونه هاي مختلف در مسير تكامل و خودسازي نقش آفريني مي نمايد و نمونه بارز اين نقش آفريني شهيد 
تصميم بر اين شد كه قلم را در وصف ) عج( از موالي شهيدان و توجهات امام عصر است، اين بار با مدد

مقام شامخ الله هاي بوستان عشق به حركت در آورده به معرّفي آن دسته از فرزانگان خاكي كه نه تنها در 
اي امام عرصه دانش و دانشگاه بلكه در ميدانِ دفاع مقدس نيز براي اّتصال به خدا و لبيك گفتن به ند

چهره هايي كه نه . خويش جامه رزم بر تن پوشيده و سنگر ايثار و شهادت را خالي نگذاشته اند؛ بپردازيم
از عالم ديگري آمده بودند و نه از جنس غريبي بودند بلكه در راه عشق به خدا، دين و واليت، قدم 

ارتر ساخت و بهترين فرصتها را و بي ترديد، اين عشق بود كه راه را براي سلوك آنها همو! برداشتند
امروز كه . برايشان به وجود آورد و باعث شد كه از خود و خويشتن فارغ شوند و به قرب الهي برسند

سالها از آن زمان مي گذرد، بيش از پيش الزم مي آيد، از آنهايي كه در مقام ايثار و شهادت از مرز و بوم 
 بهترين هاي خود گذشتند، به نيكي ياد كنيم و با مطالعه كشور عزيزمان حراست نمودند و بي ادعا از

اميد كه گامي هرچند قليل در راستاي حفظ . زندگي نامه آن عزيزان از مقام و منزلتشان آگاه تر شويم
 .آرمانها و ارزشهاي انقالب و شهداي عزيز برداشته و در استمرار راهشان كوشا باشيم

  
)التماس دعا(  
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                ياري كنندگانِ دين خداياري كنندگانِ دين خدا
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  » شهيد ناصر آل ابراهيم « 
  

  

  

  

  

   محمد:  نام پدر 

   1347: تاريخ تولّد 

 لنگرود : محلّ تولّد 

 )مركز تربيت معلّم شهيد دستغيب رودسر(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  26/10/1365: تاريخ شهادت 

  شلمچه: محلّ شهادت 
  

 »�����ت ا ��
� ���« 
 

بود ) ع(عاشق اهل بيت . زد اي همچون مالطفت، ادب و اخالص در درونش موج مي هاي پسنديده خصلت
و بر اثر توجه به معنويت به مرحله اي از شناخت در مسير حيات رسيد كه حاضر نبود لذّت رضايت 

ي و قناعت پيشگي از اهميت به اداء فرائض شرع. خالق را با لذت رضايت هيچ مخلوقي معامله كند
شهيد . گريخت به لحاظ مداومت در تزكيه، از محبوبيت و شهرت دنيوي مي. خصايص اخالقي شهيد بود

عالوه بر مطالعة كتابهاي درسي عالقة زيادي به مطالعة كتب غيردرسي از جمله كتابهاي شهيد مطهري و 
او عاشق واليت فقيه و شيفتة امام . در كنار كسب علم، ورزش را هرگز ترك نكرد. شهيد دستغيب داشت

پركار بودنش در محيط منزل و سبقت گرفتن در كارهاي خير و خداپسندانه، آثار سلوك . خميني بود
بسوي معبود را در چهره اش روز به روز نمايان تر مي ساخت و حب دنيا را در نظرش پست و ناچيز مي 

  . شمرد
 »�� �
�� �� »ارم ه�' �& و $	د"�ي �	اي ر�� 

روز اعزام من در كنار ايشان بودم و چندين بار . با كسب اجازه از خانواده براي اعزام به منطقه مهيا شد
قامتش را سراپا نگريستم و احساس مي كردم، از هيجان اعزام، نيروي دروني و جسماني اش چند برابر 

وقتي سوار . ي گذاشتشده است، چون با چاالكي، ساك خود و ساير همرزمانش را داخل ماشين م
رضا فكر . چندين بار ايـن جمله را تكرار كردم! ماشين را نگه دار: اتوبوس شد، رو به رضا كردم و گفتم

مادر چه شده؟ چرا چنين : بالفاصله پايين آمد و گفت. كرد كه شايد از رفتن او به جبهه منصرف شده ام
؟ از اينكه رضا منظور مرا اينگونه تعبير كرده بود، مي گوييد؟ مگر خودتان براي رفتنم رضايت نداده بوديد
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من، َنه از به جبهه رفتن برادر بزرگترت ممانعت كرده ام و نه مخالف ! خير پسرم: جا خوردم و جواب دادم
هيچ شك و ترديدي براي رفتن به . سپارم به رضاي الهي راضي هستم و تو را به خدا مي. رفتن شما هستم

منظورم از اين گفته، آن بود كه از بدو اعزام در شما نيرو و قدرت مضاعفي ديدم كه . جبهه نداشته باشيد
پس از آگاه شدن ! به همين جهت به شوخي گفتم كه ماشين را نگه دار! بسيار مرا شگفت زده كرده است

يي را مادر عزيز، اين شوخي شما را هرگز فراموش نمي كنم ولي بدان كه نيرو: از نيتم لبخندي زد و گفت
كه در من ديدي، در تمام همرزمان و رزمندگان وجود دارد و برگرفته از ايمان و عشق به خدا و اداي 

  ! فريضه است
 »��
»�,+ از ��در �  

 
 

آري امروز امنيت و آسايش و عزّت دين مان نيازمند مجاهدتها و 
 ايثارهايي است كه بايد در جبهه ها از خود نشان داد و جوانان انقالبي

  ! بايد  با بصيرت و هوشمندانه در مسير دين خدا گام بردارند
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  » شهيد سيد عبدالكريم اتقياء « 
  
  
  
  
  

  سيد اسماعيل : فرزند 

  1337: تاريخ تولّد 

        بندرانزلي: محلّ تولّد 

  )دانشگاه گيالن(شيالت : رشتة تحصيلي 

  16/8/1361: يخ شهادت تار

  موسيان ـ عمليات محرم: محلّ شهادت 
  
 

 » ��
� ��������ت ا«   
وي غم خوار و مددكار خانواده بوده و با صبر و . شهيد اتقياء انساني محجوب، فعال و پرتالش بود

  در مورد افراد . آمد استقامت بر مسائل و مشكالت فائق مي
او جواني ورزشكار ولي در برخورد با ديگران بسيار فروتن و . كرد ل ميديده و نيازمند دلسوزانه عم ستم

در زمينة شناخت مباني ديني از وجود والدين متدين خود، بهره ها برد و با اعتقادي . حامي ضعيفان بود
 دستغيب، ّطي طريق... وي با مطالعة كتب استاد مطهري و آيت ا. راسخ، بر پهنة بيكران انسانيت گام نهاد

بارها به دوستان و . نمود و با عطوفت و گشاده روئي در ايجاد فضايي صميمي و مطلوب، سعي مي نمود
كرد و با تمام وجود براي توسعه دين خدا در  آشنايان، فريضة امربه معروف و نهي از منكر را سفارش مي

  .داشت جامعه گام برمي
 

���0 /�دم $� راه. را ادا�� ده- «  ��
� ��« 
بسيار . مي خواهم عكسي بگيرم و براي اعزام به جبهه لبنان مهيا شوم: ز به منزل آمد و گفتيك رو

از رفتن به جبهة لبنان منصرف شده و تصميم دارم براي حضور در : چند روز بعد، گفت. متعجب شدم
ستور داده اند امام، د: جواب داد. عّلت تغيير عقيده ايشان را پرسيدم. جبهه به مناطق عملياتي اعزام شوم

سپس به اّتفاق . كه جوانان بايد جبهه ها را پركنند و من مي خواهم به فتواي امام در همين جا، عمل كنم
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روز اعزام فرا رسيد و . چند نفر از دوستان دانشجوي خود به سپاه منطقه رفته و براي اعزام ثبت نام نمودند
اي كه شهيد اتقياء و ديگر  ن روز قرار شد، كتابخانههما. عبدالكريم و ديگر همرزمانش مهياي رفتن بودند

برادران مسجد قائميه براي احداث آن، تالش فراوان كرده بودند، افتتاح شود و از اين بابت كه يك 
چند ساعتي قبل از اعزام ايشان ما نيز در . حركت فرهنگي براي جوانان انجام داده اند، بسيار خوشحال بود

آمد و با تمام وجود نسبت به ما ابراز عالقه   شهيد، مدام نزد خواهران و مادر مي.كنارشان حضور داشتيم
حّتي بدون آنكه به پيرامونش توجه داشته باشد، چندين بار، مادر را در آغوش كشيد و به . كرد مي

ن هم، موجي از شور و هيجا. عبدالكريم برايم بسيار تازگي داشتاين حركات . خواهرانش اظهار لطف كرد
 را در چشمانش مي ديدم و هم اينكه چگونه از هر فرصتي در لحظات آخر استفاده ها براي رفتن به جبهه

بي اختيار، هنگام سوار شدن آنها در ماشين به دنبالش حركت . مي كند تا يكبار ديگر، خانواده را ببيند
گاهي محكم از ما  ردم كه تكيهك نمودم و با اينكه از رفتن ايشان به جبهه بسيار خرسند بودم ولي حس مي

پس از رفتن شهيد، ما نيز به منزل آمديم و من بالفاصله آلبوم عكسها را بيرون آوردم و . شود دور مي
با آنكه چند ساعتي از رفتن ايشان نمي گذشت اما سخت ! شروع به نگاه كردن عكسهاي عبدالكريم نمودم

چند وقتي از عزيمتش به جبهه ها مي . ر كرده بودحس غريبي تمام وجودم را تسخي. دلم گرفته بود
در همين بين، من با قبولي در آزمون . ما توسط نامه و يا تلگراف از حال ايشان باخبر مي شديم. گذشت

اولين روز خدمتم در آموزش و . آموزش و پرورش توفيق خدمتگزاري در سنگر معّلمي را به دست آوردم
هنگامي كه به كنار پيكر پاك ايشان رسيدم، شهيد ! شهادت عبدالكريمپرورش مصادف شد با شنيدن خبر 

را كه در مقام يك مربي و يك معّلم براي خود و ساير برادران و خواهرانم مي دانستم، ديدم و از اينكه 
چقدر استوار و با ايمان براي حفظ مكتب خدا و آرمانهاي انقالب قدم به ديار حماسه سازان تاريخ ايران 

سپس خود را به صورت ايشان نزديك نمودم و به خون شهيدان قسم خوردم تا . ده، برخود مي باليدمنها
روزي كه در خدمت تعليم و تربيت هستم، اشاعه دهنده راه و مسير انقالب و معرفي آن در بين دانش 

  . آموزان باشم
 » ��
 » �,+ از �اه	 �

  

 
پيرو واقعي او باشيد و ! از شما مي خواهم كه امام را تنها نگذاريد

به فكر مستضعفان باشيد و . فرامين امام را مو به مو عمل كنيد
خدمتگزار اسالم و مسلمين و از اختالفات دوري كنيد و وحدت را در نظر 

 »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد ««««                        . بگيريد و رعايت كنيد
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  »شهيد وحيد رضا احتشامي « 
  

 هادي: در نام پ

    1341: تاريخ تولّد 

   رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران ( پزشكي : رشتة تحصيلي 

  10/6/1365: تاريخ شهادت

  2حاج عمران ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ران را به خواندن هميشه ديگ. شهيد احتشامي جواني متعهد، بزرگوار، باوقار و مقيد به تكاليف ديني بود
 هنوز سوز و گداز نمازهاي شبش را اهل خانه در سينة خود نگه داشته. نماز اول وقت سفارش مي كرد

در محيط خانواده نيز بسيار صميمي و متواضع بود و به مادر بيشتر از ديگران احترام مي گذاشت و او . اند
ذراند و بيشتر اوقات براي اداي فرائض ديني هيچ گاه اوقات خود را به بطالت نمي گ. را تكريم مي كرد

پشتكار و همت قابل تحسيني داشت و رستگاري . رفت خود به مسجد مالعلي محمد پيرسراي رشت مي
انسانها را در اتصال به خدا مي دانست و دراين راه از تهذيب و تزكيه نفس غافل نمي شد و به مطالعه و 

  . دادفراگيري علم عالقه فراواني نشان مي 
�اه- �� دوري ام �4دت آ��2 ��درم، ��«  !« 

آنقدر . آخرين بار كه تصميم گرفت به جبهه برود، شور و هيجان خاصي تمام وجودش را فرا گرفته بود
گذاشت كه براي اطرافيان تعجب آور بود چرا كه تا حركت كاروان  سريع،  وسايل خود را در ساك مي

فقيه در وجودش  چون او عاشق امام بود و حب ِ واليت و عشق به ولي اعزام، مدت زيادي باقي بود ولي 
به هنگام . وجود او با هر بار رفتن به جبهه، پاكتر از قبل مي شد. شناخت نقش بسته بود، سر از پا نمي

 اين بار مرا! نه مادر:  پرمهر مادرانه اي برگونه اش بزنم، مرا پس زد و گفت خداحافظي چون خواستم بوسة
بعد پلكانهاي منزل را دو تا يكي طي نمود و همچون . در آغوش نگير و بگذار تا راحت تر، راهي بشوم

كسي كه از شوق پرواز به سوي ربوبيت در پوست خود نگنجد، نگاههاي معصومانة خود را از ما گرفت و 
پيامي دارد كه تا آن زمان، دليل با ما چنين نكرده و اين اعمال و رفتارش  دانستم كه بي. از منزل خارج شد

چند هفته اي از رفتن وحيد رضا به جبهه نگذشته بود كه يك روز يكي از . باورش برايمان سخت بود
وقتي از دوستش كه تازه از جبهه آمده بود، . همرزمانش به منزل ما آمد و خبر سالمتي وحيد را به ما داد
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وحيد مي خواهد كه شما به دوري اش : واب گفتسوال كردم، چرا وحيد براي ما تلفن نمي زند؟ در ج
چند روز بعد خبر شهادت وحيد رضا به ما رسيد و من سجدة شكر به جاي آورده و از . عادت كنيد

  ! خداوند رحمان سپاسگزاري كردم
 

 » ��
 »�,+ از ��در �
 
 

 
دريغا كه يك جان بيشتر ندارم و آن را بي ادعا در اين راه تقديم اسالم و 

زيرا براي رضاي خداوند و ياري دادن اسالم و . و مردم مي كنمامام 
قرآن به جبهه آمده ام و هدفي جز اهللا ندارم و از شما امت حزب اهللا و 
شهيد پرور نيز انتظار دارم تا راه امام و شهداي اسالم را ادامه دهند و 

 . به منافقين اجازه ندهند كه به اسالم صدمه وارد كنند
 

 »»»»يت نامة شهيد يت نامة شهيد يت نامة شهيد يت نامة شهيد فرازي از وصفرازي از وصفرازي از وصفرازي از وص««««
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  »شهيد اكبر احمدي « 
  

  رحيم: نام پدر 

    1339: تاريخ تولّد 

      رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه بهبهان(رياضي : رشتة تحصيلي 

  8/12/1362: تاريخ شهادت 

  چزابه ـ عمليات خيبر: محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

هاي والدين را در حد توان به جاي   برخوردار بود وخواستهشهيد احمدي از فروتني و عزّت نفس وااليي
ايشان فردي . داد  ساير اعضاي خانواده قرار نمي وي كارها و امور شخصي خود را بر عهدة. آورد مي

رفت چرا كه در تمام مراحل  صالح و وارسته بود و يكي از مريدان موالي متقيان به شمار مي آزاده، 
در مقابل هرگونه ظلمي ايستادگي . شد گفت، هر چند كه به ضرر ايشان تمام مي زندگي به حق، سخن مي

او هميشه به فكر افراد ضعيف و مظلوم بود و از . كرد و در اين راه، حاضر به هر گونه جانفشاني بود مي
خط وي در جامعه فردي پرهيزكار، هوشمند و نيز از پيروان . هر طريق براي رفع مشكل آنها اقدام مي كرد

  . بود) ره(امام خميني 
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�0$"7 ���س دا��دي « « 
 

اكبر از من : يك روز براي صرف نهار از مغازه به منزل مراجعه نمودم و پس از خوردن نهار، همسرم گفت
خواست تا به شما بگويم، اگر برايتان مقدور است، يك دست پيراهن مناسب برايش تهيه نمائيد و بعد چند 

پس از باز كردن پاكت و مطالعة آن متوجه شدم كه عروسي بهترين . ن نشان دادكارت عروسي را به م
. دوست اكبر، آقاي سيد جوادي مي باشد و اين مراسم در مسجد ابوذر كُرد محّله رشت برگزار مي شود

اين دو عزيز آن قدر به همديگر عالقه داشتند كه مانند يك روح در دو جسم بودند و در مراحل و مسائل 
. حّتي نيايش ها و فعاليتهاي مذهبي را نيز با هم انجام مي دادند. بردند ختلف در كنار هم به سر ميم

خداوند، عشقي در وجود اين دو انسان قرار داده بود كه هيچ چيز نمي توانست، اين ارتباط و برادري را 
رچه اي مناسب براي دوخت به همسرم گفتم كه به اكبر بگويد، عصر به مغازه بيايد و پا. كم رنگ كند

دو روز بعد، لباس ايشان . عصر همان روز اكبر به درِ مغازه آمد و پارچه اي انتخاب كرد. انتخاب كند
اكبر . فرداي آن روز قرار شد تا با مادرش جهت عروسي به مسجد برويم. آماده شد و آن را به منزل آوردم
سپس همراه مادرش سه نفري به مراسم .  برازندة وي بودلباسي كه بسيار. نيز لباس تازه اش را به تن كرد

الحق كه مراسمي بسيار بي آاليش و سرشار از معنويات بود و در انسان، شور و هيجاني وصف . رفتيم
در حين مراسم ناگهان چشمم به اكبر افتاد و ديدم به جاي پيراهن تازه اش، پيراهن . ناپذير ايجاد مي كرد

پس از . در آنجا موقعيتي به دست نيامد كه عّلت را جويا شوم.  برايم ناآشنا بودديگري به تن نموده كه
ايشان نيز دقايقي مراسم را ترك كردند تا ما را . پايان مراسم عقد، تصميم گرفتيم تا به منزل مراجعت كنيم

 اكبر نيز به  شب بود كه با تمام شدن مراسم،9ساعت . خودش مجدداً به مراسم برگشت. به منزل برسانند
عّلت را از . ديگر نتوانستم با حس كنجكاوي خود كنار بيايم. باز، همان لباس را به تن داشت. منزل آمد

  : در نهايت متانت و وقار گفتند. پسرم جويا شدم
 ديدم لباس سيد رفتند، پدر جان، هنگامي كه عروس و داماد براي خواندن خطبة عقد نزد حاج آقا مي

او نيز پذيرفت و در وضو ! با خواهش خواستم تا لباس خود را با من معاوضه كند. نيستجوادي مناسب 
با فهميدن . خانة مسجد، لباسهايمان را تعويض كرديم و اين لباسي كه تن من است، لباس داماد است

نيا فاصله جريان رخ داده، متوجه شدم كه اكبر آن چنان با اقتدار، روح خود را تربيت نموده و آن قدر از د
 به پروردگار، چيز ديگري بر قلبش حاكم نيست تا بدان حد بگرفته است كه به جز عشق و معرفت و ح

  . كه هميشه بهترينها را براي بندگان خدا مي خواهد
  

 » ��
 »�,+ از �8ر �
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اي مردم دنيا بدانيد تا موقعي كه هدفمان اهللا است؛ مكتبمان اسالم است؛ 

است و كتابمان قرآن و پرچمدار انقالبمان ) ع(حسين  آموزگارمان
و رهبرمان روح اهللا است؛ پيروزيم و پيروز خواهيم ) عج(حضرت مهدي 

خدا و قرآن برداشته ايد و مسلمانها را از پس اي كسانيكه دست از ! ماند
 و ستمگراني چون قوم ياد برده ايد، تاريخ در قرآن، شاهد زورگويان

و ابرقدرتهاي زيادي بوده كه همة آنها عاقبت ...  وفرعون وعاد و ثمود
پس اي مردم، به ريسمان خدايي چنگ زنيد و متّحد . نابود شده اند

  . باشيد كه فقط خداپرستان جاويدند
 

 »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد           «           «           «           «                                                                                                                 
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  »شهيد هاشم اختر شمار « 
  
  
  
  

  هادي: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تبريز(ابزارساز مكانيك : رشتة تحصيلي 

  27/10/1365: تاريخ شهادت 

   بمباران رژيم بعث- دانشگاه تبريز : محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

روابط اجتماعي ايشان با مردم ستودني . يخته، پرهيزگار، شريف و وارسته بودشهيد اختر شمار، فردي فره
دانست و اوقات فراغت خود را با  را آفت ميشهيد، بيكاري . و در حسن بيان، داراي جاذبة خاصي بودند

  ايشان در هر شرايطي حرمت خانواده را حفظ مي نمودند و براي.گذراند مطالعه كتابهاي علمي و فني مي
فرائض ديني را در مسجد حاج مجتهد رشت به . انسجام خانواده و دوستي متقابل، اهميت ويژه قائل بودند

ايشان . اي داشتند فعاليتهاي گستردهدر بدو انقالب نيز در پايگاههاي تقسيم ارزاق به مردم، . آوردند عمل مي
 باوري به علم جويي و كسب معرفت  و در نهايت دينجستند از هر فرصتي براي خدمت به مردم بهره مي

  . نيز مي پرداختند تا توانائي خويش را در مسير انسانيت به درجه واالي تقرّب الهي سوق دهند
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 »��در ، �ن �
�� �8ك ا�� « 
 

در ُشرف وقوع بود و برادر بزرگتر هاشم نيز در كنار ديگر رزمندگان اسالم در منطقه ) 5(عمليات كربالي 
اوايل شب، از تبريز . ما نيز از خداوند متعال، سالمتي رزمندگان را خواستار بوديم. ور داشتعملياتي حض

به منزل ما تلفن شد و اطالع دادند كه دانشگاه تبريز توسط بعثيان مزدور مورد حمله قرار گرفته است و در 
يد، به سوي تبريز عزيمت بالفاصله با پدر شه. اين هجوم وحشيانه، هاشم نيز از ناحيه پا مجروح شده است

در بين راه از خداي خويش، خواستم كه صبري عظيم عطا فرمايد تا، تاب و تحمل هر حادثه اي . كرديم
. هنگامي كه به تبريز رسيديم، مستقيم به بيمارستاني كه هاشم در آنجا بستري بود، رفتيم. را داشته باشيم

اما هيچ اثري .  پاهايش برداشته تا ميزان جراحت را ببينموقتي ايشان را ديدم، بالفاصله ملحفه را از روي
وقتي ملحفه را كامالً كنار زدم، ديدم كه بخش زيادي از بدنش . از زخم و جراحت در آن قسمت نبود

مجروح شده، پس از پرس و جو و با خبر شدن از چگونگي وضعيت موجود، مّطلع شدم كه مدت زيادي 
چون .  فاصله، از من، طلب آب نمود تا عطش درونش را كمي التيام بخشددر اين. در بين ما نخواهد بود

اظهار داشتند كه به : عّلت را پرسيدم! خواستم، به او آب بدهم با ممانعت پزشك معالجش روبه رو شدم
زمانيكه آماده شده بودم . هيچ عنوان، نبايد آب بنوشند و فقط كمي لبانش را با دست خود مرطوب كنيد

ود را كه به لكه هاي خون هاشم آغشته شده بود، بشويم و سپس لبانش را تر نمايم، ناگهان تا دست خ
  : هاشم رو به من كرد و گفت

با شنيدن اين جمله به صالبت راهش پي بردم و روحية باال و ايمان راسخ . مادر، خون شهيد پاك است
شتم، مدام هاشم از من و پدرش و طي مدت چند روزي كه در آنجا اقامت دا. فرزندم را تحسين نمودم

اي كه براي او پيش آمده بود، با كمال عشق و اعتماد به نفس  سايرين، طلب حالليت مي كرد و از واقعه
در آخرين روزي كه هنوز از ميان . و از آنكه به وصال معبودش مي رسيد، بسيار شادمان بود. ياد مي نمود

خواندن نماز مغرب و عشاء در محضر درگاه خداوند كريم ما رخت بر نبسته بود، در حالي كه پس از 
به هرچه كه رضاي تو در آن است من نيز، راضيم؛ ! اي خدا: مشغول استغاثه و راز و نياز بودم و مي گفتم

  اي رب العالمين از تو 
طر از مي خواهم، صبر كريمه اي به ما عطا فرمايي تا باعث سربلندي راه پرارزش شهيدان باشيم و به خا

چون رضاي : دست دادن فرزندمان عجز و ناله نكنيم؛ ناگهان صدايي ماليم، مرا مخاطب قرار داد و گفت
ديدم كه با «: ناگهان به خود آمدم و به سوي هاشم رفتم! خداوند در صبر توست، پس، بسيار صبور باش

من نيز . رت نموده استقلبي مطمئن و عشقي وصف ناپذير، بال گشوده و به جمع افالكيان راه عشق هج
براي قداست آرمان راهش هرگز اشك را بر چشمان خود جاري ننموده ام تا دشمنان اسالم نيز در خفت و 

 »�,+ از ��در �
�� «           .خواري بمانند
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خواهرانم، حجاب را رعايت نموده و پاسدار حرمت خون شهيدان باشيد 

. گان از هيج امري كوتاهي نكنيدو در پشت جبهه براي حمايت از رزمند
زيرا دشمنان انقالب اسالمي درصدد ايجاد فاصله بين مردم و جبهه ها 

  .هستند
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««  
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  »شهيد سيد محمد اسحاقي « 
  
  
  
  

  ميرعبداهللا: نام پدر 

  1341: تاريخ تولّد 

    الهيجان: محلّ تولّد 

  ) ه شهيد بهشتي تهراندانشگا(تاريخ : رشته تحصيلي 

  29/10/1366: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ كربالي : محلّ شهادت 
  

»��
� ��������ت ا« 
 

در . و در دوري نمودن از گناهان، همت مي گماشت. وي فردي باوقار، جوانمرد، باتقوي و با فضيلت بود
تمام مراحل زندگي به دستورات ايشان در . برابر خانواده و ديگران از يك نجابت خاصي برخوردار بود

  اقتداء ) ع(موالي متقيان، امام علي 
وي پس از پيروزي . اي به زياده خواهي نداشت كرد و عالقه نموده هميشه در زندگي، قناعت را پيشه مي

هاي ديني و پركردن مسجد و حمايت از خط امام و واليت فقيه  انقالب اسالمي آشكارا به فعاليت
  ز بانيان احداث بسيج پرداختند و ا

از خصوصيات بارز ايشان اين بود كه براي رضاي خدا هر كاري . در مسجد خميران زاهدان رشت بودند
  دادند و در عين حال، نزد ديگران بازگو  را انجام مي

  ! كردند تا مبادا نفس، دچار عجب بشود نمي
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   »8;	م دا��د �� « 
ين دفعه كه از منطقه آمد، لباس دامادي را به تن وي كنيم تا هم از سيد محمد قولش را گرفته بودم، ا

يك روز براي برادرش سيد . سّنت پيامبر را بجاي آورده و هم ايشان را بيشتر به خانواده مقيد نمائيم
سيد . محسن زنگ زد و از ايشان خواست كه به تهران بيايد تا دوستان دانشگاهي ايشان بتوانند او را ببينند

پس از ديد . سن كه طلبه بود و در قم تحصيل مي كرد، خواستة برادر را اجابت نمود و به تهران رفتمح
در بين راه، در تمام طول مدتي كه سيد . و بازديد، تصميم گرفتند به منزل خاله خود در تهران بروند

پس از .  رد و بدل شدمحسن با سيد محمد بود، صحبتهاي بسياري كردند و گفتني هاي فراواني بين آنها
سپس سيدمحمد به دليل اعزام به جبهه . رسيدن به منزل خاله و احوالپرسي، دقايقي را در كنارشان ماندند

اي، سعي كن اين مسير  خاله ايشان اظهار داشتند، شما در دانشگاه شاگرد اول شده. از خاله حالليت طلبيد
.  جبهه نياز بيشتري به ما دارد و در آنجا پرثمرتر خواهم بوداما سيدمحمد جواب داد كه. را ادامه بدهيد

بعد از خداحافظي، سيد محسن نيز به قصد آمدن به رشت از سيدمحمد جدا شد و هنگامي كه به رشت 
  : رسيد، به مادر گفت

ش پر از كالم. اما اين بار رفتنش را با رنگ و بوي ديگري ديدم. سيد محمد، عزم رفتن به جبهه را دارد
 صبح بود كه تلفن به صدا در 10پس از گذشت چند روز، ساعت . نصايح بود و مدام سفارش مي كرد

بعد از جوياي حال . با شنيدن صدايش بسيار خوشحال شديم. سيد محمد از اهواز تماس گرفته بود. آمد
:  سپس به سيد محمد گفتم.رويم، برايم دعا كنيد مادر، چون تا ساعاتي ديگر به خط مقدم مي: شدن، گفت

اندازيم زيرا با سفارش آشنايان به خواستگاري  انشاء اهللا وقتي كه آمدي، مراسم عروسيت را، به راه مي
پس در صورت امكان خودت را زودتر . اي رفته ايم كه در كانون قرآن، تدريس مي كند خانم مؤمنه

در هر دو صورت بدان كه . م يا مرا خواهند آوردآي مادر، يا خودم مي: سيد محمد در پاسخ گفت. برسان
از شنيدن اين سخنان، بسيار . اگر هم شهادت نصيب شد، حاللم كنيد. كنم براي اسالم و دينم، خدمت مي
ولي سيد محمد در كمال خونسردي و با صالبت مرا . اين حرفها را نزن: غمگين و ناراحت شدم و گفتم
 بعد ازظهر 2ساعت . نتها براي همه دوستان و آشنايان سالم و دعا رساندآرام نمود و دلداري داد و در ا

بود كه پدر سيد محمد، به منزل آمد و خبر داد كه امروز عمليات شده و از رشت نيز نيروهاي بسياري به 
ة شهادت رسيده اند و ادامه داد كه شب گذشته خوابي ديده و دقيقاً اين جمله را بيان كرد كه امروز حادث

حالش . من نيز به پدر سيد محمد گفتم كه امروز صبح با ايشان صحبت كردم. غم انگيزي در راه است
شهيد در .  بعدازظهر بود كه خبر شهادت پسرم را به ما رساندند4حوالي ساعت . خوب بود، نگران نباشيد

  . ار به تن كرد در نبرد با كفّار، لباس دامادي را با شهامت و شجاعت و ايث5عمليات كربالي 
 

»��
 »�,+ از ��در �
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خواهيد كه در لواي اسالم و  اگر مي! دوستان، عزيزان و هموطنان شريف

 زندگي كنيد، قرآن و واليت را سرلوحة امورات دنيوي و اخروي آزادي
خود قرار داده و از وجود علما و استادان اهل دين، بهره هاي فراواني 

 و عدالت خواهي را خالي نگذاشته تا موجب بگيريد و هيچگاه سنگر علم
  !سوء استفادة بيگانگان شود

»»»»فرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيد« « « «   
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  »شهيد فريبرز اشجعي«
  
  
  
  
  

  ارشد: نام پدر 

  1345: تاريخ تولّد 

  آستارا : محلّ تولّد 

  )دانشگاه صنعتي شريف تهران( متالوژي  :رشتة تحصيلي 

  10/6/1365: تاريخ شهادت 

   2حاج عمران ـ عمليات كربالي : هادت محلّ ش

  
 » ��
� ��������ت ا« 

  

شهيد فريبرز اشجعي روح پاك و بلندش را به صفاتي چون مروت، سخاوت و نوع دوستي آذين نموده 
پرداخت تا جوياي احوال ديگران باشد و در صورت نياز به آنان  در هر فرصتي به صله ارحام مي. بود

هوش و نبوغ خاصي برخوردار بود و هم زمانِ رشد فكري و ارتقاء انديشه با ايشان از . كمك كند
شهيد، مونس مسجد . هاي رزمي جسم خود را نيز براي پيشرفت مطلوب، پرورش مي داد فراگيري ورزش

جامع آستارا بود و اصوالً براي انجام فرائض ديني خود، همچون نماز و عبادات و خدمتگزاري به مردم، 
يكي از صفات برجستة وي احياء نمودن فريضة امر به معروف و نهي از . نگر خود قرار داده بودآنجا را س

توان در محضر او  شد كه از خدا بايد ترسيد و روز قيامت نمي منكر در بين جوانان بود و مدام متذكر مي
 الگوپذيري از رفتار و او، از مخلص ترين جوانان انقالبي و فدائي واليت بود و با. با معصيت، سربلند كرد

كرد كه  در برخورد با منافقين و ضد انقالب آن قدر با متانت و عطوفت رابطه برقرار مي) ع(كردار ائمه 
شدند و همين نيز بهانه اي مي شد تا با رغبت و ميل  بعضي از آنها مجذوب رفتار نيك و پسنديده او مي

  . زيادي به طرف انقالب و دين حق كشيده شوند
» �� »و<�=� �	�4 �د 4>+ آ	دم

در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان پس از اتمام كالس، دانشجويان براي استراحت و هواخوري به 
يكي از استادان نيز داخل محوطة دانشگاه شد و در گوشه اي به كشيدن سيگار . محوطة دانشگاه رفتند

اي برد و  ستاد رساند و ايشان را به گوشهدرنگ خود را به ا شهيد اشجعي با ديدن آن صحنه بي. پرداخت
كند كه از شما بخواهم  استاد، احترامتان بر ما واجب است، اما وظيفه شرعي و ديني حكم مي: چنين گفت

در ثاني شما به عنوان يك استاد در اين ! تا از كشيدن سيگار در اين مكان و در چنين روزي پرهيز نمائيد
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حال، ضمن . باشيد تا ساير دانشجويان از انجام فعل ناشايست پرهيز نماينددانشگاه بايد سرلوحه و الگو 
سپس از استاد جدا شد و استاد با شنيدن . عذر خواهي از شما خواهشمندم تا به اين مهم توجه فرمائيد

وقتي پيش او رفتيم، از اينكه بدون تعارف با استاد، چنين . حرفهاي فريبرز، سيگار خود را خاموش نمود
احترامي  من به استاد بي: ولي ايشان در نهايت خونسردي جواب داد. رخوردي كرده بود، متحير شديمب

اي را كه به عنوان يك مسلمان بر عهده داشتم، انجام دادم و اين تكليف، بيان امربه  نكردم، بلكه وظيفه
دم، در محضر خداوند زيرا اگر چنين نمي كردم و شاهد ادامه آن كارمي ش. معروف و نهي ازمنكر بود

  . حال وجدانم، آرام و خيالم آسوده است. مسئول بودم
 

»��
 » �,+ از ��در �

  

  
بار سنگين چرخهاي تانك را بر روي سينه ام تحمل مي كنم ! به خدا قسم

بما ) ع(اما زير بار سنگين و پر مشقت، ذّلت نخواهم رفت زيرا كه حسين 
  ! گي با ذّلتآموخته كه مردن با عزّت به از زند

اگر سرمان را از تنمان جدا كنند، نخواهيم گذشت يك مو از قوانين اسالم 
  ...چون اسالم اسالم است . را از پيكرة آن جدا كنند 

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد كمال اصغري لسكوكاليه « 
  
  
  
  
  

  حشمت: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

     لسكوكاليه آستانه اشرفيهروستاي : محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد(امور پرورشي : رشتة تحصيلي 

  21/11/1365: تاريخ شهادت 

   5 كربالي -شلمچه : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ه بر آن، از دوران جواني با  نواي خوش قرآن، انس گرفت و عالو. او، فردي متواضع و بسيار پرهيزكار بود
سعي مي كرد كه هر كاري را براي رضاي خدا انجام دهد و بهترين . اعتقاد بر اخالصِ در عمل داشت

با وجود امكانات محدود، . لحظات زندگي را اوقات عبادت با خالق و رازو نياز كردن با او مي دانست
فت و انسانيت را از شهيد اصغري، شناخت معر. فراگيري علم را درحد توان پي گرفت و خوش درخشيد

با . كانون خانواده و با مطالعة كتب متفاوت مذهبي شروع كرد و در بيرون از منزل گسترده تر ساخت
عضويت در پايگاه بسيج محّله، خدمت به مردم را نيز از مراتب خودسازي برشمرد تا بتواند به طور 

 زيبا انديشي شهيد تا بدان حد رسيد ايـن ژرف نگري و. شايسته تري براي جامعة خود مفيد واقع بشود
كنار آموختن علم، درس و تحصيل نتوانست او را از هدف مقدسش باز دارد چرا كه در كه در دانشگاه نيز 

براي استقرار و صالبت مكتب امام خميني قلم را بر زمين نهاده و با سالح ايمان و عشقِ به انقالب، بارها 
  . طل شدراهي جبهه هاي نبرد حق عليه با

�� ر�A"� @� ?��+ �� ��د  « Bد�
� « 
  

اما هر بار . شده بود چند بار از طريق بسيج دانشجويي دانشگاه، بدون آنكه به ما اطالع دهد، عازم جبهه ها
 هربار كه از او سؤال مي. كرد را كتمان مي پس از بازگشت از منطقه جنگي و مراجعت به منزل كامالً موضوع

هاي مختلف از  كنند؟ به بهانه اّطالعي مي  از بودن شما اظهار بيزنيم، تي به دانشگاه تلفن ميچرا وق: كرديم
گذاشت كه يك روز  تقريباً دورانِ پايانِ تحصيالت خود را پشت سر مي. كرد جواب دادن خودداري مي
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چند روزي را به خواهم با اجازة شما از طريق بسيج دانشگاه  پدر و مادر عزيزم، مي: نزد ما آمد و گفت
همچنين، دوره كوتاه آموزش نظامي را با ساير دوستان دانشگاهي پشت سر نهاده ايم تا بتوانيم . جبهه بروم

شهيد كمال، به اين خيال كه ما از اعزامهاي قبلي وي با اّطالع نيستيم، . در منطقه مفيدتر واقع شويم
: ناگهان رو به ايشان كردم و گفتم. باشد جبهه ميخواست به گونه اي جلوه دهد كه اولين بار است، عازم 

دفعات قبل، مگر شما از ما اجازه گرفته بوديد؟ چرا خودسرانه اقدام به رفتن كرديد؟ در ضمن، چون شما 
! فرزند ارشد خانواده مي باشيد، اميد ما به آن است كه در آينده كمك كار و دستگير من و مادرتان باشيد

شهيد كمال، با چهره اي ملول . گ و كشته شدن در اين راه هنوز برايم روشن نيستبعالوه، فلسفة اين جن
جهاد در راه خدا و پدرم، اوالً اگر شما اجازه رفتن به جبهه را به من ندهيد، از اين : رو به ما كرد و گفت

 را حاصل زيرا رضايت شما. شوم  ميدفاع از مقدسات و آرمانهاي ديني وانقالبي در محضر خدا بي بهره
هاي حق عليه باطل در يك دست، سالح و در دست ديگر كالم خدا  ثانياً رزمندگان ما در جبهه. ام نكرده

را به همراه دارند ولي مزدوران بعثي به نواميس ما تجاوز كرده و با مشاهده سنگرهايي كه طي عمليات 
در آنها به دست آمده مي توان نتيجه مختلف از آنها تسحير نموده ايم و ابزار و وسايل لهو و لعبي كه 

  . گرفت كه كدام جبهه به حق است و كدام باطل
حال، من نيز امروز بنا به فرمان ولي امر خود كه فرموده بر تمامي كساني كه قدرت رفتن و حضور 
در جبهه ها را در خود مي بينند، تكليف است تا دوشادوش ساير رزمندگان اسالم براي مقابله با 

 به پا خيزند؛ احساس وظيفه نموده همپاي ديگر دوستانِ دانشجوي خود براي احياء دين خدا دشمن
اين را بدانيد كه چون، بدون . ام تا توفيق حضور در جبهه را بيابيم و مبارزه با كفر مهيا شده

رضايت شما حتّي اگر به فيض شهادت هم برسم، خداوند از من راضي نخواهد بود پس، از شما 
 مادر عزيزم استدعا دارم، با علم به آنكه مي دانيد براي دفاع از مرز و بوم كشور عزيزم و پدر و

كنم، با رضايت كامل راهيم كنيد  و از دعاي  حمايت از انقالب و امام خود، لباس رزم رابه تن مي
 هر بعد از شنيدن حرفهاي كمال، چند روزي سخت به فكر فرو رفتم و. خير خود، مرا محروم نكنيد

در نتيجه وي . چقدر كه موضوع را بيشتر مي شكافتم، بيشتر متوجه مي شدم كه حق با كمال است
بعد از شنيدن اين خبر، اشك در . خود را براي رفتنش به جبهه اعالم كردمرا صدا زدم و رضايت 

آن  حرفهاي كمال باعث شد با آنكه تا.  حلقه زد و از شوق زياد نزديك بود فرياد بزندچشمانش
 جوانان فداكار زمان جبهه ها را نديده بودم ولي تصوري زيبا از رشادت ها و حماسه آفريني هاي

كشورمان كه براي اهداف مقدس خويش با دشمن نبرد مي كنند، در ذهنم نقش ببندد و خود را 
 روز از رفتنش به ما 23پس از گذشت ! براي هر خبري آماده كنم و راضي بشوم به رضاي الهي

بر رسيد كه او در خاك مطهر و معطر جبهه هاي جنگ حق عليه كفر با كمال افتخار به وجه اهللا خ
  »نقل از پدر شهيد «        ! نزديك شده تا بهشت جاويدان را از آنِ خود نمايد



 30

  
  
  

  
الهي، كمك كن تا اين عمل من جهت حفظ دين تو و به خاطر آئين تو و 

خدايا كمك كن تا اگر شهيد .  تو باشدبراي حراست از مكتب گهربار اسالم
. شدم، در زمان شهادت و قبل از آن به جز به وحدانيت تو نينديشم

بارالها، از تو استقامت مي جويم تا دستم، پايم، زبانم، فكرم جز رضاي تو 
خدايا سعادت و خوشبختي خويش را در آمرزش و مغفرت از . را نطلبد

  !جانب تو مي دانم
        »»»» نامة  شهيد نامة  شهيد نامة  شهيد نامة  شهيدفرازي از وصيتفرازي از وصيتفرازي از وصيتفرازي از وصيت««««
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  »شهيد محمد رضا بابايي پور لنگرودي « 
  
  
  
  

  غالم حسين: نام پدر 

  1336: تاريخ تولّد 

  لنگرود: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(حقوق : رشتة تحصيلي 

  10/10/1357: تاريخ شهادت 

  دلنگرو: محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا«  
بدان گونه كه الگويي بسيار .  خانواده مي گذاشت شهيد بابايي پورلنگرودي احترام زايد الوصفي به اعضاء

در كنار . عالقة وافري به فهم و درك عميق علوم معنوي داشت. حساس و مؤثر براي ساير اعضاء بود
روحيه ظلم ستيز و انقالبي داشت و از رنج مردم بسيار . تعليم و تعلّم از تزكيه و خودسازي غافل نمي شد

محمدرضا، روحي بلند و قلبي . پاسدار قرآن و انقالب و مدافع عزّت و شرف اسالم بود. دردمند مي شد
شور و عشق به واليت، باعث . سرشار از محبت داشت، تا آنجا كه مي توانست به مردم خدمت مي كرد

او، به . ساعد بود براي شكوفايي و استقرار اسالم ناب محمدي فعاليت نمايدمي شد تا در هر محيطي كه م
فعال . دور از غيبت و رذايل اخالقي بود و همين امر، محبوبيت او را در بين آشنايان بيشتر مي ساخت

بودن و تعصب ايشان در رفع نيازهاي زندگي بيانگر آن بود كه هيچ گاه نمي خواست دست نياز به سوي 
  . كسي دراز كند

 
 » C�� 	� »اول ��E �	گ 

  

هنوز . يك روز صبح، مهيا شديم تا با محمدرضا به خيابانها رفته و به صف مبارزان انقالبي ملحق شويم
هنگامي كه ما از در منزل خارج . فضاي حاكم در جامعه مسموم بود و به شناساندن راه خدا نياز داشت

كجا مي رويد و هدفتان : ا ديد و با لبخندي تلخ رو به ما كرد و گفتمي شديم، يكي از همسايه ها ما ر
 رويم تا حقانيت ما مي: محمدرضا كه سخت از برخورد آن خانم متأثر شده بود گفتچيست؟ ناگهان شهيد 

مردم، امام و انقالب را ثابت كنيم و بدان كه اگر در اين راه شهيد شديم، اين روزها را به ياد خواهيد 
و اگر هم شهيد نشديم، اين روزها را به يادتان مي آورم كه چگونه با چنگ و دندان نگذاشتيم، آورد 

به . سپس رفتيم تا خود را به ساير برادران و خواهران مبارز برسانيم. درخت اسالم و انقالب را بخشكانند
 شد، زودتر به خانه دليل فشارهاي زيادي كه از سوي رژيم براي سركوبي مبارزان و انقالبيون ديده مي
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بعد از ظهر همان روز آماده شديم تا به اتفاق شهيد . آمديم تا بعداز ظهر مجدداً در تظاهرات حضور يابيم
هنگامي كه از منزل خارج شديم همان خانمي كه صبح آن روز با طعنه با ما . محمدرضا به تظاهرات برويم

. من نيز مي خواهم با شما بيايم: را ديد جلو آمد و گفتتا ما . برخورد كرده بود، جلوي در، منتظر ما بود
بعد از رفتن شما به حرفهاي برادرتان محمدرضا خوب فكر كردم و فهميدم كه اگر امروز از اين مهم 

آن قدر . سپس به اّتفاق هم به ساير دوستان انقالبي پيوستيم. غفلت كنم، فردا حتماً پشيمان خواهم شد
حضور در تظاهرات و ايفاي نقش در وجود آن خانم ايجاد شده بود كه با شهيد شور وصف ناپذيري براي 

اول بگوئيد مرگ بر شاه و بعد : بابايي پور جلوي مردم و ماشينها را در خيابان مي گرفتند و مي گفتند
  ! برويد

  
 » ��
 »�,+ از �اه	 �

  
  

د بدانيد حق هميشه پيروز است، حال، باطل به هر شكلي كه مي خواه
پس اگر ادعاي حقانيت داريم، نبايد هيچ گونه ! ظاهر شود، مهم نيست

كه از عمق ) نصر من اهللا و فتح قريب(بيمي به خود راه دهيم و با شعار 
  !دل زبانه مي كشد، پيش برويم تا بر دژخيمان و ديوصفتان فائق شويم

        »»»»فرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيد««««
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  »شهيد فرهاد بائوج الهوتي « 
  
  
  
  
  

  منوچهر: نام پدر  

    1344: تاريخ  تولّد 

   كومله - لنگرود : محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلم آستارا(آموزش ابتدايي : رشتة تحصيلي 

  10/6/1365: تاريخ شهادت 

  2حاج عمران ـ كربالي : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
اي مذهبي و خداشناس، شالودة وجود خويش   خانوادهشهيد بائوج الهوتي در پرتو تربيت يافتن در كانون

او . را با عشق به اهللا مزين نمود و با توجه به عبادت خالصانه، خودسازي را سرلوحة زندگي خود قرار داد
براي اقامة نماز و خواندن دعا اهميت فراواني قائل بود و در مراسم مختلف مذهبي و سوگواريهاي بزرگان 

از صفات بارز ايشان خوشروئي، ادب و شجاعت بود و سخنانش همواره بوي بندگي . دين پيشقدم مي شد
 ايشان. برد هاي فراوان شهيد به كتابخواني عالقمند بود و از آثار شهيد مطهري بهره. داد و خضوع ميخدا 

كرد و براي احيائ دين خدا در انجمن اسالمي پايگاه محلّ، كالسهاي عقيدتي، احكام و قرآن برگزار مي 
حزب اّلهي سفارش مي كرد تا به خودسازي و تقويت هميشه به برادران . خود مقيد به حضور در آنجا بود

سار معرفت، جرعه ها بنوشد و به   مي نمود تا از چشمههمچنين با تالش فراوان همت. ايمان بپردازند
  !كسوت مردان خدا در بيايد

 
 »Hن G$�8 ه� �	اي @� ����2 ��;�«

شب عمليات بود و نيروها را براي مقابله با دشمنان بعثي :  شهادت، فرمانده اش براي ما تعريف كردپس از
  آماده مي كردند كه متوجه شدم، تعدادي نيروي جديد 

بيشتر دّقت كردم تا آنها را بشناسم و عّلت آمدن آنان را آن هم در شرايطي كه . به گردان ملحق شدند
. ناگهان چشمم به فرهاد افتاد كه در بين نيروهاي جديد ايستاده بود. ند جويا بشومنيروها كامالً آماده بود
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حدس زدم كه باز هم دور از چشم خانواده، خود را به منطقه . ظاهرش اصالً شبيه به يك رزمنده نبود
: مجواب داد. ام تا در عمليات شركت كنم آمده: كنيد؟ گفت كه شما اينجا چه مي: پرسيدم. رسانده است

خواهيد با ما همراه شويد؟ در ثاني مسيرهاي اين عمليات  شما كه حّتي يك پوتين، در پا نداريد چگونه مي
ما نيز هيچ گونه وسيله اي براي تجهيز شما نداريم و تداركات ما هم تمام . بسيار دشوار و طاقت فرساست

تين است، به هر شكلي كه باشد اگر مشكل، نداشتن پو: فرهاد رو به من كرد و در جواب گفت. شده است
كنم و بعد رفت و در بين لوازم مستهلك و غير قابل مصرف، يك جفت پوتين پيدا كرد كه چندين  تهيه مي

فرمانده، حاال تجهيز شدم و مي توانم دوشادوش : سپس نزد من آمد و گفت. شماره از پايش بزرگتر بود
 نيمه.  و پافشاري فرهاد حرفي براي گفتن پيدا نكردماز آن همه سماجت. ساير برادران رزمنده حركت كنم

در طول مسير، او را مي ديدم كه چگونه پابه پاي . هاي شب بود كه راهي محورهاي عملياتي شديم
هايي كه هيچ سنخيتي با پاهايش نداشت، مردانه و استوار گام بر مي  كرد و با پوتين ديگران حركت مي

  . داشت و خم به ابرو نمي آورد
»��
 » �,+ از �اه	 �

  
  

  
اي مردم مسلمان و شهيد پرور، نعمت اين انقالب و اين رهبر و اين جنگ را 

 .كه خداوند به شما مّنت گذاشته درك كنيد و خداي ناكرده كفران نعمت نكنيد
باشد سعي كنيد، خون شهدا را زير پا  اين انقالب، ثمره خون شهيدان مي

براي خدا انجام دهيد كه او نعمت پاداش و تمامي كارهاي خود را . نگذاريد
  !اجر دهنده واقعي است و خداي ناكرده آخرت خود را به دنيا نفروشيد

          »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  » شهيد شاهنور بالواسه « 
  
  
  
  
  

  مظاهر: نام پدر 

    1339:  تاريخ تولّد 

    )روستاي اوشيان(چابكسر : محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(زبان انگليسي : تة تحصيلي رش

  20/7/1361: تاريخ شهادت 

    عمليات مسلم بن عقيل- منطقه سومار  :محلّ شهادت 

  
   

 » ��
� ��������ت ا« 
  

شهيد شاهنور داراي قلبي رئوف، روحيه اي خداجوي و بسيار قناعت پيشه بود و بي نهايت ساده مي 
ود از جاذبه و احترام خاصي برخوردار بود و در بين آنها الگويي مناسب در بين جوانان محلّ خ. زيست

بيشتر اوقات مشغول فراگيري علوم مختلف بود و ديگران را نيز به مطالعه تشويق مي . محسوب مي شد
وي روح بلند . اصوالً تالش مي نمود تا ديگران را با اَسناد و مدارك به مسير درست هدايت نمايد. كرد

شهيد بالواسه در به ثمر . با انجام دادن فرائض ديني و تقيد به ترك محرّمات، تطهير مي كردخود را 
رسيدن انقالب نقش آفرين بود و در مسجد جامع اوشيان به وسيله تعليم مسايل مذهبي و آشنا نمودن 

 الب اسالمي وا ميجوانان با پيامدهاي انقالب اسالمي و امام خميني آنان را به حمايت و جانبداري از انق

همچنين براي حفاظت از ارزشهاي ديني و احقاقِ حق محرومان با شجاعت و شهامت تحسين . داشت
كرد و با ايجاد رفتاري خداپسندانه در فراهم آوردن  برانگيزي در سنگر مبارزه با ضد انقالب فعاليت مي

  . محيطي صميمي و آزاد  مي كوشيد
 

��ا��� آ� ا"J ا�,�ب و 4«  Cد	آ �K"دم ر	د ���LK ا��م در و
 »ا�� 

  

مادر جان، حال زمان آن فرا رسيده تا من، دين خود را به : شهيد شاهنور يك روز به منزل ما آمد و گفت
مردم وكشورم ادا نمايم، بنابراين تصميم گرفته ام به اّتفاق چند نفر از دوستان دانشجو به مناطق جنگي 
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پسر عزيزم، تو مي خواهي يك : رو به شاهنور كرده و گفتم. يار ملول شدماز شنيدن اين خبر بس. برويم
اين كار، كمتر از جهاد در جبهه براي . معّلم بشوي و اين جامعه و جوانان به تو و راهنماييهايت نيازمندند

ما از اين گذشته، مسئلة مهمتر آن است كه ! خدا نيست و در اين شرايط، سالح شما قلمتان است نه اسلحه
جز شما كسي را در منزل نداريم، دو برادر ديگرتان ازدواج نمودند و اينجا نيستند و تنها شمائيد كه بعد  

بعد هم براي آنكه بتوانم ايشان را قانع كنم و از رفتن منصرف نمايم، تمام . از خدا چشم اميدمان هستيد
اهنور پس از شنيدن سخنانم در مقام شهيد ش. مكنونات دروني خود را بدون هيچ كاستي برايش بيان كردم

مادر، امروز كه كشورم مورد تهاجم قرار گرفته و نظام اسالمي مان از هر سوي : جواب برآمد و گفت
تهديد مي شود، ما امت ايران نبايد بي تفاوت باشيم و وظيفة خود را بر گردن ديگران انداخته و به هر 

بر هر انسان . خوانيد بم، شما يك مسلمانيد و قرآن و نماز ميثانياً مادر خو. اي شانه خالي كنيم بهانه
مسلماني واجب است، هنگامي كه دين و ارزشهاي مذهبي او توسط كفّار، تهديد مي شود، بنابراين با تمام 

اگر شما مرا از رفتن منع كنيد، معني . خبران بايستد نيرو و ايمان به خدا در مقابل آن مزدوران و از خدا بي
درخصوص كالس و مدرسه هم، اگر از اين راه باز ! ين است كه به خدا و دينش پشت كرده ايداش ا

نگردم و شهيد بشوم، امثال من هستند كه سنگر علم و مبارزه و هدايت جوانان را به نحو شايسته اي حفظ 
 شفّاف مسير را نمايند، زيرا اين انقالب و عشق به امام در وجود مردم ريشه كرده است، فقط بايد به طور

  . به آنها نشان داد
  

 » ��
           »�,+ از ��در �
 

امروز اگر بخواهيد در راه خدا و خلق حزب اهللا، گام برداريد، احتياج به 
بعالوه، در آينده معلوم نيست، انقالب چه پيچ و تاب و چه . شناخت راه داريد

وم حفظ و تدا. وظيفة سنگيني بر دوشتان است! چرخشي داشته باشد
پس بايد علم و مكتب آموزي كرد، . اصالتهاي انقالب معيار مي خواهد و زحمت

در اين مرحله مسئله اخالق نقش خاصي دارد كه . اصول عقايد را بايد فهميد
  ! توجه به آن الزم است

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««  
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  »شهيد سعيد بزرگي راد« 
  
  
  
  
  

    ابراهيم: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  فومن: محلّ تولّد 

  )دانشگاه مشهد(الهيات : رشتة تحصيلي 

  7/5/1364: تاريخ شهادت 

   عمليات قادر-» كالشين«جبهه غرب : محلّ شهادت 

  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

بنا به گفته دوستان و . شهيد، سعيد بزرگي راد در دوران پر بركتش جواني باصفا، پاك سيرت و صادق بود
وي در انجام كارهاي شخصي خود بسيار . ان، وجودش در همه جا مفيد، سازنده و تسّلي بخش بودآشناي

مشكالت و مسائل پيش آمده را سنجيده و با صبر و توّكل به خدا . منظم و با برنامه ريزي عمل مي كرد
دلسوز براي سعيد همچون راهنمايي . در طول روز نسبت به اعمال و رفتارش تفّكر مي نمود. حل مي كرد

  . ديگر فرزندان خانواده، به حساب مي آمد، آنان را پند واندرز مي داد و به هنگام نياز، حمايتشان مي نمود
او، از بدو جواني خود، ارادت خالصانه اي به ائمه اطهار داشت و به همين خاطر بود كه رشتة تحصيلي 

ايشان به درست . رف ديني بهتر آشنا شودخود را در زمينه خداشناسي انتخاب كرد تا با فضائل و معا
خواندن قرآن و درك صحيح احكام شرعي اعتقاد فراوان داشت و در راستاي انتشار اين فرهنگ مقدس 
نيز در كالسهايِ عقيدتي و اصولِ دين و احكامي كه در مسجد باال محّله فومن تشكيل مي شد، فعاليتهاي 

  . گسترده اي از خود نشان مي داد
 

 »��N��� O2 درس �ا��M /� ��د  �
�« 
 

 نيز آن زمان، دانش شهيد بزرگي راد. شد از طريق مدرسه براي ديدن مناطق جنگي غرب كشور ثبت نام مي
آموزي آنها  كاروان دانش. آموز سال سوم دبيرستان بود و با اشتياق تمام براي همراهي با اردو ثبت نام كرد

 جنايات گروهكها و احزاب مخالف انقالب را كامالً با چشم خود، ديد و در آنجا. به منطقه كردستان رفت
  احساس نمود كه چگونه رزمندگان عزيز را در نهايت قساوت و ناجوانمردي به شهادت 
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بعد از . مشاهدة آن صحنه ها تأثير زيادي بر حس وطن پرستي و روحية دشمن ستيزي او نهاد. مي رسانند
ان به منزل، تصميم جدي گرفت تا حضور خود را در جبهه هاي حق عليه باطل پايان اردو و مراجعت ايش

با كسب اجازه از خانواده، به دبيرستان رفت تا خبر اعزام خود را به مدير، اّطالع . به مرحله اجراء بگذارد
 برويد شما نبايد به جبهه: در همين بين، دبير زبان سعيد با شنيدن موضوع، رو به ايشان كرد و گفت. دهد

اما سعيد، عزم خود را جزم كرده . كنم خود تجديد ميو اگر دست به چنين كاري بزنيد، شما را در درس 
چند روز .  باعث شود تا از هدف و مسيري كه انتخاب نموده صرف نظر كندتوانست بود و هيچ مانعي نمي

 سه ماه در منطقه، حضور بعد با كارواني كه قرار بود به جبهه جنوب حركت كند، همسفر شد و مدت
فرداي آن روز براي كسب اّطالع از . بعد از گذشت اين مدت براي مرّخصي به منزل آمد. فعال يافت

تمامي نمراتش عالي بود الّا نمرة زبان كه طبق گفتة دبير مربوطه . نمرات خود به سوي مدرسه حركت كرد
 آنكه ثابت كند، جبهه و جنگ يك فريضه است نه بدون آنكه خم به ابرو بياورد و براي. تجديد شده بود

فرار از درس، همت خود را با توّكل به خدا محكم تر نمود و پس از چند روز استراحت، مجدداً به جبهه 
در آنجا هم درس خواند و هم براي دين و . جنوب اعزام شد و كتاب زبان خود را نيز به همراه برد

با اين كارش به همه ثابت كرد كه مي توان در كنار دفاع از . ردآرمانهاي انقالب با دشمنان جنگ ك
با اين ! ارزشهاي مّلي و ديني سنگر علم را نيز خالي نگذاشت و شور انقالبي را با شعور در هم آميخت

بعد از آن نيز هنگامي ! پيروزي كه درعرصه جنگ و علم بدست آورده بود، اعتماد به نفس بااليي پيدا كرد
  . شگاه قبول شد، به طور متوالي در هر دو سنگر، حضور فعال از خود نشان مي دادكه در دان

 » ��
 »�,+ از ��در �
 
 
 

  
به عنوان يك برادر كوچكتر ميخواهم كه دائماً به خداوند، فكر كنيد و 

در دنيا مواظب اعمال و رفتار خود . لحظه اي از يادش به دور نباشيد
 به ياد خدا و براي رضاي خداوند آن را باشيد و در انجام هر كاري فقط

در اين دنيا حتّي آزار به يك مورچه نيز در ترازوي آخرت . انجام دهيد
آيد، پس مواظب باشيد تا حتّي يك خطاي كوچك نيز  به حساب مي
  !مرتكب نشويد

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد حسين بشري قديم طبع « 
  
  
  
   

  فرهاد: نام پدر 

   1343: تاريخ تولّد 

 صومعه سرا: محلّ تولّد 

 )دانشگاه تبريز(نقشه برداري : رشتة تحصيلي 

 15/1/1367: تاريخ شهادت 

 ماووت عراق: محلّ شهادت 

  
 » ��
� ��������ت ا« 

 

مرد عمل بود ولي هرگز . كرد ريا و با ظاهرسازي به شدت مخالفت مي شهيد حسين بشري جواني بود بي
در . كرد گذاشت و كمال ادب را رعايت مي به والدين احترام مي! داد  براي خودنمائي انجام نميكاري را

او از . نمود و به امور كشاورزي نيز مي پرداخت كنار درس خواندن، از كمك به خانواده دريغ نمي
انان ايجاد اعضاي تيم فوتبال پايگاه بسيج بود و با برگزاري مسابقات ورزشي، فضاي صميمي در بين جو

در تمامي دوران مبارزاتي خودمريد و عالقمند به امام و خط واليت بود و دنيا را براي دنيا داران . مي كرد
بدون هيچ تعّلق خاطري هميشه سبك بال بود و ظواهر دنيا نمي توانست، كوچكترين خدشه . مي گذاشت

  . اي در روند حركتش به سوي معرفت الهي وارد نمايد
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��"� �P	 آ	د در را« � �KQز�� ���ا  C !« 
 

يك روز هنگاميكه به مغازه رفتم، ديدم حسين در . گذشت قريب سه ماه از رفتن حسين به دانشگاه مي
نگران شدم و از وي پرسيدم كه . اش ضعيف شده بود اش بسيار كم رنگ و جّثه چهره. مغازه نشسته است

در دانشگاه، بيمار شدم و چند روزي در بيمارستان : دايد؟ جواب دا چرا اين قدر بي حال و ضعيف شده
چون او را تحت فشار . از نگاهش فهميدم كه حسين، دروغ گفتن را خوب نياموخته است. بستري بودم

ديگر طاقت نياوردم و با عصبانيت رو . به جبهه رفتم و مجروح شدم: گذاشتيم، حقيقت را بيان كرد و گفت
چرا خودسرانه عمل ! اي ادامه تحصيل رفته بوديد نه اينكه به جبهه اعزام بشويدشما بر: به او كردم و گفتم

  مي كنيد؟ 
شهيد حسين بشري از اينكه كنترل خود را از دست داده بودم، سكوت كرد و به آرامي از مغازه خارج شد 

 حس اگرچه در آن لحظه،. و به سوي پايگاه شهيد مطهري نزد دوستانش رفت و شب را همانجا ماند
پدري بر من مستولي شده بود ولي سرانجام آن همه عشق و عالقه حسين به وطن، به امام و شهادت، 

شايد او، چيزي را در اين راه ديده است كه به چشمان ما : با خود گفتم. سراپاي وجود مرا نيز تكان داد
ه باعث رسيدن به آرزوهاي كننده اي بود ك آيد و همين طور هم بود چرا كه آن چيز، همان نور روشن نمي

به كمك مادرش، سعي نموديم تا به . فرداي آن روز دنبالش رفتم و او را به منزل آوردم! ملكوتي اش شد
در همين بين، تالش مي . نحو مطلوبي از او پذيرائي كنيم تا نيروي از دست رفتة خود را به دست آورد

 روز در منزل ماند و تمام هم وغم ما 20مدت .  بياورمنمودم تا ناراحتي آن روز را به نحوي از دلش بيرون
زمان مراجعت حسين به دانشگاه فرا رسيد، من اين باور را در خود . آن بود كه بهبوديش حاصل شود

ايجاد نمودم كه حسين به جاي ديگري تعلّق دارد و انتظار ما براي ديدن دوباره او شايد هرگز تحقق 
آوران دشت كربال آموخته بود كه در راه خدا هرگز نبايد به بازگشت، فكر كرد زيرا حسين از پيام . نپذيرد

  . هستند، جز اّتصال به كاروان عشاق، هيچ امري آرامشان نخواهد كرد) ع( راه حسين  و آنان كه پويندة
»  ��
 » �,+ از �8ر �

 
 

  
زيز امروز انقالبمان همانند آن كشتي است كه سكّان دار و هدايتگرآن، امام ع

براي اينكه اين كشتي . بوده و سرنشينان آن امت مسلمان و حزب اهللا مي باشد
با اطمينان و به نحو احسن به ساحل برود و به صاحب اصلي اش سپرده شود، 
الزمه اش اين است كه سرنشينانِ كشتي با هم اتحاد و وحدت داشته و اگر 

 به مقصد خواهد رسيد و نسبت به سكان دار آن وفادار باشند، مسلماً آن كشتي
چنانچه سرنشينان آن با هم وحدت نداشته و قصد خيانت نسبت به سكان دار 

  . را داشته باشند، به طور حتم آن كشتي به ساحل اصلي نخواهد رسيد
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  » شهيد حامد بقائي « 
  
  
  
  
  

  احمد : نام پدر 

   1342: تاريخ تولّد 

 صومعه سرا: محلّ تولّد 

 ) مركز تربيت معلّّم شهيد بهشتي مشهد(امور پرورشي :  تحصيلي  رشتة

 23/12/1363: تاريخ شهادت 

  هورالعظيم ـ عمليات بدر: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

  طبعي شوخ داشت و براي شاد نمودن دل . شهيد حامد بقائي از صابرين بود
ديد و بازديد را به خصوص در مورد افراد چشم به راه و نيازمند كه . ار نبودخلق اهللا از هيچ امري فروگذ

روابط درست اجتماعي و اصول دين را نخست . اي خرسند مي شوند، بجا مي آورد از ديدن حمايت كننده
 برايش عالم امكان آنقدر ناچيز بود و بي. كرد نسبت به خانواده و سپس در اجتماع به شايستگي رعايت مي

كرد كه از  بارها توصيه مي. گذشت كه انگار، آخرت در چند قدميش نمايان است هميت از نظرش ميا
او، ياور و . افتراء و دروغ پرهيز نموده و به آموختن فرائض ديني و اعمال خداپسندانه روي بياوريد

ن يك مؤمن است،  خانواده بود و در جامعه نيز همانگونه كه در خور شأ راهنمايي خوب براي كلّ اعضاء
وي شخصيت نافذ و گيرايي داشت و هيچ حرفي را بدون علم و آگاهي بر زبان جاري نمي . رفتار مي كرد

با شناخت بيشتر از تحوالت انقالبي و . مرد عمل بود و عافيت طلبي را ويژه دنياداران مي دانست. كرد
 ايمانش به امام و رسالتش به دين تا مطالعه كتب اساتيد برجسته اي همچون شهيد مفتح و شهيد دستغيب

  آنجا پيشرفت نمود كه سعي 
كرد، در تمامي مسائل اعم از سياسي و مذهبي پيرو امام خميني باشد و شخصيت ايشان را به طور  مي

  . كامل در جامعه معرفي نمايد
  

�اه- ازدواج آ2- $� د"2- آ��+ ��د «  ��« 
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د در نهايت احترام نزد خانواده رفت و از آنها تقاضا نمود تا بعد از قبول شدن در دانشگاه مشهد، حام
 اول ،  در مرحلة. زمينه را براي ازدواجش مهيا كنند و شخص مورد نظر خود را نيز به خانواده معرفي نمود

در حالي كه برادران بزرگتر از شما هنوز اقدامي براي : با اعتراض والدين مواجه شد چرا كه به او گفتند
هدفم : ج نكرده اند شما بايد به حكم احترام به آنها، دست نگه داريد ولي حامد در جواب گفتازدوا

از اين گذشته، شايد آنها تمايلي به اين امر نداشته . كامل نمودن دين خويش و اين سّنت حسنه مي باشد
وقتي كه حامد، .  دهيدپس من در نهايت ادب از شما عزيزان، مي خواهم تا اين كار را برايم انجام. باشند

 ت گفته اش شك كرديم و پنداشتيم كه شايد در حدت و جديخواسته خود را بيان مي كرد، در صح
شوخي باشد اما اصرار وي، اين ترديد را برطرف كرد و پا فشاريش ما را برآن داشت تا صحبتهاي اوليه را 

  . با خانواده مورد نظر انجام دهيم
. رفت و از آنجا برنامه هايي را كه در سر داشت، به صورت تلفني به ما انتقال مي دادحامد نيز به دانشگاه 

در همين بين ، پدرش روزي براي آنكه جوياي حال وي شود، به مشهد مقدس سفر كرد و پس از چند 
حامد، سخت عالقه مند است كه اين امر تحقق پذيرد تا : روز اقامتش نزد حامد، چون برگشت، مي گفت

بعد نيز از مشهد براي خواهرش كه . ي كه با هم رفتيم بازار و كت و شلوار دامادي او را نيز خريديمحد
در تهران مستقر بود، تلفن زد و از ايشان خواست تا براي عروسيش يك پيراهن بنا به سليقة خود 

ولي بر خالف . مودهمچنين آخرين چهارشنبه پايان سال را نيز براي مراسم عقد تعيين ن. خريداري نمايد
انتظار، با شنيدن نداي امام، بالفاصله از دانشگاه هجرت نمود و از طريق بسيج دانشجوئي رهسپار جبهه ها 

لباس دامادي . شد و طولي نكشيد، در همان روزي كه خود تعيين نموده بود، لباس دامادي را بر تن كند
همراهانش نيز از مقرّ بين درگاه الهي ! ن او نمودندپوشيد اما لباسي كه از جنس شهادت بود و مالئكه بر ت

  . بودند و مراسمش را هر چه باشكوه تر در پيشگاه حضرت حق برگزار نمودند
 » ��
 »�,+ از دا��د �

 
 

  
خدايا تو دريايي و ما قطره، ! خدايا مرا از رهروان كوچك راهت قرار ده

 برسيم و از دريايت مرا به دريايت برسان و راهنمايمان باش تا به دريا
خدايا مرا جزء شهدا ! خدايا مرا از برگزيدگانت جدا مساز! سيراب شويم

  !قرار بده و با شهدا محشور بگردان
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««

 
 
 



 44

  
  
  

  » شهيد اسماعيل پادگان « 
  
  
  
  
  

  منوچهر: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

      بندرانزلي: محلّ تولّد 

  )دانشگاه اميرالمؤمنين تهران(دانشگاه افسري : رشتة تحصيلي 

  1/1/1363: تاريخ شهادت 

  منطقه شرهاني عراق: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

بعد از خوشه چيني از بوستان قرآن، احترام به والدين و پرهيز از جاذبه هاي دنيايي و مشاركت در 
 حلم و تواضع و مهرباني با مردم را از وظيفه اسالمي و .كارهاي خير از صفات الهي اين مرد خدا بود

روي گشاده و سيرت نيك وي در مسجد قائميه . كرد انساني خود مي دانست و با جديت به آن عمل مي
براي مرهم گذاشتن بر زخم هاي محرومان و رنج ديدگان پيرامونش، همة هوش و . انزلي زبانزد همه بود

خواند و اكثراً وجه دريافتي خود را براي خريد كتاب  بيشتر اوقات كتاب مي. توانش را به كار مي گرفت
هميشه از خوف گناه، به خدا پناه مي برد و به . صرف مي كرد تا دانش خود را با نور خدايي درآميزد

تبليغ انقالب و پرده برداشتن ! ديگران سفارش مي كرد كه دنيا پلي است، براي رسيدن به رستگاري ابدي
با فعاليت در انجمن اسالمي و . دانست ماهيت پليد خفاشان رژيم طاغوت را جزء رسالت خويش مياز 

مساجد، مبارزه با رژيم و حمايت از انقالب و امام را از اهم كارهايش قرار داد و آن قدر در مسير انقالب 
  ! پيوست... و اسالم خالصانه ايثار نمود تا به لقاء ا

 
J د��� ��ك ��;�، روز ����� ���"� �8ر ��ن /	ات ا"« 

 S�K� C�2�	�« 
  

اي  از عالقه. رفت سال آخر دبيرستان را سپري مي كرد ولي مثل گذشته به طور منظم به كالس درس نمي
  كه اسماعيل نسبت به كسب علم و دانش داشت، بعيد 
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چرا : ز ايشان پرسيدميك روز ا. مي دانستم كه اين گونه نسبت به درس و تحصيل كم توجه شده باشد
پدر جان، وظيفه و : شما كمتر به كالس درس مي رويد؟ مگر مشكلي برايتان پيش آمده؟ وي جواب داد

تكليف مهمتر و سنگين تري به عهده دارم ولي در كنار انجام كارهايم سعي مي كنم كه از درسم عقب 
 مراجعت كمتر شما به مدرسه مشكلي اگر احساس مي كنيد به دليل: حّتي يك روز به ايشان گفتم. نمانم

من، در زمان تعيين . نيازي نيست: ايجاد خواهد شد، برايتان گواهي تهيه نمايم اما اسماعيل جواب داد
دو هفته اي از امتحانات پايان سال، گذشته بود و من خيلي . شده، امتحانات را پشت سر خواهم گذاشت

به همين جهت به دبيرستان اسماعيل رفته و خود كارنامة پايان . راغب بودم كه نتيجه امتحانات را بدانم
چون در كارنامه . پس از ديدن نتايج، يكه خوردم و نتوانستم، باور كنم. سال او را دريافت نمودم

از خوشحالي براي . اسماعيل، نمراتي ثبت شده بود كه نشان از زكاوت و هوش فوق العاده او مي داد
از آن رو كه عادت او را مي . نزديك اذان ظهر بود.  دبيرستان خارج شدمديدن اسماعيل بسرعت از

. اسماعيل را مشغول نماز خواندن ديدم. از پنجرة مسجد نگاه كردم. دانستم، به طرف مسجد حركت نمودم
پدر : ولي او، رو به من كرد و چنين جواب داد. منتظر ماندم، وقتي كه نمازش تمام شد، به او تبريك گفتم

! دعا كن، نمرات روز قيامت ما درخشان باشد تا شرمنده نشويم! زيز، اين نمرات دنيايي زياد مهم نيستع
شب هنگام بود و در منزل مشغول كارهايم . با اين حرفش بسيار جا خوردم و از وي خداحافظي نمودم

براي توجيه گفتة . پدر از حرف امروزم در مسجد ناراحت نشويد: بودم كه اسماعيل نزد من آمد و گفت
خود، كتابي از استاد شهيد مطهري آورد و چند صفحه اي از آن را برايم خواند كه مضمون آن، فناپذير 

  . بودن عالم مادي و چگونگي رستگار شدن در روز رستاخيز و قرار گرفتن در محضر پروردگار بود
 » ��
 » �,+ از �8ر �

  

  

  
ام ديني اسالم را فراموش به برادرانم توصيه مي كنم كه نماز و احك

ننمايند و راه شهدا و انقالب خونبارمان را تداوم بخشند و تو اي خواهر، 
و ) س(هرگز سنگر حجابت را ترك مكن و در تمام امور زندگي، فاطمه 

  !را الگوي راه خود قرار ده) س(زينب 
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  » شهيد يونس پور ابراهيم كلشتري « 
  
  
  
  
  

  يحيي : نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

   رودبار :محلّ تولّد 

  ) دانشگاه شهيد مدني تهران(رياضي : رشتة تحصيلي 

  29/10/1366: تاريخ شهادت 

  2 عمليات بيت المقدس -ماووت عراق : محلّ شهادت 
  

 

 » ��
� ��������ت ا« 
  

يقت گرا بود و در انجام كارهاي خير و شهيد يونس پور ابراهيم، انساني منظم، بي آاليش و حق
توسل به ائمه، انس دايمي با كتاب و دعا، دستيابي او را به عزّت و شرف . خدادوستانه پيشگام مي شد

سعي مي كرد با كساني . تواضع و ادب او باعث شد تا الگويي مناسب در خانواده باشد. مهياتر ساخت
از آنجا كه در فطرت . قت شناسي و مطيع فرامين الهي باشندارتباط داشته باشد كه مثل خودش تشنة حقي

پاكش دلباختگي و شجاعت در دفاع از حق، موج مي زد، در شروع انقالب اسالمي جوانان را به پيروي از 
. امام تشويق مي كرد و در اين راه، پايگاه مقاومت بسيج كلشتر را با همياري ساير برادران احداث نمود

در مراسم عبادي سياسي نماز .  اهللا بود ـ كلمر از عشق به خدا و هدفش اعتالي تمام وجودش سرشا
شهيد . جمعه و دعاي كميل شركت مي نمود تا فرائض ديني خود را به نحو شايسته اي بجا آورد

پورابراهيم در همه حال، اعمالش رنگ خدايي داشت و همواره سعي مي كرد در كنار جهاد اصغر در 
  . د اكبر را نيز فراموش نكندزندگي اش، جها

 
��2U ��؛ 8;	ت �� Hرزو". ر���«  !« 

  

در اوج ايام تحصيل از دانشگاه به سوي خانه مراجعت نمود و پس از اقامت يك شبه در منزل، فردا صبح 
از ايشان سؤال كردم چرا به اين زودي مي رويد؟ . ساكي بدست گرفت و براي خداحافظي نزد من آمد

زيرا درسهايم عقب . مي خواهم مجدداً به دانشگاه مراجعت كنم. ر جان، چيز مهمي نيست پد :جواب داد
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من هم مقداري پول به او دادم و . بعد درخواست مقدار اندكي پول نمود. مانده، بايد بيشتر درس بخوانم
:  دادماز يونس خبر داريد؟ جواب: فرداي آن روز داييِ يونس با من تماس گرفت و گفت. ايشان رفتند

  بله، ديروز به منزل آمده بود و گفت كه به تهران 
يونس به جبهه رفته . خير، چنين نيست: دايي اش به من گفت. مي روم، چون درسهايم عقب افتاده است

ضمناً آن مقدار پولي . است و چون نمي خواست شما را نگران كند، به شما چيزي نگفت و به من تلفن زد
از صحبتهاي داييِ يونس شوكه . بوديد، براي رفتن به قم بود تا زيارتي كرده باشدكه شما به ايشان داده 

پس چرا اين بار چيزي . شدم زيرا هر بار كه يونس قرار بود به جبهه برود به من و خانواده اّطالع مي داد
هه را به نگفت؟ بسيار غمگين شدم و بعد از خداحافظي از دايي يونس به منزل رفتم و اعزام يونس به جب

پس از چند روز كه از رفتن يونس گذشته بود، توسط يكي از دوستان دانشگاهي وي . خانواده اّطالع دادم
مّطلع شدم كه او از يك هفته پيش براي رفتن، برنامه ريزي كرده بود و براي اينكه ما از اعزامش باخبر 

چند روز بعد از رفتن يونس شبي در بستر . نشويم، از پايگاه شهيد بهشتي تهران به طور انفرادي اعزام شد
بلند شو، : خواب بودم كه ناگهان آقايي با چهره اي بسيار نوراني و پرفروغ نزد من آمد و چند بار فرمودند

با همان حال دگرگون، از خواب بيدار . يونس به آرزويش رسيد: چرا؟ گفت: رو به ايشان نموده و پرسيدم
ه سوي جبهه و ديدن آن خواب بر من مسجل شد كه ديگر يونس را شدم و از رفتن بي صداي يونس ب

آري دو روز بعد به ما اّطالع دادند كه يونس و تعدادي ديگر از همرزمانش به هنگام . نخواهم ديد
  .شناسايي منطقه توسط دشمنان كوردل بعثي به آرزوي خود رسيده اند

 » ��
 »�,+ از �8ر �

  

  

 
 سراپا در اختيار او قرار گيريد و خدا نياورد پشتيبان واليت فقيه باشيد و

از روحانيت . آن روزي را كه همچون اهل كوفه امامتان را تنها بگذاريد
اي براي  مبارز و هميشه در صحنه خط امام، حمايت كنيد زيرا آنها پشتوانه

  !باشند و يقين پيدا كنيد كه هميشه حق بر باطل پيروز است اسالم مي
»»»» نامه شهيد  نامه شهيد  نامه شهيد  نامه شهيد فرازي از وصيتفرازي از وصيتفرازي از وصيتفرازي از وصيت« « « «   
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  »شهيد ايوب پور خوش سعادت « 
  
  
  
  
  

  حسن: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

  فومن: محلّ تولّد 

  )مدرسه عالي شهيد مطهري تهران(علوم ديني  و معارف اسالمي : رشتة تحصيلي 

  4/12/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

در ازاي كارهايي كه به همچنين . وي انساني نجيب، دلسوز و خويشتن دار بود و در عمل، اخالص داشت
 از چشمة حيات بخش قرآن و جديت در تحصيل گيري بهره. شد هيچگونه توّقعي نداشت او محول مي

ا فضيلت ساخته معارف ديني، شخصيت روحاني و معنوي او را تكامل بخشيده و از او انساني شايسته و ب
با درايت و آينده نگري به اين مهم پي برده بود كه تداوم انقالب اسالمي نيازمند هدايت و سازندگي . بود

حضور . آموزان شهرستان فومن را تأسيس كرد نسل آينده است، بنابراين اّتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش
  . انان و دانش آموزان اين شهر شدوي در اين نهاد، منشأ تحوالت فكري عظيمي در بين نوجو

در اوج فعاليتها و كارهاي روزمرة خود، با شنيدن نداي اذان دست از كار مي كشيد و براي خواندن نماز 
نماز شب و مناجاتهاي عاشقانة ايوب در سحرگاهان جبهه، بسياري را به تحير وا . به سوي مسجد مي رفت

 . متوسل مي شد) ع(قيت آميز امور محوله، به معصومين هميشه براي انجام دادن موّف. مي داشت
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 » Mا��او�� ������V ا��م را ��  	� +Wآ�$ ��« 
 

يك روز ايوب و ديگر دوستان پيرو خط امام، بيانيه اي را تنظيم نمودند كه مضمون آن، فرمايشات امام و 
 شد كه يكي از برادران انقالبي بيانيه را بعد قرار بر آن. فراخواني مردم براي مقابله با رژيم ستم شاهي بود

رأس زمان تعيين شده، خود را به مسجد . از نماز مغرب و عشاء پشت بلندگوي مسجد، قرائت نمايد
نبايد اين حقيقت را . رسانديم ولي تا آن زمان، هنوز كسي را براي خواندن بيانيه مشخص نكرده بودند

از سوي رژيم ملعون، آن قدر زياد بود كه انجام دادن چنين كار ناديده گرفت كه فشار و خفقان موجود 
بعد از خواندن نماز مغرب و . بزرگي آن هم در آن شرايط، شجاعت و صالبت شايان توجهي را مي طلبيد

عشاء ناگهان متوجه شدم، شهيد ايوب با اقتدار و اعتماد به نفس، بيانيه را به دست گرفت و با صداي رسا 
در همين زمان، بچه .  و شجاعتي هر چه تمامتر شروع به خواندن بيانيه از پشت بلند گو كردو قلبي عاشق

تا «هاي مسجد با صلوات و تكبير اين حماسه آفريني و شور انقالبي ايوب را تكميل كرده و با سر دادن 
! ساختندفضاي مسجد را كامالً دگرگون » مرگ بر شاه خائن«و » خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست

دقايقي طول نكشيد كه نيرو هاي امنيتي رژيم، سر رسيده و با مردم درگير شدند و بعد از چند ساعت در 
گيري به لطف خداوند، همة دوستان از معركه گريختند ولي آن شب، شهيد ايوب پور خوش سعادت يكي 

ن شكل ممكن، به سايرين نشان داد از جلوه هاي ايثار و شجاعت و ايمان به آرمانهاي انقالب را با زيباتري
و به ما آموخت كه براي رسيدن به يك هدف واال و خداپسندانه نبايد از هيچ قدرتي هراس داشت و 

  .زيباترين چيزها جز با عشق ورزيدن به دست نمي آيد
 » ��
 »�,+ از �	ادر �

 

 
  

خ شما را به تبعيت از مقام واليت فقيه كه ثمرة خون تمامي شهيدان تاري
اميدوارم كه از زندگي پر غفلت من، عبرت بگيريد و . است، سفارش مي كنم

  . در دنيا با استفاده صحيح از نعمتهاي الهي شكر گزار خداوند يكتا باشيد
        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 50

  

  

  »شهيد محمد پورطاعتي « 
  
  
  
  
  

  تقي: نام پدر 

  1345: تاريخ تولّد 

  فومن: محلّ تولّد 

  )دانشگاه شهيد مدني قم(ديني و عربي : رشتة تحصيلي 

  4/1/1367: تاريخ شهادت 

  10باني نبوك عراق ـ عمليات والفجر : محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

  از صفات بارز و پسنديده شهيد پور طاعتي كه هنوز در ذهن كساني كه او را 
همچنين، رفتاري آرام داشت و . اضع قابل تحسين اوستمي شناسند، جاري است، مهرباني، اخالص و تو

با اطرافيان، بسيار خاضع و متين ارتباط برقرار مي . آثار حسن خلق و ايمان به خدا در سيمايش هويدا بود
دعا و نيايش به درگاه الهي جزء برنامه هاي مهم و الينفك . معنويت خاصي در وجودش نمايان بود. كرد

كه گويي . در دل شب، چنان به نماز مي ايستاد و مخلصانه اشك مي ريخت. شدزندگي اش محسوب مي 
به محرومان و تنگ دستان تا حد توان، خدمت مي كرد و در تمامي . روحش به آسمان عروج كرده است
همواره تالش مي كرد تا در ساية قرآن و پيروي از راه ائمه هدي در . كارها رضايت خدا را مدنظر داشت

براي پيروزي انقالب اسالمي و حقّانيت امام نيز با تمام وجود، خود را در صحنه ها . دم باشدخدمت مر
  . حاضر مي كرد و سنگر مبارزه را رها نمي نمود

 » Mا�X Y�� در�- را �
�� »��ل �� ده- در 
  

 همين بين، درِ در. يك روز صبح، به هنگام اذان بلند شده بودم، تا خود را براي خواندن نماز مهيا سازم
از آمدنش . با گشودن در، پسرم محمد را ديدم كه خسته و بي رمق ايستاده است. منزل به صدا در آمد

چون تازه از راه . پس از دّقت بيشتر در ظاهر او، متوجه شدم كه حال مساعدي ندارد. بسيار شادمان شدم
 محمد نيز آبي به دست و روي خود زد و .رسيده بود، دلم نيامد با سؤاالتم خستگي اش را زيادتر كنم

پس از برخاستن از .  ظهر آن روز، خوابيد11از فرط خستگي تا ساعت . بالفاصله به طرف اتاق خود رفت
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ناگهان . خواب، براي اداي نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد باال محّله، شروع به گرفتن وضو كرد
  متوجه شدم، به جاي وضو، تيمم 

از وي . قادر نبودم بر تشويش خاطرم غلبه كنم. چيز مهمي نيست: جواب داد. ت را جويا شدمعّل. مي كند
خواهش كردم كه عّلت تيمم كردن را برايم بازگو كند اما باز هم بدون اينكه جوابي بدهد، راهي مسجد 

 بعد از اصرار زياد، .بعد از مراجعت از مسجد، به اّتفاق خواهرش نزد او رفتيم تا از قضيه آگاه شويم. شد
  : به من وخواهرش چنين گفت

ناگهان، متوجه شديم، تيري به دست ايشان اصابت كرده اما . چيز مهمي نيست و سپس پيراهنش را باال زد
بعد با همان آرامش رو به ما . محمد، چنان خونسرد بود كه نمي خواست، كسي از اين موضوع آگاه شود

شايد خداوند . ن توفيق شهادت را نداشتم و از ساير همرزمان خود عقب ماندممادر عزيزم، م: كرد و گفت
مرا اليق شهادت نمي دانست ولي با اين جراحت، سنگر جبهه را ترك نخواهم كرد و تا پيروزي اسالم و 

وقتي كه از او پرسيدم پسرم، تكليف دانشگاه شما چه خواهد . عقب نشيني دشمنان، به جبهه خواهم رفت
 به شما قول مي دهم كه در كنار جبهه به درسهايم نيز بپردازم، زيرا حمايت از  :ا اطمينان گفتشد؟ ب

. انقالب و مبارزه با دشمنان براي آزادي مسلمانان يك فريضه است كه در هر شرايطي بايد آن را انجام داد
 ديگر جلوي مرا نگيريد زيرا با  پس مادر عزيزم، اگر براي بار اول به من اجازه داديد كه به جبهه ها بروم،

حال از شما . خون من و امثال ماست كه ريشه هاي انقالب و دفاع از آرمانهاي اسالمي زنده خواهد ماند
  ! خواهش  مي كنم كه در اين راه برايم آرزوي شهادت كنيد تا من نيز از كاروان عاشقان كربال جا نمانم

  
 » ��
 »�,+ از ��در �

  

  

  
البتّه . آماده كنيد) عج(ن را براي فرج آقا صاحب الزمان هم اكنون، جها

همة اين نعمات، براي اينكه ثابت بماند و محفوظ باشد، محتاج به 
بايد شهيد داد، بايد پسر و برادر و پدر و غيره را در راه ! فداكاري است

اهداف متعالي نثار كرد تا اين نهال نورسته به وسيلة خون شهيدان، 
چنان ميوه هايي دهد كه جهان، گلستان و پر از عدل و داد بارور شود و 

 . شود

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد اكبر توپا« 
  
  
  
  
  

     علي: نام پدر 

  1338: تاريخ تولّد 

  رشت:   تولّد  محلّ

  )تكنولوژي رشت(مكانيك : رشتة تحصيلي 

  15/10/1359: تاريخ شهادت 

  سوسنگرد: محلّ شهادت 

  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

وي در فراگيري علوم و شناخت فرهنگ هاي مختلف . شهيد اكبر توپا جواني هوشمند، مّتقي و شكيبا بود
  جامعه از خود رغبت بسياري نشان مي داد و اين امر باعث 

ط، خوش شهيد توپا، با انضبا. مي شد كه در هر فرصتي كتابي تهيه نموده تا بر بار علمي خود بيافزايد
در كارها جديت و پشتكار داشت و با صبر و . اخالق و داراي هوش و ذكاوت خارق العاده اي بود

وي به دليل داشتن بصيرت خاص، دوستان خود را بر مبناي عالئق . حوصله بر مشكالت فائق مي آمد
ايشان . نشان مي دادديني و مذهبي انتخاب نموده و براي انجام دوستي ها، فداكاريهاي ارزنده اي از خود 

عشق . از ارادتمندان ساالر شهيدان بوده و همه ساله، ايام محرّم در مراسم سوگواري، حضور فعالي داشتند
چنان در او ريشه دوانيده بود كه در ميادين نبرد به شهادت و عارفانه زيستن با وجودش آميخته شده و آن 

 !شق، بر همه آشكار شد ژرفاي آن عحق عليه باطل با به شهادت رسيدنش،

 
 » &��$ �Z8�$« 

 
پس از چند . با ديدن ايشان، همة خانواده خوشحال شدند. يك روز، ناگهان اكبر را جلوي در منزل ديديم

  : روز اقامت در منزل، عزم رفتن كرد و قبل از رفتن، چنين گفت
ر خبري آماده كنيد و چون توپچي خود را براي ه! خانواده عزيزم، شايد اين بار آخر باشد كه مرا مي بينيد

تنها چيزي كه از من در ميان شما خواهد ماند، . تانك هستم، منتظر نباشيد چيزي از من به دست شما برسد
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سپس با . اميدوارم كه اين خاطرات براي شما سازنده و دلگرم كننده باشد. ياد و خاطرة من است
�,+ از « .  با ما خداحافظي نمود و رفتخونسردي و بزرگ منشي خاصي كه منحصر به او بود،

 ��
�اه	 �« 
 
 
  

  
حال كه كشور عزيزمان ايران، مورد تهاجم دشمنان اسالم قرار گرفته 
است، برخود وظيفه دانستم كه براي دفاع از دين و دستاوردهاي انقالب 
اسالمي لباس رزم به تن نموده و در مقابل اين بعثيان كوردل، از آب و 

  . ود، دفاع كنمخاك ميهن خ
        »»»»فرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيد««««
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  »شهيد هادي توفيقي « 
  
  
  
  
  

      مهدي: نام پدر 

  1341: تاريخ تولد 

        رشت: محلّ تولد 

  )مركز تربيت معلم  رشت(حرفه و فن : رشته  تحصيلي 

  2/8/1362: تاريخ شهادت

  4پنجوين عراق ـ والفجر : محلّ شهادت 
  

  

»�������ت ا ��
� �« 
 

ذكر خدا و ارادت به اهل بيت، از دوران . شهيد توفيقي، انساني توانا و متعهد و عالقه مند به مطالعه بود
طفوليت در وجودش عجين شده بود و به همين جهت، براي آشنايي بيشتر با عقايد و اصول ديني راهي 

نموده و پس از رشد و تكامل وي فعاليتهاي خود را در مسجد قاسميه رشت، شروع . مسجد مي شد
با كمك ديگر دوستان مذهبي . ايدئولوژيكي و اسالمي، كالسهاي آموزش قرآن و احكام را داير نمود

شهيد توفيقي جواني ورزشكار و در . خود، همين رسالت را در مسجد سليمان داراب رشت نيز ادامه داد
  ر عين حال، متواضع و فروتن بود و اين جمله را هميشه تكرا

او با اّتصال به انقالب و عشق به امام، » .راهي را كه انتخاب كرده ام تا انتها ادامه خواهم داد«: مي كرد
  . بارها تالش مي كرد تا حركتي هر چند قليل براي انقالب انجام دهد

 
 


� ��Y دا��EKه;�«��« 
 

از دوستان و بستگان را به مدتي از دوران تحصيل ايشان در دانشگاه مي گذشت كه خبر شهادت تعدادي 
او . همان دوستاني كه دوران آموزشي در پادگان منجيل را با هم پشت سرگذاشته بودند. وي رساندند

ديگر، توان خود را از كف داد و تصميم گرفت تا در راهي كه مدت ها پيش، انتخاب كرده بود، پا بگذارد 
با رضايت پدر و مادر، عازم جبهه هاي نبرد حق . ل كندزيرا به لحاظ ادامه تحصيل نتوانسته بود، به آن عم
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ها مي گذشت و گاهي توسط نامه از احوالشان باخبر مي  مدتي از حضورشان در جبهه. عليه باطل شد
پس از مطالعه متوجه شديم كه دانشگاه، . شديم تا آنكه يك روز، نامه اي از طرف دانشگاه به منزل رسيد

بنابراين بايد ايشان، . اّطالعي نداشته و غيبت ايشان را غيرموجه تلقي نموده استاز رفتن او به جبهه هيچ 
پس از مشاهده و پيگيري نامه، . هر چه سريعتر وضعيت خود را براي ادامه تحصيل معلوم مي نمودند

. تصميم گرفتيم تا براي شهيد توفيقي نامه اي نوشته و ايشان را از شرح حال به وجود آمده آگاه كنيم
 روز از ارسال نامه مي گذشت كه خبر رسيد، هادي توفيقي با سربلندي در دانشگاه جبهه به درجة 4مدت 

  . رفيع شهادت نائل شده و به آرزوي ديرينه اش رسيده است
 » ��
 »�,+ از دا��د �

 
 

 
فراموش نكنيد كه دنيا مقرّ امتحان است، بنابراين عالقه مند به دنيا 

به خويشان و وابستگان عرض . حال بايد از دنيا رفتنباشيد زيرا به هر 
مي كنم، پيرو رهبر باشيد، عالقه به دنيا نداشته باشيد و از دنيا براي 

  . نيكو زيستن در آخرت استفاده كنيد
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  » شهيد محمد مهدي تهراني « 
  
  
  
  
  

 عباس: نام پدر  

 1343: تاريخ تولّد 

 تهران: محلّ تولّد 

 )دانشگاه فردوسي مشهد(تاريخ : رشتة تحصيلي 

 11/1/1365: تاريخ شهادت 

 9سليمانيه عراق ـ عمليات والفجر : محلّ شهادت 

  
 » ��
� ��������ت ا« 

  

بدين جهت هر كس ! شهيد محمدمهدي اخالقي پسنديده داشت و از روحية تعاون و تواضع بهره مند بود
. فردي اجتماعي و مددكار نيازمندان بود.  او پيوندي داشت، طولي نمي كشيد كه جذب او مي شدكه با

چنان با عشق و عالقه براي حلّ مشكالت مردم تالش مي كرد كه گويي غير از اين مهم، هيچ كار ديگري 
كوشيد، با  مياو . با صبر و شكيبايي و با مناعت طبع بر مسائل و مشكالت زندگي پيروز مي شد. ندارد

رفتار خود آموزگار اسالم اصيل باشد و در خانواده با آنكه كوچكترين عضو بود ولي الگويي مناسب براي 
همواره با قرآن مأنوس و با كُتب ديني رفيق بود و از هياهوي دنياي مادي، . ديگران به حساب مي آمد

ق بود و يكي از نكات مهم برايش شهيد تهراني در انتخاب دوست بسيار دقي. خود را كنار مي كشيد
او با جديت و هدفمندي در راه شناخت حّقانيت، تا آنجا پيش رفت كه . رعايت اصول و احكام ديني بود

  مراحل تهذيب نفس و خودسازي را بسرعت پيمود و به اوج آن يعني 
  . لقاء اهللا نايل آمد
 »�� G;[ ن را�K"و �2. وا\ي ا �� »آ2-  ��

  

 پسرخاله اي بزرگتر از خود داشتند كه در دوران دفاع مقدس از ناحيه نخاع، مجروح شده محمد مهدي
  : بارها محمدمهدي مي گفت. بودند و در آن زمان، هنوز در تجرّد زندگي مي كردند

من عالقة بسياري به ايشان دارم و در جواب ديگران كه علت ازدواج نكردنش را مي پرسيدند، با ناراحتي 
  .شايد به لحاظ وضعيت جسمانيشان، كسي با او وصلت نمي كند: مي گفت
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بارها اين موضوع، فكر محمدمهدي را به خود مشغول مي كرد تا اينكه يك روز به ما خبر رسيد، دختر 
ما از شنيدن اين خبر، بسيار . خانمي تمايل پيدا كرده تا با همان شرايط موجود با او ازدواج نمايد

ابر صالبت و منش واالي آن خانم كه چنين مسئوليتي را قبول كرده بود، بر خود خوشحال شديم و در بر
  .  وظيفه نماييم الزم دانستيم تا حتماً اداء

! زماني كه من و شهيد تهراني ازدواج كرده بوديم، مادرشان گردنبندي به من هديه نموده بودند
رو به . روز ازدواج به آنها هديه بدهيممحمدمهدي از من خواست تا به عنوان هديه عروسي، آن را در 

  : محمدمهدي كردم و گفتم
  . اگر مادرتان متوجه موضوع شود، شايد ناراحت گردد و از دستتان گله مند شوند

  : اما شهيد با لبخندي جواب داد
د چون شما نيت مي كنيد كه براي رضاي خدا اين هديه را مي دهيد، مسئله اي پيش نخواه! نگران نباشيد

در نتيجه با هم به يك مغازة زرگري رفته و جعبه اي خريداري نموديم و گردنبند را در آن گذاشته تا . آمد
روز جشن فرا رسيد و ما هديه خود را داديم و بعد ازساعتي به منزل مراجعه . آبرومندانه تر نشان دهد

  :شهيد در بدو ورود گفت. كرديم
  م در حقِّ پسر خالة جانبازم نموده بسيار از فـداكـاري و مجـاهـدتي كه آن خـان

وقتي بيشتر به خود مي انديشم، به ناچيز بودن دنيا پي برده بايد سعي نمايم تا با دستي پر و ! شرمنده ام
  ! دلي آكنده از مهر به خدا، به ديار جاويد رهسپار شوم

 » ��
 » �,+ از [;	 �

  

  

  
از مسير واليت و اطاعت از شما را وصيت مي كنم به تقوا و اينكه هرگز 

اكنون ولي فقيه زمان، حضرت امام خميني كه . اهل بيت منحرف نشويد
! مي باشند، اوامرش الزم الطاعه است) عج(به عنوان نمايندة امام زمان 

  ! بر شما است كه از خطّ او فاصله نگيريد و هرگز او را تنها نگذاريد
        »»»»فرازي از وصيت نامة  شهيدفرازي از وصيت نامة  شهيدفرازي از وصيت نامة  شهيدفرازي از وصيت نامة  شهيد««««
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  رسوالن خرسندرسوالن خرسند
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  » شهيد جانعلي جعفري « 
  
  
  
  
  

          اسماعيل: نام پدر  

  1340: تاريخ تولّد 

  الهيجان روستاي چمندان: محلّ تولّد 

  )دانشگاه گيالن(دامپروري : رشتة تحصيلي 

  6/12/1365: تاريخ شهادت 

   5 عمليات كربالي –شلمچه : محلّ شهادت 
  

 »���� ��
� ��� »�ت ا
  

وي . بود) ع(ائمه اطهار شهيد جعفري انساني مّتقي و داراي روحيه اي پر شور و عاشق اسالم و پيامبران و 
 فراگيري علوم قرآني استفاده شاياني هوش و استعداد بااليي داشت و با استفاده از كانون پر مهر خانواده، جهت

در صحبت كردن . اول وقت دّقت فراوان داشتو خواندن نماز ايشان در رعايت شئون اسالمي . برده بود
در برخورد با مردم الگو بود و با هر .  كالمي بر زبان جاري نمي كردبسيار دقيق و كم حرف بود و بيهوده

در زندگي فردي قانع بود و از غيبت كردن پرهيز . كسي در هر سّني بسيار مناسب ارتباط برقرار مي كرد
با توجه به فهم و ادراك . ن را نيز سفارش مي نمود تا باعث رنج بندگان خدا نشوندمي كرد وديگرا

به مطالعه كتب عقيدتي و سياسي عالقة . بااليش دوران مدرسه را تا اخذ ديپلم، طي ده سال سپري كرد
ب با شروع انقال. زيادي داشت و مطالعه كتابهاي شهيد مطهري از مجموعه هاي مورد توجه ايشان بود

اسالمي نيز هر نوع تعّلل و سستي را بر خود حرام دانسته و تالش مي كرد تا با تبليغ و ترويج فرهنگ غني 
  .اسالم به رهبري امام، دست حكام جور را از ظلم و ستم بر مردم كوتاه نمايد
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��د «  C�QH .$د�
� C�^ از ��
�« 
  

نزديك . مدند و ما از ديدنشان بسيار خوشحال شديميك روز ايشان براي ديدن خانواده از قم به الهيجان آ
بعد از خواندن . اذان مغرب و عشاء بود كه مطابق معمول براي خواندن نماز جماعت راهي مسجد شديم

پس از مراجعه به منزل، . بسيار برايم سؤال برانگيز بود! نماز متوجه شدم كه شهيد جانعلي به مسجد نيامده
برادرم چرا براي خواندن نماز به مسجد نيامديد؟ از شما بعيد است با :  به او گفتم.ايشان را در آنجا ديدم

: سپس براي مزاح گفتم! توجه به آنكه مشغول فراگيري علوم ديني مي باشيد، اين فريضه را سبك بشماريد
نكند ايمان شما دچار مشكل شده است؟ شهيد در نهايت خونسردي حرفهايم را شنيد و بدون آنكه 

هنگامي كه به شهر الهيجان آمدم دوستان حزب الّلهي : تراضي نسبت به پيش داوريم داشته باشد گفتاع
. مرا ديدند و اظهار نمودند كه منافقين در كمين شما هستند و از من خواستند كه امروز را بيرون نروم

زيرا با . تر تعجب كردماز گفته هاي شهيد جانعلي بيش. بدين ترتيب من نيز صالح ديدم كه به مسجد نيايم
كردم كه جانعلي براي حفظ جانش  شناختي كه از روحيات و عشق وي به شهادت سراغ داشتم، باور نمي

سپس از ايشان پرسيدم كه آيا شما به خاطر آنكه شهيد نشويد به مسجد . از منزل خارج نشده باشد
عزيزم من از شهادت باكي ندارم و خود برادر : نيامديد؟ رو به من كرد و با متانت و صالبت خاصي گفت

  !مي دانم كه سرانجام براي خدا و در راه حفظ مكتب و دين، شهيد خواهم شد
 » ��
   »�,+ از �	ادر �

  

سالم بر روح بزرگ خميني كه غريبان را بر قرب الهي خوانده و اسالم را از 
 بساط بزم آري لبيك گويان او، اينك چكمه رزم پوشيده تا.غربت خود نجات داد

ياران او در تپش ديدار كربالي . را بهم پاشند و دشمنان اسالم را نابود كنند
سرود استقامت و مقاومت سر داده تا جان را فدايش كنند، چون خدا ) ع(حسين 

اتصال بر اين كاروان، استواريِ قدمِ علي گونه و ايثار ! خريدار اين جانها است
  !را مي خواهد) ع(حسين 

        »»»» وصيت نامة شهيد وصيت نامة شهيد وصيت نامة شهيد وصيت نامة شهيدفرازي ازفرازي ازفرازي ازفرازي از««««
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  »شهيد رسول جعفري « 
  
  
  
  
  

  محمد حسن: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  فومن : محلّ تولّد 

  )مدرسة علميه فومن(علوم ديني : رشتة تحصيلي 

  23/10/1365: تاريخ شهادت 

   5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

 رسول جعفري، سرشار از نشاط وطراوت جواني بود  و شعار آزادي طلبي در وجودش تن هر شهيد
كردار درست و اخالص . چهرة بشّاش  و رفتار همه پسندش زبانزد عام و خاص بود. ظالمي را مي لرزاند

وص سعي مي كرد، اطرافيانش به خص. در عمل را در تمامي مراحل زندگي، سرلوحة كارش قرار داده بود
در كنار تحصيل و آموختن علم، به پدر در تأمين معاش ! پدر و مادر را از خود راضي و خشنود نگهدارد

تقيد بسياري به نماز جمعه و خواندن نماز جماعت در . زندگي و به مادر در كارهاي خانه ياري مي رساند
هاي آموزش قرآن بود و رسول، يكي از شركت كنندگان مستمر در كالس. مسجد باال محّله فومن داشت

شهيد جعفري از پيروان راستين ساالر شهيدان و از . ساير جوانان محل را نيز به اين سمت، ترغيب مي كرد
بود و اكثراً در مراسم آن اسوه هاي پاك ديني پيش قدم مي شد و ) س(ارادتمندان ويژه حضرت زهرا 

ادمانه و با دل و جان در آن مراسم معنوي براي احياء و زنده نگه داشتن ياد آن سالله هاي ديني خ
او، در اوايل انقالب به جهت عالقه به امام و حراست از دستاوردهاي انقالب در شمار . مشاركت مي نمود

مبارزان متعهد به اسالم و انقالب قرار گرفت و به رويارويي با گروهكهاي منافق پرداخت و بارها نيز 
  . م قرار گرفتتوسط آن كوردالن مورد ضرب و شت

  
 » -��� »دو�� ��ارم در `_	 �
�ا �	�;�ر 
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در همين بين از . پس از چند مرحله حضور در جبهه ها آخرين بار، چند روزي براي مرخصي به منزل آمد

سپس از عالقة خود . ايشان خواستم تا مصاحبتي با هم داشته و از مكنونات قلبي خود پسرم را آگاه سازم
د از من بزرگتر خانه مي باشد، صحبت كردم و با توجه به آنكه چند بار به منطقه اعزام به وي و آنكه بع

شده و دين خود را نيز تا حدي ادا نموده بود، خواستم كه از رفتن مجدد ايشان به جبهه ها جلوگيري 
د و در جواب، زماني كه صحبتهايم به پايان رسيد، شروع به صحبت نمو. نمايم تا در كنار خانواده باشند

  : چنين گفت
آري، ! ام دارم اما من هدفم را انتخاب كرده ام پدر جان، با آنكه عالقه و عشق بسياري به شما و خانواده«

نگران تحصيلم نيز ! اگر به واقع، پيرو امام و انقالب هستيم، نبايد سنگر جبهه و جنگ را خالي بگذاريم
امروز، وقت عمل است و اين ! يالت خود را نيز ادامه خواهم دادچون، اگر توفيق پيدا كردم،  تحص! نباشيد

امتحان الهي است و دوست دارم، در اين آزمون سربلند بيرون بيايم و اگر شما حاضريد كه در روز قيامت 
در محضر شهدا شرمسار و سرافكنده باشم، از رفتن من به جبهه و اداء وظيفه منصرف مي شوم، ولي اين 

كنم تا در راه خدا شهيد شده و براي حفظ اسالم و   هر فرصتي كه پيش بيايد، تالش ميرا بدانيد، در
  » .انقالب جانفشاني نمايم

بعد از اتمام صحبتهاي رسول، سخت مبهوت شدم و از اينكه چنين درخواستي از ايشان كرده ام، خجالت 
  : عاقبت به پسرم  گفتم. كشيدم

فته اي و به آرمانهاي انقالب اين قدر، مقيد و پايبند هستي، بسيار از اينكه نسبت به راهي كه در پيش گر
دنياي خويش از اهدافش خرسندم و هرگز به خود اجازه نخواهم داد تا سربازي از سربازان اسالم را براي 

 و خداوند مرا اليق كند تا امانتدار اي نائل شوي منصرف كنم و اميدوارم به آرزويي كه در دلت پرورانده
  . بي باشمخو

پدر جان، چون اين بار شهيد خواهم شد، ديگر منتظر : او، در آخرين ديدار خود رو به من كرد و گفت
سپس، رفت و بعد از چند روز مژدة وصالش به  جايگاه افالكيان به ما رسيد و من خدا را شاكر ! نباشيد

 . شدم كه موجبات عروجش به سوي  رب العالمين مهيا شد


�� �,+ از �8ر « �« 
 

  
به نام خدا و با سالم ودرود به پيشگاه امام عصر و نائب برحقش امام 

  : خميني
چون باالخره همگي ! از اين جانب راضي باشيد و براي شهادتم دعا كنيد

ما بايد از دنيا هجرت كنيم چه بهتر كه اين هجرت با شهادت و در راه 
  . به اميد پيروزي اسالم و سالمتي امام! خدا باشد

»  »  »  »  فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  » حاجي خاني رودسري ... شهيد اسد ا« 
  
  
  
  
  

  عزّت: نام پدر 

  1337: تاريخ تولّد 

  رودسر : محلّ تولّد 

  )دانشگاه شهيد بهشتي تهران(اقتصاد علوم سياسي : رشتة تحصيلي 

  18/2/1361: تاريخ شهادت 

  خرمشهر ـ عمليات بيت المقدس : محلّ شهادت 

  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

بر اثر فطرت پاكش اهميت خاصي به . اي پاك و بي آاليش تربيت يافت شهيد حاجي خاني در خانواده
نمود و به سوي  از منيت پرهيز مي. متانت و پرهيزكاريش زبانزد همه بود. رعايت مسايل اسالمي داشت
يق بود و ديگران را در زمينه هاي مختلف از منكر، در امر اسراف، دق. داشت تقوا و كمال ايمان قدم بر مي

هاي سالم، از جمله كوهنوردي كه به آن خيلي  در كنار تغذيه معنوي و روحي به ورزش. كرد نهي مي
شهيد ! نمود آورد و در جهت هر چه بهتر اجرا كردن دستورات الهي توجه زيادي مي عالقه داشت روي مي

تقادي بيشتر اوقات قرآن، مفاتيح، تفسير الميزان و نيز آثار استاد مطهري را براي آگاهي از مباني و اصول اع
در شرايطي كه فضاي دانشگاه، آلوده و فاسد بود، شهيد كمر همت بر بسته و براي مبارزه . مطالعه مي كرد

سيس با نفس به ياري ديگر دانشجويان عضو انجمن اسالمي دانشگاه، كتابخانة اسالمي را در دانشگاه تأ
شهيد حاجي خاني با حمايت از . نمودند تا بتوانند اسالم را كه تنها راه نجات همگان است بشناسانند

انقالب و در زير سايه رهبري، روحيه اي سرشار از عشق و خشوع به خدا را در خود ذخيره ساخت تا 
  . سجده هاي شبانگاهيش رنگ و بوي سالكان حقيقت طلب را به خود بگيرد

 
 »���a آ>P- آV<�$ �$ J- آ2- �� د�« 
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سال اول دبيرستان بودم وشهيد اسداله پس از شركت در عمليات فتح المبين مجدداً به تهران آمده بود تا 
من هم براي آنكه با ايشان ديداري تازه كنم و كمي در باب مشكالت . از دروس دانشگاه غافل نباشد

طي اين مدت، مدام ايشان به . وده و مدتي با او بودمدرسي خود از وي كمك بگيرم به تهران عزيمت نم
داشت و با حوصله و اشتياق هر مشكلي را كه در آموختن درسهايم داشتم برطرف نموده مرا درسهايم توجه 

من هم از اينكه شهيد اين قدر در حقّم لطف دارند، شرمنده مي شدم زيرا با وجود آنكه .  مي كردراهنمايي
لمبين از ناحيه دست راست مجروح شده بود، اما هيچ گاه به بهانة آن، ازخود بي در عمليات فتح ا

باالي ... يك شب كه در بستر خواب بودم، ناگهان متوجه شدم كه شهيد اسد ا. حوصلگي نشان نمي داد
 نيمه هاي. بلند شدم تا اگر كاري از دستم بر مي آيد برايشان انجام دهم. سرم هست و مرا صدا مي زند

شب از من خواستند بعّلت مجروحيت از ناحيه دست راست به وي كمك كنم تا به عنوان نائب بر ايشان 
پس از . من نيز خواسته اش را اجابت نموده و با دست راست خود ياريشان نمودم تا تيمم كند. تيمم كنم

هم براي شركت در ايشان . مدتي كه از خدمت شهيد حاجي خاني خداحافظي نموده و به منزل برگشتم
  عمليات 

بنا به گفتة همرزمانش در همان عمليات نيز مجروح شدند و هر چقدر . بيت المقدس عازم جبهه ها شدند
من : گويد كه فرمانده از ايشان مي خواهد كه به پشت جبهه جهت مداوا عزيمت كنند، قبول نكرده و مي

آري، . كنم در عمليات بعدي جبران مي... ن شاء اا! كه در اين عمليات نتوانستم درست و شايسته عمل كنم
  شهيد 

چرا كه حماسه ها آفريد تا .  جبران كرد2حاجي خاني همان طور كه گفته بود در عمليات بيت المقدس 
  .به شهادت نايل شد

 » ��
 » �,+ از �	ادر �

  
  

در قيامت از نعمتهائي كه به ما ارزاني شده سؤال خواهد شد و بزرگترين 
 كه خداوند به ما ارزاني داشته نعمت انقالب اسالمي و حكومت جمهوري نعمتي

آيا . در آنجا از ما خواهند پرسيد كه براي اين انقالب چكاركرديم. اسالمي است
  با دشمنان انقالب دشمن و با دوستان آن دوست بوده ايم يا نه؟ 

  
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  » شهيد محمد حبيبي پور « 
  
  
  
  
  

  حسين: نام پدر  

  1346: تاريخ تولّد 

  لنگرود روستاي فتيده: محلّ تولّد 

  )دانشگاه اهواز(پزشكي : رشتة تحصيلي 

  9/1/1367: تاريخ شهادت 

  خرمال عراق : محل ّ شهادت 

  
 » ��
� ��������ت ا« 

  
 واقع بين، حقيقت گرا او فردي. شهيد حبيبي پور در بين جوانان و هم سن و سالهايش جزء سرآمدها بود

شهيد سعي مي كرد تا . و به دور از تزوير و دروغ بود و هيچ كاري را در مقام ريا و تكبر انجام نمي داد
او فردي . روحيات وكردار خود را با آشنا شدن به اخالق و رفتار و فضائل بزرگان منطبق و تربيت نمايد

آاليش زندگي كردن را از  همچنين، ساده زيستن و بي. تبشّاش و با نشاط بود و وقار و متانت خاصي داش
شمرد و شرايط پيوستن به خدا را در تعبد و اخالص و دل را در  مراتب جوانمردي و فروتني در جامعه مي

وي در . به همين جهت در بين دوستان و جوانان تأثير زيادي ايجاد كرده بود. دانست گرو حق نهادن مي
توان با  كرد، زيرا بر اين باور بود كه مي  و ناآگاه، منطقي و با مالطفت برخورد ميمقابل افراد سست عنصر

در اين . استدالل و بهره گيري از سيرة انبياء در وجود اين افراد جاذبه اي ايجاد نمود و به حق نزديك كرد
ان، انجمن راستا براي گسترش فرهنگ ديني و آشنايي جوانان با نعمت انقالب اسالمي با، كمك دوست

اسالمي محل را تشكيل داده و كالسهاي بحث و بررسي مسائل ديني و اعتقادي را پر شور و فعاالنه راه 
  .   اندازي نمود و بدون احساس خستگي براي خدمت به جامعه و مردم و انقالب قامت برافراشت

  

 » -2��� »دو�� دارم دا��EKه� را آ� در Hن درس �� �ا�� 
  

بعد . با آمدنش كانون خانواده را گرمتر از پيش نمود. متحانات دانشگاه از اهواز به منزل آمدبعد از اتمام ا
دوست دارم به دانشگاهي كه در آن درس مي خواني بيايم و : از گذشت چند روز يك بار به محمد گفتم
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 را به آنجا مادر به شما قول مي دهم كه يك روز شما: محمد در جوابم گفت. آن جا را از نزديك ببينم
اما به شما اطمينان مي . ولي اين ايامي كه در پيش است، در آن جا هوا گرم و تحملش سخت است. ببرم

محمد اكثر اوقات كه به شمال مي آمد در الهيجان با ديگر دوستانِ پايگاهي . دهم كه به آنجا خواهيد آمد
يشتر اوقات به الهيجان مي رفت تا با شهيد به همين جهت ب. و انجمني خود فعاليتهاي گسترده اي داشت

يك روز . اصغري خواه و يكي ديگر از دوستان، كار برنامه ريزيهاي تبليغاتي و مذهبي را انجام دهند
مادر جان برايم غذايي آماده كنيد تا بخورم زيرا تا ساعت ديگر دوستم : شتابان به منزل آمد و گفت

طولي نكشيد كه دوست محمد به منزل ما آمد .  آيد تا به اهواز برويماصغري خواه از الهيجان به دنبالم مي
تا اينكه . چند روزي از ايشان خبري نداشتم. و سرپايي لقمه اي خورد و ساك خود را برداشت و رفت

مادر، چرا به محمد اجازه داديد : يك روز برادر بزرگترشان كه در جبهه بودند به منزل آمده و به من گفتند
زيرا جامعة اسالمي ما ! جبهه بيايد؟ مگر با ايشان صحبت نكرده بودم كه سنگر دانشگاه را رها نكنندكه به 

با شنيدن اين . نيازمند به متخصص و پزشكان متعهد است و ما سنگر جبهه و جنگ را حراست مي كنيم
 تصور مي كردم كه او من از آمدن محمد به منطقه كامالً بي اّطالعم و: خبر، جا خوردم و به برادرش گفتم

  . به دانشگاه مراجعه نموده است
چند روز بعد، خبر شهادت دوست همرزم محمد، شهيد اصغري خواه به ما رسيد و خدمت خانواده شهيد 

اما . رسيديم تا شايد از آن جهت كه محمد با آن شهيد همراه بوده است، خبري از محمد داشته باشند
د از گذشت چند روز، به ما نيز اّطالع دادند كه شهيد محمد حبيبي پور در بع. اظهار بي اّطالعي نمودند

ماهها از شهادت محمد گذشت تا يك روز از طرف دانشگاه . همان منطقه عملياتي به شهادت رسيده است
من به اّتفاق برادر بزرگتر شهيد راهي اهواز شديم و در . با ما تماس گرفتند و خواستند كه به آنجا برويم

مراسمي كه براي شهداي آن دانشگاه برگزار نموده بودند، دكتراي افتخاري و لوح تقديري به مناسبت 
رشادت و شهادت محمد به ما دادند و من نيز با افتخار از ايـن كه ُگلي به گلستان تاريخ ايثار تقديم كرده 

مل كرد و از نزديك، آري شهيد محمد حبيبي پور به قولي كه به ما داده بود ع. بودم خرسند شدم
  .دانشگاهي را كه در آن درس معرفت و پارسائي مي آموخت، ديديم

 » ��
 »�,+ از ��در �

  
آناني كه بدون ... سالم گرم من بر همة برادران حزب ا. سالم من بر شما اي ياران با وفاي امام

عف پايداري هيچ اجر و مزدي مادي همچنان در راه خدا و براي رفاه مردم ستمديده و مستض
همه ما خدمتگزاريم، خدمتگزاراني كه هدفمان به جز رفاه و سعادت خاليق و ! و مقاومت كردند

درك و فهم آن را نمي  حركت آنان بسوي خداوند تبارك و تعالي بيش نيست هر چند كه عده اي
  )!التعلمون(كنند 

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »  شهيد مهرداد حمزه رفعتي«
  
  
  
  
  

  محمد تقي: نام پدر 

  1346: تاريخ تولد 

  صومعه سرا: محل تولد 

  )تهران) ع(دانشگاه امام حسين (پزشكي : رشته تحصيلي 

  10/6/1365: تاريخ شهادت 

  2حاج عمران ـ  عمليات كربالي : محل شهادت 

  
  

»��
� ��������ت ا« 
 

تعاليم ديني برايش ان گشود، آموختن شهيد رفعتي از آن جهت كه در يك خانواده مذهبي چشم به جه
وي فردي آزاديخواه، .  را فرا گرفتمهياتر بود و در كنار پدر و مادر خود اخالق و كردار خداپسندانه

با مطالعة نهج البالغه . به فريضه امر به معروف و نهي از منكر اعتقاد عجيبي داشت. خاضع و وارسته بود
ايجاد كند تا بتوانند با همنوعان خود هر چه بهتر ارتباط نيكو برقرار آموخت كه بايد انسان در خود جاذبه 

ايشان استعداد خاصي در نّقاشي و ساخت كاردستي داشتند و در دوران دبيرستان، عضو انجمن . سازد
اسالمي دبيرستان شهيد بهشتي رشت بودند و عالوه بر آن در مسجد نبي و طالقاني واقع در صفاري رشت 

وجود . جداي از درس، از مطالعة كتب مذهبي لذّت فراوان مي بردند.  و مذهبي مي نمودندفعاليت ديني
اين صفات پسنديده و داشتن كانون گرم خانواده، زمينه هاي رشد و ساخته شدن يك انسان متعهد و با 

ه صالبت را در وي تقويت نمود تا بدانجا كه در راه احساس تعهد و مسئوليت ديني خويش دست از هم
  . چيز كشيد و شهادت را پذيرا شد

 
��ز آ�b& ا�,�ب « 	�« 

 
بود و ما قرار را بر آن گذاشتيم تا فردا صبح با ساير دوستان انقالبي و بنا به ) ع(شب شهادت امام هشتم 

.  ساله بود12مهرداد در آن زمان . فرمايش امام به خيابانها رفته و بر عليه رژيم ستم شاهي تظاهرات كنيم
مادر از شما مي خواهم كه فردا مرا نيز براي تظاهرات در راهپيمائي به : هنگام نزد من آمد و گفتشب 

باز . تو هنوز كم سن و سالي، در ثاني پدرت نيز اجازه نخواهد داد: در جوابش گفتم. همراه خود ببريد
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ن را آرام كردم و اظهار سپس ايشا. قسم داد تا او را با خود ببرم) س(اصرار ورزيد و مرا به حضرت زهرا 
هاي شب بارها از خواب بيدار شد كه مبادا از  نيمه. نمودم كه فعالً شما بخوابيد تا صبح خدا بزرگ است

صبح شد، ديدم كه مهرداد جلوي در، منتظر . قافله عقب بماند و خواب، مانع از رفتن او به راهپيمايي شود
اما بسيار سفارش كرديم كه در . خواسته اش ايستادگي كنيمبا ديدن اين صحنه نتوانستيم در مقابل . ماست

طبق هماهنگي قبلي با ساير انقالبيون در زمان و مكان تعيين شده به آنها . كنارمان بماند و از ما جدا نشود
پيوستيم و نزديك خيابان امام بوديم كه سربازان رژيم با پرتاب گاز اشك آور، مردم را متفرّق نمودند و با 

. در همين بين، متوجه شديم كه مهرداد نيست. ك تير هوايي، صف تظاهر كنندگان از هم پاشيده شدشلي
چون شرايط بسيار سخت و . در آن شلوغي هر چه تالش كرديم، موفّق به پيدا كردن وي نشديم

اد، اما مهرد. بدون آنكه از او خبري داشته باشيمپراضطراب بود، الجرم به سمت منزل حركت كرديم، 
 تنگ شد، به سمت كوچة آفخرا فرار كرد و وارد منزلي در نزديكي هنگامي كه عرصه بر تظاهر كنندگان

 ابوريحان شد كه درش باز بود و انقالبيون را در آنجا پناه مي دادند تا به دست سربازان مزدور  مدرسة
رد شدند، صاحب خانه مشغول در آن زمان كه مهرداد و جمعي از تظاهر كنندگان به آن خانه وا. نيفتند

وقتي صاحب خانه، . گرم كردن شير بود و براي هر كدام يك ليوان شير آورد تا بخورند و نفسي تازه كنند
. يك ليوان شير به مهرداد مي داد، از او خواست تا توضيح دهد كه چگونه به اين خانه راه پيدا كرده است

بعد از آرام شدن شهر و . آدرس منزل خود را به او دادمهرداد ماجرا را براي صاحب خانه نقل كرد و 
پس از ديدن مهرداد و آن همه . گذشت چند ساعتي توسط همان صاحب خانة انقالبي، به منزل برگشت

شجاعت و عشق وي به انقالب و امام، اشك در چشمانمان حلقه زد و در درون خود از امام غريبان كه 
  . اري نمودممصادف با روز شهادتش بود، سپاسگز

 » ��
 »�,+ از ��در �
 
 
 

  
به دانش آموزان عزيز به خصوص به همكالسي هايم سفارش مي كنم 
كه درس بخوانند و با خواندن درس، مشت محكمي بر غول قرن و دشمن 
بشريت، آمريكا وارد سازند تا در پيشگاه خلق و خدا سرافراز باشند و 

برد و هدفهاي انقالب عالوه عالوه بر اين توصيه مي كنم كه براي پيش
بر نياز به ايمان به تخصص هم نياز است زيرا اين دو عنصر مكمل و در 

  .كنار هم مي توانند سازنده باشند
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد سيد سعيد خرسندي « 
  
  
  
  
  

  سيد حسن: نام پدر 

  1347: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  ) مركز فني مهندسي شهيد چمران رشت(راه و ساختمان : ي رشتة تحصيل

  12/3/1367: تاريخ شهادت 

  جزيره مجنون: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

شهيد سيد سعيد خرسندي وجودي سرشار از عاطفه، ايثار و صفا داشت وهمت و تالش او زبان زد همه 
، زير بناي عقيدتي و مذهبي محكم و ُخلق وخويي محمدي وي با وجود داشتن خانواده اي متدين. بود

ايشان، . همچنين حق طلب و حقيقت جو بود و چنين ويژگيهايي با وجودش آميخته شده بود. پسند داشت
همچنين، . روزها در كارهاي منزل به والدين كمك مي نمود و شبها نيز به درس خواندن مي پرداخت

او، تعصبِ قابلِِ توجهي به خواهران و . ات، ورزش و هنرهاي دستي داشتعالقة فراواني به افزايش معلوم
با . نحوة پوشش آنها داشته و بسيار سفارش مي كرد تا مبادا شئونات اسالمي را در اجتماع رعايت ننمايند

 باال رفتنِ سطحِ آگاهي ايشان نسبت به انقالب، رغبت و عشق رفتن به جبهه و اداي وظيفه، شور و هيجان
ايشان را صد چندان نمود تا آن حد كه با توجه به اين كه تنها پسر خانواده بود، داوطلبانه از طريق 

  . دانشگاه عازم جبهه ها شد
 

 »ه�"� اي �	اي ��درم « 
 

خواند، به دليل جد وجهد و پشتكاري كه داشت، سه ماه  زماني كه در دوره راهنمايي تحصيلي درس مي
پس از اتمام اين مدت، دستمزد . مغازة ميكانيكي يكي از بستگان، مشغول به كار شدتعطيلي تابستان را در 

  : خود را از صاحبكارش دريافت نمود و در نهايت خوشحالي به منزل آمد و به مادرش گفت
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  اين پول، دستمزد سه ماه كاركردنم در مغازه است، حال اين را به شما هديه 
آنگاه مادرم آنقدر از محبت و . ته و هر چه كه دلتان مي خواهد بخريدمي كنم تا با خواهرم به بازار رف

عاطفه سعيد خشنود شد كه ديگر نتوانست خود را كنترل كند، سپس برادرم را در آغوش كشيد و به 
مادر نيز به اّتفاق من به بازار رفته و سه تكه النگو خريد و پس از آنكه . داشتن چنين فرزندي افتخار كرد

  : د نشان داد، گفتبه سعي
اما . پسرم اين طالها را نگه مي دارم تا زماني كه ايام ازدواجت فرا برسد، آنها را براي عروسيت خرج كنم

سعيد يك امانت بود و چند صباحي را در كلبه دلمان با حضور خود بر ما مّنت نهاده بود زيرا وجودش، 
او رفت تا رايحة باغ ارم را صد چندان .  گنجيدمرامش و هدفش چيزي بود كه در قالب عالم خاكي نمي

آري او قبل از آنكه لباس عروسي را بر تن كند، جامه شهادت و رسيدن به قرب الهي را تجربه كرد . كند
  !و براي هميشه زندگي جاودان و سربلند را در پيشگاه خداوند رحمان، پي گرفت

 » ��
 »�,+ از �اه	 �
 
 

 نظام باشيد و بدانيد، اين راهي را كه انتخاب حامي و پشتيبانِ انقالب و
نموده ام با عشق و آگاهي تمام بود و افتخار مي كنم كه در چنين 
دوراني زندگي مي كنم و مسير درست را شناختم و البته براي رسيدن 

  . به درجه واالي شهادت در راه خدا از هيچ امري كوتاهي نخواهم كرد
        »»»»فرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيدفرازي از بيانات شهيد««««
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    » شهيد نادر خسرو پور « 
  
  
  
  
  

  ...رحيم ا: نام پدر  

  1344:  تاريخ تولّد 

  ماسال: محلّ تولّد 

  )دانشگاه مشهد(عربي  ديني و : رشتة تحصيلي 

  4/12/1364: تاريخ شهادت 

   بيمارستان لقمان تهران-منطقه فاو : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ر جواني آرام، بشّاش، دوست داشتني، خوش طبع، ماليم و نسبت به حق الناس بسيار شهيد خسرو پو
ديني، تعهد و حساسيت زيادي از خود نشان در امر رعايت شئونات اسالمي و حجاب و مسائل . حساس بود

. آمد كرد و با توكّل به خدا بر مشكالت فائق مي خالي نمي از كارهاي سخت و پرمشقت شانه. مي داد
هاي ديني مذهبي و عقيدتي به حدي رسيده بود كه در مباحثه با جوانان سست  زمينه ّطالعات و آگاهي وي درا

كشاند تا در مسير هدايت وحق شناسي قدم   با خوش رويي و آگاهي كامل، آنان را به سوي خود ميايمان
ود و اوقات فراغت را با ديگر كتب استاد مطهري و نهج البالغه را اصوالً بيشتر مطالعه مي نم. بردارند

برد تا بتواند لذّت  شهيد خسروپور از وقت حداكثر استفاده را مي. پرداخت يدوستان مذهبي به فعاليت ديني م
  . جوار مقرّبين الهي با سجده بر معبودش بايستد و اثري جاويد از خود به جاي گذارد لحظات را در بخش ترين

  

 »Wد� �"����� ا�cل  d=? آ�2- در �« 
  

به دليل آنكه لباسش پس از مداوا .  مجروح شد و به بيمارستان باختران انتقال يافت62اولين بار در سال 
 منطقه، يك دست لباس تازه به اين عزيز بر اثر اصابت تركش هاي متعدد قابل استفاده نبود از طريق بنياد

 تازه متوجه شديم كه مسئله اي حادث شده آن كت و شلوارپس از مراجعت به منزل، با ديدن . داده شد
لباسهايي را كه از طرف بنياد به ايشان هديه شده .  نادر موضوع را مّطلع شديماست سپس از زبان خود

بيشتر اوقات با همان كت و شلوار . بود، فراموش نمي كرد و در حفظ و نگهداري آن دّقت بسياري داشت
يم شايد به جهت آنكه ايشان را به ياد خاطرات دوران رزمش مي ما احساس مي كرد. به دانشگاه مي رفت

كه او در مرحلة جديدي از زندگي است و در محيطي كامالً متفاوت با اما، معتقد بوديم . اندازد به آن توجه دارد
او رفته و به  به همين دليل يك روز نزد وي. تر سازد كند و بايد ظاهر خود را آراسته  ميجبهه جنگ زندگي
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رسد كه فرسوده شده   و به نظر مينادر جان چون مدت زيادي است كه از اين لباسها استفاده مي كنيد: گفتم
ناگهان شهيد نادر رو . بهتر نيست كه ديگر از آنها استفاده نكنيد و يك دست كت و شلوار تازه بخريد. اند

لباسها عالقه نشان مي دهم و با دّقت از برادر عزيزم اگر مي بينيد كه آن قدر به اين : به من كرد و گفت
آنها نگهداري مي كنم، صرفاً بدين جهت است كه اين لباسها جزء بيت المال بوده و بر عهدة من است تا 

اين لباسها از طريق دولت به ما داده شده است و . حدي كه مي توانم در حفظ و نگهداري آنها كوشا باشم
پس هرگز از من نخواهيد كه به بيت المال . ت تملك خود قرار دهيمنمي توانيم جزء لوازم شخصي و تح

  . بي توجه باشم
 » ��
 »�,+ از �	ادر �

 
 

وظيفه شما در مقابل اين ايثارگرها كه از جان خود مايه گذاشته اند اين 
است كه به اسالم خدمت كنيد و پشتيبان انقالب و امام باشيد و نگذاريد 

! فرداي قيامت چگونه بايد پاسخ گو شد. ل شودكه خون اين عزيزان پايما
هر چقدر كه ما به اين انقالب و اسالم خدمت كنيم و جانمان را نيز در اين 
راه بدهيم در مقابل نعمتهايي كه به واسطه اين انقالب به ما رسيده است 

  ! ناچيزمي باشد
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««  
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  !!زرجويان بخشندهزرجويان بخشنده
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  » شهيد ابوالحسن داداشي « 
  
  
  
  
  

     قنبر: نام پدر 

  1346: تاريخ تولّد 

   روستاي اربالنگه -رحيم آباد : محلّ تولّد 

  ) دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي تهران(فني مهندسي : رشتة تحصيلي 

  4/4/1366: تاريخ شهادت 

  شلمچه: محلّ شهادت

  

 »�
� ��������ت ا �« 
  

وي در كارهاي منزل به . شهيد داداشي انساني مطيع، باوقار و در برخورد با افراد جامعه بسيار مؤدب بود
اكثر . از نظر مذهبي فردي با ايمان و معتقد بود و نماز اول وقتش ترك نمي شد. كرد پدر و مادر كمك مي

ر برابر مشكالت احساس ناتواني وي، بي باك و شجاع بود و د. مواقع در نمازهاي جمعه شركت مي كرد
داد و عالقة خاصي  در مقابل مخالفين انقالب، موضوع گيري جدي و قاطع از خود نشان مي. نمي كرد

ايشان عقيده داشت كه به فرموده هاي امام، بايد عمل كرد و براي رسيدن به . نسبت به امام خميني داشت
شهيد در پايگاه اربالنگه رحيم آباد، تالش فراواني . دچون و چراي او بو سعادت دنيوي و اخروي پيرو بي

او، براي . كرد تا بتواند كالسهاي آموزش قرآن و اصول اعتقادي را براي جوانان آن محل، راه اندازي كند
ادعا و خاضعانه در خدمت مردم و عالقمندان به دين خدا بود و  پيشبرد اهداف انقالب و نظام اسالمي بي

در راه رسيدن به معرفت الهي قدم بر مي داشت تا آنكه سيرت و صورتش به انوار حق با منش و صالبت 
  . مزين گرديد

  


� ��e=� آ2- « �� �� .2a�ر �� -a;ا��a� 	E"د« 
  

از شما ! پدر جان حال كه در محضر شما هستم، ديگر فعاليت در مسجد و پايگاه بسيج مرا راضي نمي كند
از شجاعت و حس وطن پرستي و ايثارگري ابوالحسن بسيار . جبهه ياريم دهيدمي خواهم تا براي رفتن به 

اما از ايشان خواستم تا به تحصيل خود پرداخته و بعد از اخذ ديپلم به عنوان انساني كامل . مسرور شدم
د به ايشان نيز به نظرم احترام نهاده و در پايگاه و مساج. در مسير انقالب و دفاع از اسالم گام بردارند
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تبليغات و پشتيباني از رزمندگان، در پشت جبهه ادامه دادند و پس از اخذ ديپلم بالفاصله در دانشگاه 
بار ديگر نزد من آمده و خواستار حضور در جبهه شدند كه باز هم از او خواستم تا سنگر . قبول شدند

  . دانشگاه را حفظ نمايد و پس از اتمام تحصيل به جبهه برود
گاه، تقدس آرمانهاي ديني و ارزشهاي انقالبي را نيز احيا نمود ولي روز به روز  برعطش او در دانش

ترم آخر دانشگاه بود كه براي بار سوم از من خواست تا با حضورش . حضورش در جبهه افزونتر مي شد
رامي كه اين بار از ديدن ابوالحسن شرمنده شدم، زيرا حس كردم كه با نهايت احت. در جبهه موافقت كنم

برايم قائل است، همچون پرنده اي در قفس دست و پا مي زند و حاضر است تا به هر قيمتي آزادي خود 
اما ابوالحسن با متانت و وقارش به من فهماند كه اين سالها را به خاطر آنكه رنجيده . را به دست آورد

بر لب، دست بر پشت پسرم زدم و با رضايت كامل و لبخندي . خاطر نشوم، اين فراق را تحمل كرده است
با اين جمله من، انگار كه تمام دنيا را به او هديه . تو و ساير رزمندگان باشدبرو و دست حق پشتيبان : گفتم

 بال ها را گشود و در اولين فرصت خود را به منطقه رساند تا بتواند اين وقفه اي را كه برايش كرده اند،
احافظي مبلغ دو هزار تومان براي خرج راهش به ايشان دادم ولي از هنگام خد. پيش آمده جبران كند

بعد از گذشت . كه بود داخل كيفش گذاشتمگرفتن آن امتناع كرد و اظهار بي نيازي نمود ولي به هر شكلي 
پرده هاي تيرة عالم ناسوت را ) ع( روز شهادت امام جعفر صادق سه ماه از حضورش در جبهه عاشوراييان،

بعد از شهادتش فهميدم كه هزار تومان از همان پولي را .  و به خيل بيداردالن سبز قامت پيوستكنار زد
  . كه هنگام رفتن به وي داده بودم، الي كتاب قرآن گذاشته و با خود نبرده است
 » ��
 »�,+ از �8ر �

  

  

  
اگر مي خواهيد با خدا صحبت كنيد، نماز را به پا داريد، نمازهايتان را 

نماز را سبك نپنداريد، مساجد را پر كنيد و نماز را به . قت بخوانيداول و
اگر مي خواهيد خدا با شما صحبت كند، قرآن را زياد . جماعت بخوانيد

دعاها را در طول روز فراموش نكنيد و شكرگزار نعمت هاي . بخوانيد
خدا باشيد و همه كارها را براي رضاي خدا و به ياد خدا انجام دهيد و 

  !  را در همه حال ناظر اعمال خود بدانيدخدا
        »»»»فرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيد««««
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  »شهيد محمد مهدي دژم خوي « 
  
  
  
  
  

  حسن: نام پدر 

   1334: تاريخ تولّد 

  رشت : محلّ تولّد 

  )دانشگاه فردوسي مشهد(مهندسي عمران : رشتة تحصيلي 

  4/10/1365: تاريخ شهادت 

  4ات كربالي شلمچه ـ عملي: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

شهيد دژم خوي چون به اين باور رسيده بود كه حّتي در حد آوردن يك ليوان آب، نبايد مزاحم ديگري 
شد، لذا در خصوص كارهاي شخصي خود هيچگاه به كسي دستور نمي داد و سعي داشت كه خودش 

 ديني سخت مقيد بود و از اعضاي فعال مسجد ابوذر نسبت به انجام دادن واجبات. درصدد انجام آن برآيد
شمرد، احترام به والدين،  دوستان، آشنايان و خويشاوندان را محترم مي. آمد كُرد محّله رشت به شمار مي

ديد و بازديد فاميل را ترك نكرد و با توجه به . خواهران و برادران را سرلوحة كار خويش قرار داده بود
وي . در حوزة علميه تكية مستوفي رشت نيز تحصيل دروس حوزوي را دنبال نمودگرايشات مذهبي، 

در اين راستا . هاي روحي و جسمي خود را در كنار هم پرورش مي داد جواني ورزشكار بود و توانايي
ايشان به دنيا و آرزوهاي دنيوي بسيار كم . هنرهاي رزمي را در باشگاه شهيد رجايي رشت فرا گرفت

حّتي در دوران دانشجوئي نيز بنا به اظهار هم خوابگاهي خويش بسيار ساده و بي آاليش مي ! ندتوجه بود
  . زيستند

 »��ق 8	واز « 
 

بعد از چند روز . آن روز حس عجيبي داشت و به منزل آمدنش از دانشگاه رنگ و بوي ديگري گرفته بود
در حاصل نمي گشت، در تب و تاب مي خواستار عزيمت به جبهه شد و باز هم مثل هميشه تا رضايت ما

هر بارمهدي . اما برخالف دفعات قبل، دل مادر آشوب بود و مخالفتي پرمعنا را از خود نشان مي داد. ماند
  به نزد مادر 
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گفت تا شايد رضايت مادر را  رفت و از اهداف و آرمانهاي انقالب و ارادتش به واليت سخن مي مي
خواند و از حضرت  در اين راستا، نماز شب را با سوز و گداز مي. داد  نميبدست آورد ولي باز هم نتيجه

گاهي نيز . جست تا شايد لطف خدا شامل حالش گردد و دل مادر راضي شود حق، خالصانه حاجت مي
تا شايد با كالم خدا و فرمايشات اولياء بتواند به : نشست و از خدا و پيغمبر سخن مي گفت كنار مادر مي

  .ش برسد ولي باز هم با ديدگان پرمهر و درعين حال مضطرب مادر مواجه مي شدهدف خوي
شرح حال مهدي و مادر كه طاقت از كف داده بود، با برادر بزرگترِ مهدي، تماس گرفت و او را از 

 كه برادرش حال و وضع مهدي را شنيد و هنگامي. تقاضايش آگاه ساخت تا شايد از رفتن او جلوگيري كند
 شور و هيجان رسيدن به وصال را در برادر خاموش كند بلكه در گوشة هاي ديك ديد، نتوانست شعلهاز نز

  . اما باز هم از مهدي اصرار و از مادر انكار بود. دلش، حاالت معنوي مهدي را تحسين كرد
ا سه روز به همين منوال گذشت و مهدي هر لحظه به آن اميد، نيايش مي كرد و از خدا مي خواست ت

سر انجام، مادر، در برابر آن همه عشق و شوق، كه در پسرش مي ديد تسليم شد و . حاجت او را روا كند
مهر مادري را در راه رسيدن به مقام قرب الهي ناديده گرفت و پي برد، پرنده اي را كه شوق پرواز داشته 

شهيد عزيز .  از خدا خواستآري رضايت داد و آرامش دل را. باشد، در هيچ قفسي نمي توان زنداني كرد
در قبال اين كارش بسيار ! قبل از عزيمتش به ديار عشاق، براي همه اعضاي خانواده هدايايي تهيه كرد

شما هنوز دانشجو هستيد و ما بايد نيازهاي شما را .  ماست اين وظيفة: شرمنده شديم و به ايشان گفتيم
اين بار، رفتنش . من به يادگار داشته باشيد و حاللم كنيدها را از  مرتفع كنيم ولي جواب داد كه اين هديه

پر از رمز و راز بود و هيچ كدام قدرت آن را نداشتيم كه احساس غريب خود را از اين هجرت پرمعنا 
  او به هنگام خداحافظي با خانواده اين شعر را زير لب زمزمه . بيان كنيم

  حلقه اي بر گردنم افكنده دوست : مي كرد
  شد هر جا كه خاطرخواه اوست مي ك

 
 » ��
 »�,+ از �اه	 �

 
 

  
از تهمت . با مردم، مدارا و موعظه و نصيحت و در راه خير همياري كنيد

در همة امور از انجام دادن ! و غيبت پشت سر هر كسي دوري كنيد
پيرو واليت فقيه باشيد كه اين دستور ! كارهاي خالف پناه ببريد به خدا

  ! تاس) ع(معصومين 
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 

 



 79

  
 
  
  »شهيد مصطفي درويش رحيم آبادي « 
  
  
  
  
  

  محمد: نام پدر 

        1346: تاريخ تولّد 

    )رودسر(رحيم آباد : محلّ تولّد 

  )تربيت معلّم عالمه اميني تبريز(آموزش ابتدايي : رشتة تحصيلي 

  7/12/1365: تاريخ شهادت 

  5ات كربالي شلمچه ـ عملي: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

اش  هاي فريبنده و جلوهشهيد نسبت به دنيا . در چهرة شهيد درويش، نور ايمان و زيبائي تقوا نقش بسته بود
به اعضاي خانواده . كرد  سهل انگاري نميگاه در اداء مسائل اسالمي و تكاليف شرعي تفاوت و هيچ بي

متانت و تواضع . كشاورزي بود تا پشتوانه خوبي براي خانواده باشد در امر بسيار توجه داشت و مددكارشان
 در اوقات فراغت براي نوجوانان در مسجد،. كرد او توجه هر كسي را به خود جلب مي و برخورد صميمي

. كالسهاي آموزش قرآن تشكيل مي داد تا ارزشهاي اخالقي و اسالمي را هر چه بهتر به جامعه انتقال دهد
كرد تا از دايرة جهل خارج باشد و با آموختن علوم مختلف به  يد مصطفي با مطالعه فراوان تالش ميشه

شهيد درويش از جوانان ورزشكار محلّ خود بود و با عضويت در تيم . ديگران، مسير هدايت را نشان دهد
 را در بين جوانان بيشتر فوتبال آنجا، ارتباط خود را با ديگران بيشتر مي نمود تا بتواند دوستي و مودت

چهره نجيب و معصوم شهيد نشانگر آن بود كه براي درست زيستن بايد از عناصري كه باعث كم . نمايد
  . شود پرهيز نمود رنگ شدن ارزشهاي انساني مي
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گاه مأمور شد تا با دايره آمار و نفوس مسكن همكاري چند ماه قبل از عزيمت به جبهه از سوي دانش
پس از دريافت حق . به جهت حسن انجام كار از سوي رياست آن سازمان مورد تشويق قرار گرفت. نمايد

اما بعد از گذشت . الزحمة خود براي تمام اعضاي خانواده هديه اي تهيه كرد كه باعث خوشحالي همه شد
مي خواهم براي آموزش نظامي خود را معرّفي نمايم و يك دوره سه ماهه : فتچند هفته نزد مادر آمد و گ

آن زمان برادر ديگرم در جبهه حق عليه باطل بود و شهيد مصطفي مي دانست . را بايد پشت سر بگذارم
كه اگر صراحتاً مسئله رفتن خود به جبهه را خدمت مادر بيان كند، با عدم رضايت ايشان روبه رو مي 

 د بار مادرم از ايشان پرسش نمود كه حتماً فقط براي آموزش است؟ شما را به خط مقدم نميچن. شود

مادرم با شنيدن صحبتهاي . خيال شما از اين بابت آسوده باشد: برند؟ شهيد مصطفي در جواب مي گفت
شب هنگام بود كه خدمت برادرم شهيد . مصطفي دغدغه اي در خود راه نداد و اعتراضي هم نكرد

آيا واقعاً براي آموزش مي رويد؟ در جوابم .  برادر، راستش را بگوييد :طفي رفتم و به ايشان گفتم مص
در ثاني اين تكليفي . مادري به من اجازه نداد كه حقيقت را به ايشان بگويمامير جان، وجود عاطفه : گفت

نده و ياري دهندة  بر عهدة همة ماست تا تحت هر شرايطي خود را به مناطق عملياتي رسااست كه
رزمندگان باشيم و حال از تو برادر كوچكم مي خواهم كه اين راز را با خود نگه داري و تغييري در 

من براي رسيدن به اهداف واالتري حاضر شدم احساس مادر و فرزندي را زير . حاالت خود ايجاد نكني
ا هر زماني كه احساس كردي وجودت از تو مي خواهم ت. پا نهاده تا بتوانم به دين و كشورم خدمت كنم

فرداي آن روز با پولي كه از دانشگاه . به دوام نظام اسالمي و حكومت الهي كمك مي كند، دريغ نكني
بعنوان كمك هزينه گرفته بود، برايم يك جفت كفش كتاني خريد، كه تا به امروز هم آن را به عنوان 

ويش بعد از چند روزي كه با ما بود راهي ديار شيرمردان شهيد در. يادگار از شهيد پيش خود نگه داشته ام
ترين  از گذشت چند ماه به ما خبر رسيد كه شهيد مصطفي در مناسببعد . عرصة نبرد با دشمنان خدا شد

  !  راهي بوستان مهاجران ديار نور شد و به تبار ثارالهي يان پيوست فصل خودباوري،
 » ��
 » �,+ از �	ادر �

  

  
ه هنـوز خود را نساختـه ايد، به خودسـازي مشغول شويد اي جوانان ك

خدايا، اين اواخر هميشه برايم اين ذكر )! الدنيا مزرعه االخره(كه همانا 
  !) تا مرا نيامرزيدي از اين دنيا مبر(بود كه 

 

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد غالمرضا دليري نژاد « 
  
  
  
  
  

 احمدعلي: نام پدر  

 1344: يخ تولّد تار

  الهيجان: محلّ تولّد 

  )تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(آموزش ابتدايي : رشته تحصيلي 

  8/5/1365: تاريخ شهادت 

  كپور چال بندرانزلي: محلّ شهادت 
  
 

 » ��
� ��������ت ا« 
  
دين احترام بسيار قائل در محيط خانواده براي وال. شهيد دليري نژاد انساني نمونه، شكيبا و خدمتگزار بود

ايشان هرگز از كسي كينه اي . كرد به عنوان يك عنصر مفيد و فعال در امور منزل به والدين كمك مي. بود
روحيه ورزشكاري و پهلواني را در . ورزيد گرفت و به صله ارحام و سركشي به اقوام اهتمام مي به دل نمي

اغلب اوقات پس از مطالعه و . دانست ش به خدا ميكنار آموختن فنون رزمي سرلوحة پيشرفت و تقرّب
كرد و در كنار آموزش ورزش دربارة مسائل اخالقي و ديني با  فراگيري علم، جوانان محل را جمع مي

او، با روحية خستگي ناپذيري كه داشت، در مقابل مسائل و مشكالت با تمام توان . آنان گفتگو مي نمود
پس از پيروزي انقالب . كرد گذاشتند شانه خالي نمي اش مي ه بر عهدهاستقامت نموده و از مسئوليتي ك

اسالمي از ياران راستين انقالب و امام شد و در مسجد شيخانبر الهيجان به صف سربازان اسالم و پيروان 
اي كه در غالم  هنوز حالوت و رايحه دلنشين آن ايمان و ايثار و حس نوعدوستي. جان نثار امام پيوست

  . داشت، معطر كننده كانون فعاليتهاي ديني و انقالبي جوانان محل مي باشدوجود 
 

 »��ل �� ده- �� آ>& دو��aن ��UPK را ?+ آ2- « 
  

هنگام مراسم خاك سپاري شهيد، ناگهان متوجه شدم پسر خاله اش كه از لحاظ جسماني دچار مشكل 
اشكهايش براي غالم، آن قدر . وان ما نبودبود، سخت منقلب است به گونه اي كه كنترل ايشان در حد ت

تمامي كساني كه در آن مراسم بودند . سوزناك و تكان دهنده بود كه حس كنجكاوي همه را بر انگيخت
عطوفت، مهرباني و . كامالً غالم، را مي شناختند و براي ملول و غمگين بودن خود توجيه منطقي داشتند

از پايان مراسم جهت آرامش و تسّلي خاطر، پسر خاله را به منزل پس . بزرگ منشي غالم زبانزد همه بود
 حس كردم، بعد از گذشت ساعاتي در حالي كه فضاي منزل رو به آرامش مي رفت،. خود آورديم
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شهيد :  سپس حقيقت امر را چنين بيان كرد.اّطالعيم هايي براي گفتن دارد كه ما از آن بي پسرخاله حرف
بخاطر نقص . آمد و همچون برادري مهربان مرا از محبت خود سيراب مي كرد  ميغالم اكثر اوقات نزد من

از اين وضعيت ناراحت نباش و خدا، بزرگ است و روزي : هميشه مي گفت. عضوم بسيار ناراحت بود
به تو : اما اين اواخر يك روز نزد من آمد و با خوشحالي گفت. شما نيز سالمتي خود را بازخواهي يافت

ام تا به كمك هم ديگر  زيرا با دوستان خود دردانشگاه صحبت كرده.  دهم كه مشكلت را حل كنمقول مي
من با شنيدن اين موضوع بسيار . و چند نفر از انسانهاي خير مبلغي جمع آوري كنيم و شما را مداوا نمائيم

اما امروز من، .  گشتمخوشحال شدم و از اينكه شهيد غالم اين قدر به من توجه دارد، دلگرم و اميدوار
پسر خاله خود را از دست ندادم بلكه بهترين دوست و بهترين برادر خود را از دست داده و بايد تنها با 

  . خاطرات شيرين او زندگي كنم
 » ��
 »�,+ از �اه	 �

  
  

وظيفه ما جوانان در اين برهه از زمان، حراست از اين انقالب اسالمي است و براي 
زم باشد جانمان را هم در اين راه خواهيم داد كه ما متعلق به خدا هستيم حراست اگر ال

براي تداوم انقالب و پشتيباني از واليت . و اگر هم در اين راه كشته شويم زنده هستيم
بايد هميشه پيرو خط امام بود كه اگر اين گونه باشد هيچ خطري و انحرافي كشور و 

  ! مردم ما را تهديد نخواهد كرد
        »»»»ازي از بيانات شهيدازي از بيانات شهيدازي از بيانات شهيدازي از بيانات شهيدفرفرفرفر««««
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  »شهيد يعقوب دولتي « 
  
  
  
  

   امير: نام پدر 

  1345: تاريخ تولّد 

   ماسال: محلّ تولّد 

 )مركز تربيت معلّم رودسر(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  7/12/1365: تاريخ شهادت 

  شلمچه: محلّ شهادت 
       

 » ��
� ��������ت ا« 
  

وي فردي وظيفه شناس و داراي اعتقادات قويِ . ولتي مصداق انساني شجاع، مهربان و صادق بودشهيد د
سرسبد خانواده و مورد احترام  شد تا گل مياخالقي پسنديده داشت و شعور عاطفي او باعث . مذهبي بود

ختلف، مقامهايي كرد و در استان نيز طي مسابقات م  فعاليت ميوي در ورزش دوِميداني. ساير مردم باشد
 دولتي در كنار آموختن دروس دانشگاهي به فراگيري كتب مذهبي به خصوص تفسيرشهيد . كسب نمود

 ايشان با امكانات كم .قرآن مي پرداخت و در راه آشنايي با زبان انگليسي از خود عالقة زيادي نشان مي داد
در گسترش دهد كه جوانان محل از و شرايط نامطلوب، توانست سطح آگاهي علمي و ديني خود را آن ق

كشاند و  كرد و آنها را به سوي مسجد مي شهيد از اين فرصت، استفاده مي. ها ببرند معاشرت با او بهره
برايشان كالسهاي تقويتي در زمينه هاي درسي، اعتقادي و مذهبي داير مي كرد تا بتواند سطح علمي و 

عِ انقالب اسالمي، امام خود را شناخت و به رسالتش پي برد و او، در پيِ وقو. ديني جوانان را ارتقاء دهد
براي آنكه سهمي در احياء دين خدا در كشور اسالمي داشته باشد تا پاي جان پيرو واليت و عاشق 

  . خدمت به كشورش باقي ماند
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�	�h را �	ا". �� �	م «  i;آ� �� jP"ه�ا آ� $�ر«   
در همين . پرداخت ه منزل آمد  و به مرور كردن درسهاي دانشگاهيك روز يعقوب از دانشگاه مرّخص شد و ب

 نداشت، به منزل ما مراجعه كرد و از بين، يكي از همسايگان كه از لحاظ وضعيت مالي شرايط مناسبي
يعقوب كه در اتاق همجوار ! مادرم خواست، مقداري برنج به او بدهد تا براي كودكانش غذايي تهيه نمايد

! خاله جان، ناراحت نباش: بود، با شنيدن موضوع بيرون آمد و رو به آن زن نمود و گفتمشغول مطالعه 
بعد، وي را به بيرون . من كمي ديرتر برنجي را كه مي خواهيد برايتان خواهم آورد. شما به منزلتان برويد

شن است و مادر جان، حاال هوا رو: گفتپس از رفتن آن زن، يعقوب رو به مادرم كرد و . هدايت نمود
شايد كسي از همسايگان مرا ببيند و از .  آنها مراجعه كنمدرست نيست كه من با كيسة برنج به منزل

بعد از . دهم سپس خودم، اين كار را انجام مي. پس بگذار تا هوا كمي تاريك تر شود. موضوع آگاه گردد
پس از مراجعت . نواده برداي ريخت و براي آن خا تر شدن هوا، يعقوب مقداري برنج در كيسه تاريك

بياييد اگر مي خواهيم كاري . بسيار ناراحت شدممادر با ديدن وضعيت آنها : بالفاصله نزد مادر آمد و گفت
. از اين اردكها را برايشان برده تا مشكلي از آنها را حل كرده باشيم براي رضاي خداوند انجام دهيم يكي

بعد از . خانواده برد تا شايد بتواند كمك حال آنان شده باشد را سربريد و براي آن سپس يكي از اردكها
آمدند حتماً  شهيد يعقوب هر بار كه به منزل مي: شهادت يعقوب، همان خانواده به منزل ما آمدند و گفتند

 موالي خود همچون دادند و مي كمك به ما براي پولي آوردند يا زدند و برايمان مواد غذايي مي سري به ما مي

  !گذاشتند نمي تنهايمان) ع( علي
 » ��
 » �,+ از �اه	 �

  

  
خدايا تو را سپاس مي گويم كه مرا در چنين برهه اي از زمان آفريدي و نعمت 

اگر بسيار زياد . جهاد را به من ارزاني داشتي و اين يكي از الطاف خفيه توست
يا اين خدا. سجده كنيم، نمي توانيم شكر نعمات بي شمار تو را به جاي آوريم

تو . عزّت، مرا بس كه بنده تو باشم واين فخر مرا بس كه پروردگار من باشي
  !آنچناني كه دوست دارم پس مرا چنان كن كه دوست مي داري

        »»»»فرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيد««««
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  »شهيد نجاتعلي دهقان « 
  
  
  
  
  

  عيسي: نام پدر 

    1347: تاريخ تولّد 

  )خرمكوه (لوشان : محلّ تولّد 

  ) تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي  

  8/1/1367: تاريخ شهادت 

  )   عراق(سيد صادق : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ساده زيستي و دانش اندوزي و احترام . شهيد دهقان عشق و عالقة خاصي به شناخت اسالم و قرآن داشت
مندي به فرهنگ ناب تشيع  از محرمات و عالقهان بوده، عمل به واجبات و دوري به والدين از فضايل ايش

شهيد انس زايد الوصفي با . آمد  و اخالقي نجاتعلي به شمار مياز خصايص روحي) ع(و ائمه اطهار 
شهيد دهقان در زير . مسجد و محافل معنوي داشت و از مريدان بنيان گذار انقالب اسالمي در ايران بود

براي كاستن آالم . م قرآن و نعمت انقالب همواره در جدا كردن راه مردم از خيانتكاران تالش مي كردپرچ
كم حرف بودنش باعث مي شد تا در مورد مسائل . مردم محروم و دستگيري از آنها هميشه آماده بود

  . پيرامون خود، عميق تر تفكّر كند و به وقار و اُبهتش در اجتماع بيافزايد
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 » درس �� �اM و ه- �� @� آ>& �� آ2- ه-« 
  

سال سوم راهنمايي بود و به دليل فعاليتهاي مستمر در پايگاه و مسجد كمتر به امور درسي خود مي 
بايست  مغازه دست تنها بودم و ميبا توجه به آنكه در . اين مسئله سخت مرا نگران كرده بود. پرداخت

 فشار مضاعفي از سوي اعضاء خانواده برايم قابل تحمل وجود هر گونه. كردم مخارج خانواده را تأمين مي
  بارها به نجاتعلي . نبود
اما ايشان، . ات بپرداز و بعد به فعاليتهاي ديني و انقالبي مشغول شو گفتم كه اول به درسهاي مدرسه مي

 از دروس خود را نتوانست در نتيجه تعدادي. شمردند مسائل پايگاه و سنگر مسجد را بر تحصيل مقدم مي
اگر همين طور : از اين وضع پيش آمده بسيار ملول شدم و به ايشان گفتم. در خرداد ماه نمره قبولي بگيرد

اما نجاتعلي رو به من كرد و . ادامه دهيد، براي من امكان آن وجود ندارد كه شما را به مدرسه بفرستم
من حاضرم هم در مغازه كار كنم و هم درسهاي عقب . پدر جان شما از بابت من ناراحت نباشيد: گفت

از فرداي آن روز . كنم كه هيچ مشكلي در خواندن درسهايم ندارم به شما ثابت مي. ماندة خود را بخوانم
 نجاتعلي صبحها به مغازه مي آمد و تا عصر به من كمك مي كرد و شبها با جديت درسهايش را مرور مي

 سال درسهاي عقب مانده خود را با نمرات عالي جبران كرد و در كنار آن، شهيد در شهريور همان. كرد
وقتي اين همه جهد و همت را از او ديدم به وجودش افتخار كردم كه . اين مدت را كمك و هميارم بود

  . براي هدفش آنقدر احترام و ارزش قائل است كه تحت هر شرايطي نسبت به وظايفش كوتاهي نمي كند
 »�8ر �
�� �,+ از « 

  
  

ما در زماني به سر مي بريم كه از هر سو كفار و منافقين براي نابودي 
اسالم عزيز دست به دست هم داده و از هر گونه جنايتي دريغ ندارند و 
اين وظيفه سنگين بر دوش ماست و اگر خداي ناكرده كمي غفلت كنيم به 

ا پيروي از خط عزيز ضربه خواهند زد پس دست به دست هم دهيم و ب اسالم
.  فقيه و حمايت از اين دولت انقالبي اسالم عزيز را ياري كنيمواليت

  ... ) انشاء ا(
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد جابر راد قصبه « 
  
  
  
  
  

  عبداهللا: نام پدر

      1347: تاريخ تولّد 

    شفت               : محلّ تولّد 

  ) پرستاري شهرستان لنگروددانشكده(پرستاري : رشتة تحصيلي 

  21/11/1373: تاريخ شهادت 

  بيمارستان طالقاني تهران: محلّ شهادت 
    

 »��
� ��������ت ا« 
  

جواني جاده معرفت را در دوران . شهيد راد قصبه چون نسيم سحرگاهي لطيف، پاك و آرامش دهنده بود
وي براي اداء تكليف و . شناخت...  اباعبداناز طريق پدر بزرگوارش در پاي منبرهاي مراثي ساالر شهيدا

در رعايت حق الناس و . كرد آشنائي با اصول و مباني ديني در مسجد جامع شهرستان شفت فعاليت مي
عالوه بر كمك در امر كشاورزي به خانواده خود، در بيرون از منزل نيز مشغول . ترك محرمات كوشا بود

شهيد جابر، با زندگي بسيار جدي برخورد مي كرد و . ياري كندبه كار مي شد تا در مخارج منزل، هم
او فرزند بزرگ خانواده بود و پس از فوت پدر آنقدر با اقتدار و . هرگز نمي خواست تا سربار كسي باشد

 محكم در مقابل مشكالت ايستادگي كرد كه هيچكدام از افراد خانواده احساس كمبود و يا تنهائي نمي

حّتي بدن مجروحش كه يادگارهاي جنگ عليه دشمنان . كبار صداي بلند از جابر نشنيدكس ي هيچ. كردند
. اسالم در آن حك شده بود، نمي توانست ذره اي روح متعالي و بلندش را در اين مسير دچار مشكل كند

دم آن همه مهر و محبت كردن و تواضع نمودن، منحصر به اعضاء خانواده نبود بلكه در اجتماع و بين مر
نيز اين امر را به خوبي رعايت ميكرد تا بدان جا كه بعد از شهادت وي سوز فراقش اعماق وجود عده 

  . كثيري از دوستداران معرفت را به درد آورد
  

�ا". راز و ���ز ��P	د «  �� »دور از Kb>�ن [� 
  

دند، در همين بين، يكي بعد از شهادتش، دوستان دانشگاهي وي براي اداي احترام و تسليت به منزل ما آم
مدتي كه با جابر در دانشگاه مشغول به تحصيل بودم، : از همكالسي هاي شهيد رو به من كرد و گفت
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اخالق و رفتار نيكوي ايشان زبانزد همه بود و با شناختي كه از گذشته ايشان داشتيم، مورد احترام همه ما 
را هنگام اذان ظهر، شهيد جابر از دانشگاه خارج ولي هميشه اين سؤال براي ما مطرح بود كه چ. بودند
چندين بار خواستم، اين مسئله را كشف كنم . شود مثل ساير دوستان در صف نمازگزاران حاضر نمي. شده

كه چه دليلي مي تواند داشته باشد؟ حّتي يك بار بطور خصوصي از خود شهيد سؤال كردم كه از شما 
تي كه در وجودتان نقش بسته است و به عنوان يك فرد ارزشي از بعيد است با اين همه  فضائل و صفا

جان خود نيز براي حفظ آرمانهاي اسالمي و ديني و انقالب دريغ نكرده ايد، چرا هنگام اقامه نماز، صحنه 
  را خالي نموده و از دانشگاه بيرون مي رويد؟ 

 و اميدوارم بخاطر آنكه در امر خداوند بسيار بخشنده است: او با خونسردي و صداي ماليم جواب داد
حقيقتاً اين جواب، مرا قانع نكرد بلكه حس كنجكاوي . اقامه نماز كوتاهي ميكنم مرا مورد عفو قرار دهد

شود،  چند روز بعد، تصميم گرفتيم در همان ساعت كه اذان زده مي. من و ساير دوستان را بيشتر نمود
بعد از شنيدن صداي اذان با فاصله، پشت سر جابر . اه شويمجابر را تعقيب نموده و از آن راز نهان آگ

در نزديكي  دانشگاه، مسجدي واقع بود كه شهيد وارد آنجا شد و . حركت كردم و از دانشگاه خارج شدم
پس از گرفتن وضو رفت و خلوت ترين مكان را در داخل مسجد، انتخاب كرد و سپس شروع به خواندن 

هنگامي كه مرا . ه بسيار شرم كردم، آنقدر منتظر ماندم تا نيايش جابر تمام شدبا ديدن آن صحن. نماز نمود
جلوي در ديد، جا خورد ولي بالفاصله با لبخندي زيبا به من فهماند، نبايد آنقدر نسبت به موضوع، 

من، پسر بزرگ خانواده ام و بر : جواب داد: سپس عّلت طوالني بودن نمازش را پرسيدم. حساس مي شدم
با شنيدن اين جمله، تمامي دوستاني .  تكليف است كه نمازهاي قضاي پدر مرحومم را به جاي آورممن

كه در منزل شهيد بودند، اشك در چشمانشان حلقه بست و سكوت پرمعنايي تمام فضاي منزل را فرا 
  . گرفت

 » ��
 »�,+ از �	ادر �

  

  

  

  
 بايد براي شما نيز در پشت جبهه ها وظيفه خطيري بر عهده داريد و

حمايت از انقالب و رزمندگان گوش به فرمان مقام رهبري بوده و فريب 
مساجد را پركنيد، نماز جماعت را پرشورتر برگزار . دشمنان را نخوريد

  !نمائيد تا دشمنان اسالم از نفوذ در بين ما مأيوس شوند
        »»»»فرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيدفرازي از وصيت نامه شهيد««««
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  »شهيد خليل رمضان نيا « 
  
  
  
  
  
     رمضانعلي :م پدر نا

  1346: تاريخ تولّد 

   گسكر محله-رودسر : محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم بالل حبشي تهران(آموزش استثنائي : رشتة تحصيلي 

  14/11/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

چيزي كه خيلي برايش مهم بود عمل به .  و بسيار آگاه بودشهيد رمضان نيا جواني خوشرو، باوقار
غيرت و مردانگي در وجودش سرشار و لبريز از سخاوت و . دستورات الهي و اطاعت از فرمان خدا بود

. با تمام قدرت در مقابل ظلم ايستادگي مي كرد تا حّتي االمكان حّقي از ضعيفي ضايع نگردد. كرامت بود
 به آنان يني داشت و در انجام كارها با روحية پهلواني و ورزشكاري كه در او بود،رسوالن دانس خاصي با 

وي در آموختن هنرهاي رزمي استعداد بااليي داشت و پس از طي مراحل عالي در آن . جست توسل مي
  رشته ورزشي به جوانان محل نيز آن را آموزش 

يد رمضانيان بارها به ديگران سفارش مي كرد تا شه. داد تا اوقات فراغت شان را به بطالت نگذرانند مي
جوياي علم باشند و خود را به سطوح عالي برسانند زيرا در آن صورت بهتر مي توانند با مقام و منزلت 

وي فردي انقالبي و از دوستداران واقعي امام به شمار مي آمد و با . الهي و راز درست زيستن آشنا شوند
  . در عرصه هاي فرهنگي و مبارزاتي حضور داشتتمام توان خويش فعاالنه 
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 » �U4 ت	د ) ع(?_	ر �� آ���ا �
2"j<آ ��« 
  

آن روزها زماني بود . يك روز كه هنگام صرف افطاري فرا رسيده بود، شهيد خليل به منزل مراجعه نمود
يا نمودن غذا و جمع بعد از مه. كردند كه تازه ايشان از جبهه آمده بودند و در حال و هواي آنجا سير  مي

مادر جان، بارها مي خواستم اين جمله را خدمتتان : شدن دور هم شهيد خليل رو به من كرد و گفت
خواهم از شما خواهش  عرض كنم، اما فكر كردم بي احترامي به شما و زحمت تان باشد ولي اين بار مي

 قيد به گرفتن روزه اگر من خود را م. كنم كه ديگر اين قدر غذا برايم تدارك نبينيد

انسانهايي كه حتّي از دانم، براي آن است كه خود را به خداي خويش نزديكتر نمايم و از حال و وضع  مي
با كمترين و ساده ترين غذاها ) ع(علي  در ثاني موالي مان. خوردن ساده ترين غذاها محرومند، آگاه شوم

هاي  مورد آخر اينكه رزمندگان عزيزمان در جبهه. ومش  نميمن كه حتّي خاك پاي ايشان. نمودند افطار مي
حالوت عشق شود كه روزة خود را نمي توانند با چيزي افطار كنند و در همان وضعيت با  جنگ حّتي مي

دينم، از عشقم و از  كه نگذاريد از خواهم من از شما مي. گذارند به خدا و موالي خويش سر به زمين مي
 كنيد از شما مي خواهم تا هر روز برايم حال براي آنكه مرا خوشحال.  بگيرمآرمانهاي معنوي خود فاصله

  نان جو پخته و همان هم برايم كفايت 
بعد از بيان حرفهايش بلند شد و مثل شبهاي قبل به اتاقش مراجعه نمود و تا نيمه هاي شب با . مي كند

  ! خالق خويش نجوا كرد
 » ��
 »�,+ از ��در �

  

  
ران، امروز اگرشما دين خودتان را به اسالم اداء نكنيد فرداي برادران و خواه

. امروز همه بايد در جستجوي خدا باشيم. قيامت پيش شهدا مسئول خواهيد بود
ديگر . امروز، ديگر نبايد شيطان نفس بر ما حكومت كند. امروز، روز بيداري است

مسلمين و غير قرآن و هر كس كه غير از . نبايد امريكا برايمان تكليف معين نمايد
. خدا راهي را به ما نشان مي دهد، مي خواهد كه از نفس اماره اش اطاعت كنيم

  ! خدايا پناه مي برم به تو از شرّ شيطان رانده شده و نفس سركش
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد علي رضا رهبر دلير « 
  
  
  
  
  

 حسين: نام پدر 

  1345: تاريخ تولّد 

  رشت: تولّد محلّ 

  )مدرسه عالي بابل(علوم ديني : رشتة تحصيلي 

  5/12/1364: تاريخ شهادت 

  منطقه فاو: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

وي داراي . هاي فريبنده دنيا، مؤمن به خدا و مقيد به احكام اسالم بود شهيد رهبر دلير به دور از وسوسه
و طي عمر پربركتش سفارش مي كرد كه . ب نسبت به ديگران بودمنشي مذهبي و متعهد به رعايت اد

شهيد، تعاليم ديني و مذهبي را از طريق مطالعة كتب . نيازمندان را اطعام كنيد و به آنها خيرات برسانيد
. ادعا بود شهيد مطهري، شهيد دستغيب تا حد قابل توجهي آموخت و در برخورد با مردم متواضع و بي

اي داشت و با خضوع خود توانسته  وي، رفتار پسنديده.  و در رشتة خطّاطي هنرمند بودهمچنين ورزشكار
بود جوانان محل را به سوي مسجد كشانده و از اين ارتباط در اشاعه فرهنگ ديني در بين آنان استفاده 

  .كند
  

nات ��ه�� و �	Hن �Xا��� «  Sا	�« 
  

 به نيازمندان و اطرافيان، متوجه شدم كه يكي از دوستان يك سال بعد از برگزاري مراسم و تقسيم خيرات
به سبب خستگي زياد و وجود كارهاي متفرقه، ديگر فرصت . دوران جبهه علي رضا از قلم افتاده است

محمد، : شب كه خوابيدم، علي رضا به خوابم آمد و گفت. انجام اين مهم پيش نيامد تا اداء وظيفه نمايم
  در آن لحظه ديدم همان دوست دوران جبهه . ه فراموش كردي انجام دهمآمده بودم كاري را ك

ناگهان در خواب متوجه شدم كه شهيد مي خواست به . علي رضا نزد ما آمد و با هم، قصد رفتن نمودند
. من بفهماند كه دوستش منتظر و چشم به راهست، سپس روح پاك و لطيفش از نظرم پنهان گرديد
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ب بلند شدم و از آنكه نتوانسته بودم، خدمت دوست شهيد برسم خود را سرزنش سراسيمه از بستر خوا
بي درنگ سهميه . نمودم زيرا تمام تالشمان بر آن بود تا باعث شادي و مسرّت شهيد در عالم باقي باشيم

هنگامي كه ايشان را ديدم پس از . خيراتي را نزد همرزم دوران حماسه آفرينيهاي شهيد رهبر دلير بردم
 آقا محمد مطمئن بودم كه ما را فراموش نمي: عذرخواهي نمودن به جهت تأخير، رو به من كرد و گفت

بعد از خداحافظي از آنكه خواستة شهيد عزيز را اجابت كرده بودم، آرامشي وجودم را فرا گرفت و . كنيد
كنند و با  ادعا زندگي ميآيند، بي  نشان مي به اين حقيقت كتمان ناپذير پي بردم كه مردان سپاه عشق بي

يك دنيا معرفت باز هم بي نشان مي روند و بر ماست كه در عمل به تكليف و طي طريق نمودن راه 
  . شهداء ياد بهترين بندگان خدا را در خاطرمان زنده بداريم

 » ��
 »�,+ از �	ادر �

  

  

  
قسم مي ) عج(اي مردم و دوستان و همسنگرانم، شما را به امام عصر 

كه در راه پيشبرد اسالم و انقالب كوتاهي نكنيد و خيانت و گناه دهم 
براي فرج امام زمان . انجام ندهيد كه باعث تسلط شياطين مي شود

  !دعا كنيد تا خداوند با فرجش، جهان را پر از عدل و داد كند) عج(
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد مجيد زحمتكش « 
  
  
  
   

 قربان: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

 رشت: محلّ تولّد 

 )مركز تربيت معلّم زنجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

 1/6/1365: تاريخ شهادت 

  2حاج عمران ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

جه به شرايط سخت زندگي در وي با تو. آاليش، قانع و جوياي معرفت بود شهيد زحمتكش جواني بي
رساند و در همان حال به آموختن علم و بارورتر كردن  روستا، در كارهاي كشاورزي به والدين ياري مي

قوه شناخت خويش مي پرداخت و در عين حال، پيرامون مسائل مختلف و درست انديشيدن در مورد حل 
داد و در مسجد اميرالمؤمنينِ  يشتر ترجيح ميجماعت، باداي فريضة نماز را به . مشكالت، تالش مي نمود

سخت، جوياي عدل بود و گوش دادن به فرمان .  تعليم قرآن را رونق بخشيدكنارسرِ كوچصفهان، كالسهاي
در روابط خود با مردم، احتياط مي كرد تا . و فتواي مقام واليت را تحت هر شرايطي واجب مي دانست

براي آشنايي با آثار شهيد استاد مطهري به .  اهللا را فراهم نسازدموجبات دلگيري يا ناراحت نمودن خلق
  هاي اين پارة تن رهبر،  مطالعه آنها روي آورد و بدين ترتيب از افكار و انديشه

  . هاي فراوان برد بهره
  
  

 » ��a�	=� Sا	��YوC ه�ي در�� ام را « 
 

ام تا به   آمد و گفت كه تصميم گرفتهتعطيالت پايان ترم مجيد شروع شده بود كه يك روز صبح نزد ما
بعد از بيان درخواستش به . جبهه اعزام شوم و اين مدت كوتاه را نيز جهت اداي وظيفه، خدمت نمايم
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ايشان گفتم كه مجيد جان يكي از برادرهايت در جبهه سومار است و ديگري نيز در جبهه حميديه اهواز 
به سن هستيم و حداقل يكي از شما بايد در كنار ما باشيد تا ما انجام وظيفه مي كند، من و مادرتان نيز پا 

شهيد، مجيد زحمتكش پس از شنيدن سخنان ما، . را حمايت كند و در صورت نياز، عصاي دست ما باشد
  : چنين جواب داد

يم پدر و مادر عزيزم، امام فرموده اند كه بر تمامي مردم واجب است تا به جبهه ها بروند و از كيان و حر
كشور بر عليه دشمن مهاجم، دفاع كنند و حال، كسي دنبال من نيامده و من به دلخواه، اين راه و مسير را 

پس از شنيدن نظر مجيد و . زيرا در شرايط كنوني، رفتن به جبهه يك تكليف است. انتخاب نموده ام
صبح روز بعد، وقت . وندآگاهي از هدفش ما ديگر چيزي نگفتيم و بعد معلوم شد كه فردا بايد اعزام ش

  : خداحافظي به مجيد گفتم
الزم به ذكر است كه هرگاه . به مشهد مي رويم) ع(اهللا وقتي از جبهه برگشتي براي زيارت امام رضا  انشاء

برادران مجيد براي اعزام به جبهه آماده مي شدند، شهيد، ما را از بدرقه كردن آنها منع مي كرد و هيچ گاه 
زيرا احساس مي كرد، شايد در روحية آنها اثر . رادرانش را تا لحظه آخر، همراهي كنيمراغب نبود تا ب

اما آن روز كه قرار شد، خودش اعزام شود، بسيار مشتاق بود كه تا محلّ اعزام، او را . منفي بگذارد
ار تعجب آور اين مسئله برايم بسي. همراهي كنيم و با وي تا كنار ماشيني كه به جبهه مي رود، حركت كنيم

!  روز از رفتن مجيد مي گذشت و ما توسط تلگراف از حال و احوال او با خبر مي شديم45قريب . بود
حّتي يك روز در تلگرافي از ما خواست كه مقداري از جزوات تحصيلي وي را برايش ارسال كنيم تا در 

و دانش نيز به رويارويي با دشمن سنگر و جبهه جنگ نه تنها با سالحهاي آتشين بلكه با دنبال كردن علم 
اما بعد از گذشت چند روز، جزوات و نامه هاي او، . ما نيز همانطور كه مي خواست، عمل كرديم. بپردازد

آري، شهيد مجيد زحمتكش در سنگر و جبهه دفاع از حق، تكليفي را كه بر دوش ! برگشت داده شد
د با دستي پرمهر و قلبي ماالمال از شور الهي وارد داشت، به نحو احسن انجام داد تا در پيشگاه خداون

  . حريمِ حرم عشق شود
 » ��
 »�,+ از �8ر و ��در �

 

  
مردم به جبهه كمك كنند، به مسجد بروند و ! بنده باشيد و عبد باشيد

آنهايي كه نماز مي خوانند و روزه . جوانها لهو و لعب را كنار بگذارند
ت نكنند و با اين كار، اعمال خود را باطل مي گيرند، با مقام واليت مخالف

  . نكنند
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد فرهاد زرجو لچه گورابي« 
  
  
  
  
  

  حسين: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه گيالن(رياضي : رشتة تحصيلي 

  7/12/1365: تاريخ شهادت 

  5كربالي شلمچه ـ عمليات : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

با توجه به آنكه در دوران جواني . شهيد فرهاد زرجو انساني خدا دوست، موقّر و در برابر مردم خاضع بود
عاشق اهل بيت بود و با اين عشق، خود را به داد، فرهاد  او حكومت طاغوت، كانونهاي فساد را رواج مي

 اي داشت، در فراگيري علم از خود عالقة بسيار نشان مي فوق العاده پشتكارتوانايي و . كرد خدا نزديكتر مي

كرد تا با   در كنار آموختن كتابهاي درسي خود، كتب عقيدتي، سياسي مختلفي مطالعه ميداد، به خصوص
آگاهي بيشتر از دين خود و معرفي آن به ديگران، در جهت اعتالي آرمانهاي دين و انقالب پر ثمرتر عمل 

شهيد زرجو در احياء فرائض ديني و شرعي خود پر تالش بود و در امر به معروف و نهي از منكر . دكن
بين جوانان محل، پيش قدم بود و از هر فرصتي در جهت خدمت به محرومين و نيازمندان استفاده مي 

  . كرد
 

 » S�� امY4م ا�,� o ���اه�-  ��« 
  

همرزمانش در گردان مالك اشتر مي گذشت كه يك روز براي چند هفته اي از استقرار فرهاد و ديگر 
و شهيد گلستاني در آنجا مشغول صحبت در همين بين شهيد قلي پور . گرفتن غذا به محلّ تعيين شده رفتند

فرمانده، ما از دانشگاه : اي مغموم و در هم گفت  رفته و با چهرهشهيد زرجو با ديدن آنها به سويشان. بودند
ا شديم تا با دشمنان مبارزه كنيم و از توان خود در جهت حمايت از رزمندگان بهره ببريم و ه راهي جبهه

ما سالح قلم را رها نموده ايم تا با سالح آتش به مصاف دشمن برويم ولي پس از گذشت چند هفته هنوز 
كمك و هميار ساير چرا دستور نمي دهيد ما را به خط مقدم اعزام نمايند تا ! به خط مقدم اعزام نشده ايم

جوان، نگران نباشيد و : همرزمان باشيم؟ شهيد قلي پور با متانت و با وقار خاصي رو به فرهاد كرد و گفت
فرهاد نيز . پس بگذار تا زمانش فرا برسد. اين باران به روي بام خانة شما نيز خواهد باريد. عجله نكنيد
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 روز از زمان عزيمت فرهاد و ديگر دوستان 45. زدبعد از شنيدن اين جمالت سكوت كرد و ديگر حرفي ن
اواسط . گذشت كه به دليل شروع ترم جديد از جبهه به دانشگاه مراجعت كردند دانشجويش در جبهه مي

ترم بود كه خبر شهادت شهيد قلي پور و شهيد گلستاني به گوش او رسيد و غم و اندوه غريبي وجودش 
بولي در امتحانات به طور انفرادي با دو نفر از دوستان دانشجوي خود را فرا گرفت و پس از اتمام ترم و ق

او رفت تا در حماسة پنجمين كربالي عشق به زيارت خدا بشتابد و جمال . راهي جبهه شلمچه شد
  . معشوق را مالحظه نمايد

 » ��
 »�,+ از �8ر �

  

 

د ارزش تعمق كنيد تا بداني) ع(و علي ) ص(در قرآن و سخنان گهربار پيامبر 
دنيا فقط به اين است كه مزرعه آخرت است و نه چيزي ديگر و خود را از 
وابستگي هاي شيطاني به دنيا برهانيد تا به خداوند نزديك شويد و بدانيد كه 
شهدا و رزمندگان ما فقط براي ياري اسالم و تثبيت نظام جمهوري اسالمي 

زمين افتاده شهدا را مبارزه مي كنند و بر شما واجب است كه سالحهاي بر 
به مبارزه ادامه دهيد تا زمينه ظهور آقا ) ع(دست گيريد و با الهام از امام حسين 

  ! را فراهم كرده و تكليف الهي خود را انجام داده باشيد) عج(امام زمان 
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  »شهيد سيد موسي سيد آموزنده «
  
  
  
  
  

  سيد مصطفي: نام پدر 

    1343: تاريخ تولد

    فومن:محل تولد 

  )دانشگاه فني يزد(صنايع اتومبيل : رشته تحصيلي 

  2/7/1365: تاريخ شهادت 

  جزيرة مجنون: محل شهادت 
  
  

»��
� ��������ت ا« 
 

آمد و در هر فرصتي به ساير برادران و  اي در خانواده به حساب مي شهيد سيدآموزنده الگوي برجسته
وي داراي رفتاري پسنديده و . كرد رد مسائل شرعي و نحوة رعايت آنها صحبت ميخواهرانش در مو

برخوردي بسيار معقول بود، به طوري كه با هر كسي ارتباط برقرار مي كرد، وي را به سوي خودش 
. كرد در محيط بيرون از منزل نيز همانگونه كه شايستة يك انسان مؤمن بود، برخورد مي. جذب مي نمود

زيادي به مطالعة كتب مذهبي داشت و اكثر اوقات براي فعاليت هاي ديني و مذهبي خود به مسجد  عالقة 
بااليي بود و گرايش عجيبي به فراگيري سيد موسي داراي استعداد و هوش . مي رفت» گراب پس « دهقان 

افع رژيم ستم شاهي شديداً دار مد  با افراد زورگو و سرمايهدر اوايل انقالب،. علوم ديني و الهيات داشت
آن قدر اين مبارزات را ادامه داد . كرد و دور از چشم آنها بر ديوار محل آنها شعار مي نوشت مخالفت مي

هاي آنها را به كمك عوامل انقالب، به مردم  تا توانست زمين داران مستبد را از منطقه بيرون نمايد و زمين
  . محروم بدهد

����� ?�p آ��2 و از �J را«  �A«  
با توجه به آنكه سيدموسي در دانشگاه يزد مشغول تحصيل در رشتة صنايع خودروسازي بود، اما عالقة 

در . نمود كه بايد در اين رشته ادامه تحصيل بدهم ميفراواني به آموختن علم الهيات داشت و هميشه اظهار 
ه با ساير دوستان دانشجوي خود به جبهه اعزام  نيز از طريق بسيج دانشگاهمين بين، بدون اّطالع خانواده

 بدون خواند و خبري از جبهه و جنگ نيست، هم به خيال آنكه سيدموسي در دانشگاه درس ميما . مي شد
آگاهي از عنصر غريب و ناشناخته اي كه از معرفت در وجودش چنگ انداخته است، به طوريكه بعد از 
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تعطيالت پايان ترم، .  را بشناسيم به كار و بار خويش مشغول بوديمشهادتش باز هم نتوانستيم، سيد موسي
دور از چشمان پدر و . شروع شد و شهيد سيدآموزنده نيز به منزل آمد تا چند روزي را در كنارمان بماند

كسي را از هدفش باخبر . مادر وصيت نامه اي تنظيم و به خواهرشان كه همسر شهيد بود، تسليم نمود
  . اگر شهيد شدم نامه ام را به خانواده ام بدهيد: تنكرد فقط گف

دائماً به .آري سيدموسي براي خداحافظي و حالليت آمد و قصد داشت تا تعطيالت را به جبهه اعزام شود 
خاطر آنكه ما متوجه نشويم اظهار مي كرد براي پروژة تحقيقاتي به استان هاي ديگر مي رود و اگر موّفق 

در همان چند روز كه بين ما بود، پروانه وار به دور ما مي گشت و از .  دلواپس نباشيمبه تماس با ما نشد
سيدموسي بسيار خوددار بود و به آرمان و هدفش عشق مي . هر كاري براي رضايت ما كوتاهي نمي كرد

له را روزي كه قرار بود، سيد موسي از ما جدا شده و ظاهراً به دانشگاه برود، چند بار اين جم. ورزيد
او، . تكرار كرد كه پدر و مادر حاللم كنيد و از من راضي باشيد و بعد، راهي ديار سالكان طريقت شد

  آن روز كه به ما شهادتش را اّطالع دادند و مقارن آن،. هجرتش مّطلع شودهرگز نخواست كسي از 
هيد آموزنده، چه قدر  نيز وصيت نامة سيد موسي را به ما داد، به اين حقيقت پي برديم كه شخواهرش

عاشق خدا، قرآن و گوش به فرمان امام خود بود و با شنيدن فرمان بسيج سراسري امام خميني به نداي 
  !ايشان لبيك گفت و فرصت را از دست نداد

 » ��
 »�,+ از ��در �
 
   

نماز را هميشه به پا داريد و ! مقّلد امام باشيد تا زماني كه زنده هستيد
نيد، شوخي كم بكنيد و بجاي شوخي، حديث ائمة اطهار قرآن زياد بخوا

  !را بگوييد و يا مطالعه كنيد
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد سيد مهدي سيد جوادي « 
  
  
  
  
  

  كاظم: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

  دزفول : محلّ تولّد 

  )نانگلستا دانشگاه بيرمنگام(مهندسي الكترونيك : رشتة تحصيلي 

  1/5/1367: تاريخ شهادت 

  خسروآباد: محلّ شهادت 
  
  

» ��
� ��������ت ا« 
  

 و هيچ عاملي نمي گذشت شهيد جوادي، انساني شرافتمند بود و در عين حال از دنياي مادي به آرامي مي
وي فردي قناعت پيشه و كم توقع بود . توانست وي را از مسير سلوك و تقرّب به پروردگار منحرف كند

. ايشان به رعايت اصول شرعي و ديني بسيار زياد پايبند بود و گرايش فراواني به نيايش شبانگاهي داشت.
ايشان . كرد چون در دل شب، هنگام راز و نياز با خداوند، خود را به خالق يكتا نزديك تر احساس مي

في در كانون خانوادة عدم وجود پدر نتوانست شكا. دار بودند سيرت و همچنين مردم فردي دلسوز، نيك
آنها ايجاد كند چون شهيد بزرگوار با تمام تالش، انسجام و آرامش را در منزل حفظ مي نمودند و از هر 
لحاظ، خانواده را حمايت مي كردند و همين صفات، باعث مي شد تا روح لطيفش روز به روز پر طراوت 

  . تر شود
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��2ب «  C�EKم $� دا��E2�n� C�EKاز دا�« 
  

انگلستان به ميهن همچون سالهاي گذشته براي تعطيالت پايان ترم، سيد مهدي به اّتفاق خانواده از 
 اقامت كند و بعد از پايان تعطيالت مي  ماه مي توانست در كشورش3مدت . بازگشت تا ديدارها تازه شود

تا از دانشگاه فارغ التحصيل تنها يك ترم ديگر، باقي مانده بود . بايست مجدداً به دانشگاه عزيمت مي كرد
 روز 70قريب .  و جنگ به اتمام رسيده بود598آمدن ايشان به ايران، همزمان شد با پذيرش قطعنامه . شود

از اقامت ايشان در ايران مي گذشت و بايد مهيا مي شدند تا كارهاي روا ديد و خريد بليط براي بازگشت 
يك روز به اّتفاق دوستان به . مه اين كارها را انجام دادندطي چند روز، ه. به انگلستان را انجام دهند

آقاي . مسجد ابوذر كردمحّله رشت رفتند تا با همرزمان و دوستان دوران جبهه ، ديداري تازه كنند
حضرتي و عاقل منش و چند تن ديگر از دوستاني كه عضو فعال مسجد بودند، جلسه اي تشكيل داده و 

ه فرمايش امام و جهت تأمين امنيت مناطق مرزي در پيشگيري از حملة احتمالي بنا ب: در آنجا عنوان شد
سيد مهدي پس از مراجعت به منزل و . شوندمنافقين، تعدادي از نيروهاي بسيجي بايد به مناطق مختلف اعزام 

ده باشد و ها رفته تا فرمان امام را اجابت كر  چند روزي به جبههوصف شرح حال، اطّالع داد كه مي خواهد،
سازيهاي دوران جنگ را نيز در وجودش تداعي نمايد و عهد و پيمان خود  همچنين، ايثارگريها و حماسه

از اقدام ايشان بسيار تعجب كردم و خواستم ايشان را از اين تصميم . را به امام و انقالب مستحكم تر سازد
ولي ايشان معتقد بودند كه بايد از .  بمانندمنصرف نمايم، زيرا چند روز بيشتر فرصت نداشتند كه در ايران

بنا به . سيد مهدي خود را آماده نمود و راهي جبهه ها شد. هر فرصتي براي اجابت فرمان امام استفاده كنيم
در آنجا . اظهار همرزمان وي، پس از چند روز به دهلران رسيدند و خود را به فرمانده لشكر معرفي نمودند

سيد مهدي بالفاصله پا پيش . ز آنها خواستند كه پنج نفر داوطلبانه عازم خط شوند نفر را معرفي و ا17
الزم به ذكر است كه او، در دوران دفاع . گذاشت و با اصرار زياد خواستار شد تا يكي از آن نفرات باشد

مرزي كردند تا به خط  مقدس مجروح و جزء جانبازان بودند ولي با همان وضعيت باز هم پافشاري مي
فرمانده از اصرار زياد سيد مهدي شرمنده شد و براي آنكه شهيد سيد جوادي احساس نكند به . بروند

خاطر مجروحيت قبلي اوست كه از رفتن  او به خط جلوگيري مي شود، قرعه كشي را بهترين راه معرّفي 
ين به سمت جلو حركت در قرعه كشي نيز اسم سيد مهدي نفر سوم بيرون آمد و به اّتفاق ساير. كرد

آنها با . روز عيد غدير بود كه سيد مهدي به اّتفاق همرزمان از سنگرهاي مرزي بازديد مي كردند. كردند
هم داخل سنگري رفته و با نيروهاي مستقر در آن، صحبت مي كردند كه ناگهان انفجاري رخ داد و سيد 

  .  ديدار حق شتافتندمهدي به اّتفاق چند نفر ديگر از همرزمان، عاشقانه به
 » ��
 »�,+ از [	زم و �	ادر �
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  !بر شما باد پيروي از خطّ واليت فقيه 

  !بر شما باد خودشناسي و سپس خودسازي 
  !      بر شما باد قرآن، قرآن، قرآن 

  !مبادا ديگران در علم و عمل به آن بر شما پيشي گيرند
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  »سلماني آرميده ) جواد(شهيد بيژن « 
  
  
  
  
  

 عباس: نام پدر 

   1333: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه آمريكا(كشاورزي : رشتة تحصيلي 

  26/11/1360: تاريخ شهادت 

  درگيري با منافقين) كميتة انقالب اسالمي(تهران : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

اراي استعداد فراواني در فراگيري علم بود و به هنگام جواني در كنار آموختن دروس شهيد آرميده د
اكثراً در اوقات . ايشان فردي آرام و خوش نفس بودند. مدرسه، مطالعات ديني و مذهبي را نيز پي گرفت

زندگي هاي الينفك  آوردند و اين كار جزء برنامه فراغت به خواندن قران و مطالعة كتب مذهبي روي مي
شهيد سلماني به مرور زمان به امام و خط هدايت ايشان، ارادت وافر پيدا نمودند . آمد ايشان به حساب مي

واقع در محّله صفاري » نبي«و فعاليت هاي ضد شاهي خود را به اّنفاق ساير هم كيشان خود، در مسجد 
ديگر علماي سرشناس ديني داشتند و و جواد آرميده عالقة زيادي به شهيد مطهري . ريزي كردند رشت پايه

نمودند و بدين جهت بود كه  ريزي مي  عقايد آن بزرگان، پيالگوهاي رفتاري و عقيدتي خود را بر مبناي
  . اي آداب ديني و مذهبي در گفتار و كردارشان ديده مي شد به نحو شايسته

  
  
  

=,�ن رژS ه- آ�ري از q� .�8د « « 
 

تعدادي از بچه هاي انقالبي توسط مأموران ساواك شناسايي ! مادر: مد و گفتيك روز سراسيمه به منزل آ
چون، كتابهاي سياسي و . من نيز از جملة آنان هستم و قرار است كه منزل ما را هم تفتيش كنند. شده اند

 هر انقالبي بسيار و نوارهاي مختلفي از سخنراني امام خميني در منزل ما موجود بود، بر آن شديم كه به
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بدون فوت وقت، مدارك و . شكلي آنها را از منزل خارج نموده تا دست نيروهاي ساواك به آنها نرسد
كه : در همين بين از من پرسيد. كتابها را داخل ساكي جاي دادم تا به منزل مادربزرگ بيژن، انتقال دهم

اگر .  فاصله دنبالم حركت كنتو با: جواب گفتممادر، چگونه مي خواهيد آنها را از منزل خارج كنيد؟ در 
 كه اينها، كتابهاي سال آخر دبيرستان پسرم هستند و چون بر خالف گويم مأموران جلوي مرا گرفتند، مي

 بدهد، خواهد كتابها را به دوستانش گويم، خواهرت سال آينده به آنها نياز دارد او مي او ميميل من كه به 
بدين ترتيب، حركت كرديم . ش ببرم تا از كارش جلوگيري نمايمخواهم آنها را به منزل مادربزرگ حال مي

تا به منزل مادربزرگ رسيديم و براي ايشان نيز همين داستان را نقل كرديم تا باعث اضطراب و وحشت او 
سپس كتابها و بقية اسناد را در جاي امني پنهان نموديم تا آب از آسياب بيفتد و به لطف پروردگار . نشويم

پس از گذشت يك سال از آن واقعه، مجدداً مدارك پنهان . مأموران دژخيم به آن مدارك نرسيدنيز دست 
شده را از منزل مادربزرگ بيژن، خارج كرديم، تا دوباره نهضت خميني را در البه الي آن نوارها و كتب، 

  . زنده نگه داريم
 » ��
 »�,+ از ��در �

 
  

ده مي مانند و در نزد خداي شهيدان هيچ گاه نمي ميرند بلكه هميشه زن
آري شهادت، تزريق خون به پيكر . خود به زندگي شان ادامه مي دهند

  .اجتماع است و حركتي است كه در نهايت به سوي ابديت الهي مي انجامد
 

»»»» شهيد شهيد شهيد شهيدبياناتبياناتبياناتبياناتفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از ««««     
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  »شهيد بهرام سليماني « 
  
  
  
  
  

  ...حبيب ا: نام پدر  

   1331: د  تاريخ تولّ

  دهنه سرسفيدرود آستانه اشرفيه: محلّ تولّد

  ) دانشگاه صنعتي شريف  تهران(رياضي : رشتة تحصيلي 

  22/1/1362: تاريخ شهادت 

   1 عمليات و الفجر -ابوقريب : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا«   
 در آغوش صميمي و پر مهر وارستگي و ظلم ستيزي را. شهيد سليماني جواني پر شور و با نشاط بود

خانواده نزد پدر بزرگوارش آموخت و در فضاي ناماليم و خفقان آميز رژيم طاغوت، براي خودسازي 
وي فردي متعهد، متفكّر و دردآشنا بود و قلبي ماالمال از محبت داشت كه بي . خويش بسيار تالش نمود

به رعايت . تا حد امكان ياري مي رسانددريغ در كف اخالص مي گذاشت و به محرومان و رنج ديدگان 
عطشِ آزادي خواهي و . اصول دين توجه داشت و در خلقت و شناخت خداي خويش بسيار تفكّر مي كرد

ظلم ستيزي در وجودش باعث شد تا از پيروان راستين امام خميني شود و با تشكيل انجمن اسالمي در 
در اين راستا چندين بار توسط رژيم .  رژيم محكمتر سازددانشگاه، پايه هاي مقاومت و مبارزه را بر عليه

ستمشاهي دستگير و مورد آزار قرار گرفت اما باز هم با الگوپذيري از اسوه هاي ديني و انقالبيون متعهد 
براي حفظ ارزشهاي اسالمي دوشادوش سايرين در پي امام خويش، راه رستگاري را در پيش گرفت و 

  . ادامه داد
  

0
� ���ز��2 ا�� ا�	وز ا« a� ا��ن�� �� »�,�ب 
  

بهرام نيز در كشاكش فعاليتهاي . سال دوم دانشگاه بود و ما در يكي از محّله هاي تهران زندگي مي كرديم
. سياسي درگير بود و از هر طريقي مي خواست تا جوانان را به سوي انقالب و پيروي از امام سوق دهد
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رف شركت نفت نزد من آمده اند و پيشنهاد داده اند كه ما حاضريم از ط: يك روز به منزل آمد و گفت
 بدهيم؛ مخارجتان را تأمين نماييم؛ حّتي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزامتانحقوق كافي به شما 

كه به بهرام شده بود، از اين پيشنهادي ! كنيم به شرط اين كه بعد از اتمام تحصيالت به خدمت ما در آييد
كه تأثير زيادي در نحوة معاش ما داشت و  زيرا هم حقوقِ خوبي به ايشان مي دادند. يار خوشحال شدمبس

پدر، از سوي راديو و :  چند روز بعد مجدداً نزد من آمد و گفت.هم فرصت خوبي براي پيشرفت بهرام بود
ن نيز بدونِ فوت وقت از م. تلويزيون پيشنهادي مشابه پيشنهاد قبلي با امكانات بيشتري به من داده اند

پدر جان مي دانم كه شرايط : ايشان خواستم كه قراردادي با آنها تنظيم كند ولي بهرام در جوابم گفت
زندگيمان آن قدر مناسب نيست ولي من دوست دارم تا در دبيرستانها تدريس كنم و جوانان را با 

ممكن است، مردم را با ظلم و خفقاني كه در طريقي كه زيرا بايد از هر . واقعيتهاي جامعه آشناتر سازم
پس نبايد با اين پيشنهادهاي . و زير بناي انقالب اسالمي را پايه ريزي نمود جامعه حاكم است، آشنا كرد

بايد اسالم زيرا براي ساختن يك كشور اسالمي و پايبند به اعتقادات درست ديني .  تهي كنيمفريبنده قالب
 حضور پيدا كنيم تا عناصر متعهد  نمود و آن چنان بايد در بين جوانان و نوجوانانو واليت را در آن نهادينه

  !و پيرو امام و انقالب را تحويل جامعه بدهيم
 » ��
 »�,+ از �8ر �

  
  

) عج(خدايا تو آگاهي كه همواره در راه رهبرم كه نايب بر حق امام زمان 
طول عمر و سالمت است گام برداشته ام و گام بر خواهم داشت و آرزوي 

برايش دارم و از تمام خانواده و همسر و ) عج(تا ظهور مهدي موعود 
  !فرزندانم مي خواهم كه جز در راه او گامي برندارند
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  !!يكوكاران راهنمايكوكاران راهنمانن
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  »شهيد ميرمحمد اسماعيل شارمي « 
  
  
  
  
  
  
      مير ناصر: م پدرنا

      1347  :تاريخ تولّد 

      رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه مشهد(مهندسي برق : رشتة تحصيلي 

  27/10/1365  :تاريخ شهادت 

  5منطقه شلمچه ـ كربالي : محلّ شهادت 
  
  

» ��
� ��������ت ا« 
  

لقي بسيار نيك و مهربان بوده شهيد داراي ُخ. بنا به اظهار والدين، وجود ايشان در خانواده يك نعمت بود
هيچ گاه در قبال در خواست . و به خصوص در مورد والدين نهايت ادب و احترام را رعايت مي كردند

شهيد شارمي عالقه خاصي به نماز جماعت داشته و اغلب در . بزرگتر، از خود كوتاهي نشان نميدادند
لهي خود به فعاليتهاي انقالبي و مذهبي مسجد چمارسرا و سوخته تكيه رشت با ساير برادران حزب ا

شهيد شارمي با تمام وجود، به دين، انقالب و امام خود ايمان داشته و با همين آرمان پاك، . مشغول بودند
  . مسير جاودانگي را پيمودند

  
» -a=Q ا� �� »��P"� دل را 

 

بودند و او را خوب مي شناختم يك روز زنگ منزل بصدا در آمد و آقاي غالمي كه از اعضاي بنياد شهيد 
آنان خواستار . به اتفاق آقاي ديگري كه برايم غريبه بود و تا آن روز نديده بودم، زنگ در خانه ما را زدند

آقايي كه براي اولين بار مي ديدم، . آن شدند كه چند لحظه داخل منزل شوند و با من صحبتي داشته باشند
بله، چه طور مگه؟ سپس : ر شهيد شارمي هستيد؟ من جواب دادمشما ماد: به آرامي از من سؤال كرد

پسرم بسيار كم : آيا شما مي دانيد كه شهيد در منطقه چه پستي داشت؟ من نيز در جواب گفتم: پرسيدند
چي » بي سيم«در مورد كارهاي خود در جبهه صحبت مي كردند ولي تا اين اندازه مي دانم كه ايشان 

مله ناگهان ايشان در جاي خود تكاني خورده و پس از چند لحظه تفّكر به خود با گفتن اين ج. بودند
  : آمدند و شروع به نقل واقعه نمودند
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  برادرم، فرماندة شهيد شارمي بود و هر بار كه من براي ديدنش به قرارگاه آنان «
  مي رفتم، از شهيد شارمي به نيكي ياد مي كرد، به خصوص تقوا و ايمانش را 

 و هميشه اظهار مي داشتند كه با توجه به سن كم، الگوي شايسته اي در بين جوانان جبهه مي ستود
  . هستند

شهيد شارمي به جهت داشتن مسئوليت مهم، اغلب در كنار فرمانده بودند و هنگام شهادت نيز به سبب 
ن، تالش نمودم پس از گذشت آن دورا. وجود تجهيزاتي كه به همراه داشتند مورد شناسايي قرار گرفتند

كه نام آن شهيدي را كه برادرم آن همه از اخالص و ايمانش تعريف مي كرد، به ياد بياورم تا خدمت 
  . خانواده اش برسم و از پرورش و تربيت چنين فرزندي به آنان تبريك بگويم

ايشان اين نام به يادم آمد و خدمت آقاي غالمي رسيدم و از   سال، چند شب پيش ناگهان، 10پس از 
  . ادا نمايم خواستم تابه هر شكلي كه شده مرا با شما آشنا نمايند و اين وظيفه را كه بر گردنم بود، 

 » ��
 »�,+ از ��در �
   

شهادت، امري است كه از بدو ظهور اسالم، همگان را به دنبال خود كشانده و از 
 و تمجيد كساني كه قرآن كريم آنها را تعريف. بين آنها عاشقان را برگزيده

كساني كه نام اباعبداهللا بر قلبشان اندوه و در دلشان شادي و در . كرده است
خداوند ما را جزء اين افراد . چهره شان هيجان و در چشمانشان اشك مي سازد

  .قرار دهد كه ما در اينجا و در آخرت، سعادت را در يابيم
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  » ني لور شهيد رمضان شاقال« 
  
  
  
  
  

  اسكندر : نام پدر 

  1347: تاريخ تولّد 

  ديلمان: محلّ تولّد 

  )تربيت معلّم شهيد رجايي الهيجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  19/12/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  
 

 » ��
� ��������ت ا« 
  

 كه دلسوزانه در خدمت خانواده بود و در نهايت ادب و شهيد رمضان شاقالني بزرگ مردي كوچك
  احترام دوشادوش آنها، پرتالش و با صالبت با سختيها مبارزه 

عشق و عطش كسب علم در وجودش احساس مي شد و در هر فرصت بدست آمده، مطالعه مي . مي كرد
ه آموختن اصول دين و بود ك) ع(وي خداشناسي را با خودشناسي شروع كرد و در مكتب اهل بيت . كرد

او در پرتو نور الهي . مطالعه قرآن و زمينه هاي تكامل معنوي خود را براي شناخت حق مهيا تر نمود
نماز و . سيرت زيبايي را در خود پرورش داد و همين امر باعث گرديد تا مورد توجه سايرين قرار گيرد

رائض ديگري همچون امر به معروف و نهي روزه را از بدو جواني جزو وظايف ديني خود مي دانست و ف
وي از اعضاي فعال بسيج محل و دانشگاه . از منكر را در حد توان در بين خانواده و اجتماع متذكر مي شد

شهيد شاقالني با درايت و . بود و براي نشر فرهنگ انقالب و آرمانهاي ديني تالشهاي بسياري مي نمود
امت و سكوت مردانه اش در برابر تمام عناصر ضد ديني ايستادگي بصيرتي كه داشت و با صبر  و استق

  .مي نمود تا پشتوانه اي شايسته براي انقالب باشد
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 »-�	� g�4 ت���� در �Ea�او �د�� �� +Wآ�$ ���اه-  ��« 
  

  

 تا از ديلمان شديم سال آخر دبيرستان بوديم و به دليل دوري مدرسه با محل سكونتمان مجبور مي
من و شهيد رمضان با . زوماتي را جمع آوري نموده و در سياهكل خانه اي محقر اجاره كنيممل

از . زحمت بسيار توانستيم، يك اتاق در نزديكي دبيرستان گرفته و هزينه را با هم تقسيم نماييم
داليلي كه عالقه داشتم با شهيد رمضان هم خانه باشم اين بود، كه جدا از هم روستائي بودنمان 

روزها به . زيرا از شاگردان ساعي و تيزهوش بود. به من كمك كندمي خواستم تا در مسائل درسي 
كرديم تا هم در امتحانات پايان سال   و بعدازظهرها درسهاي خود را مرور ميمدرسه مي رفتيم

ز شهيد شاقالني اكثراً عصرها بعد از مراجعت ا. موّفق باشيم و هم در آزمون دانشگاه شركت كنيم
 مدرسه يك ساعتي استراحت مي كرد و بعد با كتابي در بغل از منزل خارج مي شد و من فكر مي

چند ماهي به همين منوال گذشت و فصل . رود تا بهتر مطالعه نمايد كردم كه به كتابخانه مي
ود زمستان فرا رسيد و از ايشان خواستم كه در اين هواي سرد در منزل مطالعه كند و به كتابخانه نر

يك روز . حّتي زماني كه در منزل بود تا نيمه هاي شب مطالعه مي نمود. ولي او امتناع مي كرد
حس كنجكاويم تحريك شد و پس از خارج شدن وي از منزل، من نيز پشت سر ايشان حركت 

بعد از طي مسافتي نسبتاً طوالني شهيد رمضان را ديدم كه وارد يك ساختمان نيمه تمام . كردم
بعد از گذشت ساعتي طاقتم تمام شد و خواستم از موضوع .  نيز از دور نظاره گر شدمشده، من

ناگهان ديدم كه شهيد شاقالني لور با چند نفر ديگر . در نتيجه وارد آن ساختمان شدم. آگاه بشوم
در همين بين متوجه من شد و بدون . مشغول كار است و از درس و كتابخانه هيچ خبري نيست

رسول جان اينجا را : ي در چهره اش بوجود آيد با لبخندي شيرين به طرفم آمد و گفتآنكه تغيير
من هم بسيار خونسرد با ديگران احوالپرسي . چه طور پيدا كردي؟ بيا با دوستانم آشنايت كنم

: بعد از اتمام كار رمضان به منزل مراجعه كرديم و باب صحبت را با وي باز كرده و گفتم. كردم
 روز به جاي درس خواندن در كتابخانه به سر كار مي رويد و به همين خاطر شبها تا پس شما هر

رسول جان خودت از : دير وقت بيداريد؟ شهيد شاقالني با تبسمي زيبا رو به من كرد و گفت
وضعيت اقتصادي من و خانواده كامالً آگاهي، حال كه نمي توانم باري از دوش آنها بردارم 

ام و  گيرم مقداري نيز پس انداز كرده بلكه با پول خوبي كه مي. بار آنها باشمدوست ندارم كه سر
 بود و در ثاني تمام اينها خاطرات شيريني برايمان خواهد. دارم تا براي خانواده ارسال كنمتصميم 

زيرا احساس مي كنم كه آنقدر مرد شده ام تا . اين روزها از بهترين روزهاي زندگي من است
در آينده نيز اگر خدا خواست و وارد دانشگاه .  پاي خود بايستم و سربار كسي نباشم بتوانم روي
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شديم از جمله انسانهايي خواهيم بود كه با توّكل به خدا و خودساختگي به درجات عالي صعود 
حرفهاي شهيد شاقالني تأثير عجيبي در من گذاشت و . خواهيم كرد و اين بسيار جاي افتخار دارد

ولي از آن همه شرافت و . آنكه وضعيت اقتصادي خانواده ام تا حدي بهتر از وي بودبا وجود 
چند . عزّت نفس اوشرمنده شدم و تصميم گرفتم تا از فردا مثل او در كنار خواندن درس، كار كنم

وقتي به همين منوال گذشت و پس از پايان امتحانات يك روز با شهيد شاقالني به بازار رفتم و 
 خانواده وسايلي تهيه  كرد و مقدار قابل توجهي پول نيز پس انداز  راي تك تك اعضاءايشان ب

  »  نقل از دوست شهيد  «. كرده بود، تا كمك خرج خانواده باشد

  

  
است اكنون كه در اين گوشه جهان، چراغ اسالم شروع به تابش و نورافشاني كرده 

 كردن وع به خاموش كردن و سركوبو ابر جنايتكارها نمي توانند آن را ببينند، شر
پس اي . اسالم كرده اند و هر لحظه براي آن، نقشه اي و ترفندي مي چينند

خواهران و برادران مسلمانم، وظيفه ما حفاظت از كشور اسالمي و دفاع از اسالم و 
. نموددر اين راه بايد از مال و جان مايه نهاد و تا آخرين نفس مقاومت . قرآن است

تا  ب اهللا ايران، از شما مي خواهم كه در مقابل دشمنان داخلي و  خارجيامت حز
  ) نصرمن اهللا و فتح قريب. (آخرين قطره خون مقاومت كنيد و انشاءاهللا پيروزيد

  

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد محمدباقر شاهين « 
  
  
  
  
  

  علي: نام پد ر 

  1345: تاريخ تولّد 

  رشت: ولّد محلّ ت

  )مدرسه عالي بابل(علوم ديني : رشتة تحصيلي 

  9/12/1364: تاريخ شهادت 

  منطقه فاو: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

وي هميشه ياور و مددكار خانواده بود و به مادر بسيار . شهيد شاهين، انساني درستكار، باوقار و مؤمن بود
نبوغ و استعداد عجيبي بود و همين امر باعث شد كه در كنار آموختن شهيد داراي . عالقه و توجه داشت

شهيد . كتب درسي، با دريافت وجه ناچيزي از خانواده، كتابهاي متعددي خريداري و مطالعه نمايد
با شروع مبارزات ستم . كرد ريزي عمل مي محمدباقر بسيار قناعت پيشه بود و در انجام امور با برنامه

 صف انقالبيون پيوست و در مسجد ثارالهي رشت به حمايت از امام و انقالب پرداخت و شاهي، شهيد به
عضو بسيج شد و در آن شرايط حساس، ضمن حراست از سنگر مسجد و به دوش نهادن اسلحه، كتابهاي 

همچنين به كمك چند تن از برادران مذهبي، براي ارشاد و . درسي خود نيز را در آنجا مرور مي كرد
وي در رعايت ادب و احترام . ايي نوجوانان در همين مسجد كالسهاي عقيدتي و مذهبي داير نمودندراهنم

 .  به بزرگترها زبانزد آشنايان بود

 
 » -��2� �� js را Sا��ا��ن ا"J آ�aب،  ��« 

  

. ي نبيندباراني زمستان، گزنديك روز مبلغي پول به وي دادم كه براي خود كفشي بخرد تا در هواي سرد و 
چرا اين كار را كردي؟ : به او گفتم.  خريده استچند روز بعد ديدم كه با آن پول، تعدادي كتاب مذهبي

از اين كفش خود مي توانم باز هم استفاده كنم ولي اين كتابها شعور و معرفت مرا در ! مادر عزيز: گفت
  !ها نيازمند هستمشناخت ارزشهاي معنوي بيشتر مي كند و بدين جهت سخت به خواندن آن
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تا .  با سرد شدن هوا، بار ديگر، مبلغي به محمدباقر دادم و از وي خواستم كه براي خود كاپشني تهيه كند
چند روز گذشت و باز ديدم با دستي پر از كتاب هاي علماي ديني به . از سرماي زمستان در امان باشد

چرا اين قدر به خود سخت مي گيري : حمدباقر گفتماين بار از كوره  در رفتم و به م. منزل مراجعت كرد
اين كتابها براي زندگيم بهترين گنج : ؟ باز رفته اي و كتاب خريده اي؟ محمدباقر تبسمي كرد و گفت

است و تا فرصت دارم بايد از اين درياي بيكران بهره ببرم چون يكي از الطاف الهي، كه در وجود انسانها 
هيچ . ير برساند و در تمام مراحل سخت زندگي، ياريش دهد، اعتقادات اوستنهاده شده است تا به او خ

  كس بدون ايمان و اعتقادات 
اين ما هستيم كه بايد با باال بردن سطح شعور و . نمي تواند بر مشكالت فائق آيد و خوب زندگي كند

  . ستگاري را بهتر بشناسيمآگاهي اين پيام ها را درك كنيم و در پيرامون آن فكر نمائيم و راه سعادت و ر
 » ��
 »�,+ از ��در �

  
  

خوانيد جمله اي شيخ طوسي دارند  برادراني كه اين وصيت نامه را مي
! ما هستيم) عج(يعني سبب غيبت امام عصر) غيبته منا: (كه مي فرمايد

اگر مي خواهيد كه ايشان تشريف بياورند و گردن ريگانها را بزنند و 
  .، خود را آماده كنيد؛ خود را بسازيدجهان را غرق عدل كنند

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد محمد جواد شعباني سرخني « 
  
  
  
  
  

  محرم: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

  رودبار: محلّ تولّد 

  )دانشسراي عالي يزد(تاريخ : رشتة تحصيلي 

  7/2/1365: تاريخ شهادت 

  جزيره مجنون: محلّ شهادت 
 
 

» ��
� ��������ت ا « 
  

با زمزمه هاي عاشقانة قرآن . اي پرمحبت و عاطفه تربيت و پرورش يافت شهيد شعباني در دامان خانواده
هميشه سعي . مأنوس بود و به دوري از گناه و رعايت آداب و انجام دادن واجبات ديني همت مي گماشت

 و به دست گيري و توجه نمودن به محرومان اعتقاد مي كرد كه از بازار آشفتة دنيا به سالمت عبور كند
شهيد رمز موّفقيت در هر كاري را، وحدت مي دانست و بسيار به اين مهم سفارش مي . عجيبي داشت

با شروع . در هر فرصتي كه بدست مي آورد به مطالعة كتب تاريخي و بينش اسالمي مشغول مي شد. كرد
با صالبت . درونش زبانه كشيد و شور و شعور را در هم آميختيت در انقالب اسالمي شعله هاي عشق به وال

با تحّقق يافتن . هاي انقالبي، براي سرنگوني رژيم طاغوت كوشش نمود  در صحنهو شجاعت وصف ناپذيري
.  رودبار تأسيس نمودندانقالب اسالمي به اّتفاق چند تن از همرزمانش حزب جمهوري اسالمي را در شهرستان

ح جامعه و پيروي از امام امت و ياري انقالب و تحكيم پايه هاي حكومت اسالمي لحظه اي براي اصال
سياسي و اجتماعي در سنگر دانشگاه دست از تحقيقات و ارتقاء سطح فعاليتهاي در كنار . آرام و قرار نداشت

ارش در آورد تا به نگ» تاريخ نهضت فلسطين« و در اين ميان پروژه اي را تحت عنوان علمي نمي كشيد
  . مظلوميت و حقانيت مردم فلسطين را بيشتر به ديگران بشناساند

  

 » S�� ن�Q�2ن رز����aK8 �$ C���	� نH و�� �"H« 
  

طي هماهنگي با رياست دانشگاه به نمايندگي از بسيج دانشجويي تصميم گرفته شد تا براي دعوت ساير 
ماعات دانشگاه يك سخنراني توسط شهيد جواد، انجام دانشجويان براي حضور در جبهه ها، در سالن اجت
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وقتي كه جواد پشت تريبون رفت، آن قدر با حرارت و شور خاصي زبان گشود كه سكوت، تمام . پذيرد
دانشجويان عزيز، آيا وقت آن نرسيده كه ما دانشجويان به ياري : سالن را فرا گرفت و بعد چنين گفت

كنيم؟ امروز، حيثيت و آبروي ظيفة خود را نسبت به دين و انقالب ادا رزمندگان در جبهه ها بشتابيم و و
.  است كه بايد در ميادين نبرد از خود نشان دهيمهايي ديني و ملّت ما، در گرو ايثارها و از خود گذشتگي

بعد از سخنراني تكان دهندة جواد، تعداد كساني كه داوطلب . نبايد پشت امام و رزمندگان را خالي كنيم
 به جبهه چند تا حدي كه از دانشگاههاي همجوار، براي اعزام دانشجويان. ها بودند، چند برابر شد جبههعزام به ا

دهي و هماهنگي، نيروها را به جزيره مجنون انتقال داده و همانجا  پس از سامان. اتوبوس درخواست كردند
 شبها مدام درحال نيايش و خواندن دعا يچند شبي را كه در آنجا اقامت داشتيم، شهيد شعبان. مستقر شديم

اينجا : چرا اين قدر، دگرگوني و حال عجيبي داري؟ جواب داد: يكبار نزدش رفتم و از او پرسيدم. بود
در شبِ . بهترين جا براي تهذيب نفس است تا از خود و خويشتن فارغ شويم و به خدا نزديكتر گرديم

به . ران بعثي رخ داد كه در آن، جواد و من، مجروح شديمعمليات، درگيري سختي بين رزمندگان و مزدو
هر شكلي كه بود، خود را به او رساندم ولي انگار كه هيچ صدمه اي نديده به سمت تير بار رفت و با 

با زحمت . ناگهان ديدم پيكر پاك جواد نقش بر زمين شد. همان حال، در مقابلِ دشمنان ايستادگي كرد
سالم مرا به همه برسان و بگو كه در راه خدا، : ديك كردم، ديدم، چنين مي گويدزياد خودرا به ايشان نز

جان را نثار كردم و اين خونها كه مي ريزد، يك روز ثمر خواهد داد و نسلهاي آينده را پر شور و انقالب 
ي من تيري به پيشان: قبل از شهادت جواد، بارها از او شنيده بودم كه مي گفت. را مستحكمتر مي سازد

آري، تير مستقيم پيشاني . نگاه به صورت او كردم. خواهد خورد و در آن زمان به آرزويم مي رسم
  ! مباركش را دريده بود

 » ��
 » �,+ از [	زم و �	ادر �

  

  
اي عزيزان، اسالم اكنون نياز مبرم به شما و فداكاريهاي شما و از جان گذشتگي شما 

از ايثار جان و مال و ) عج(مودن زمينة حكومت مهدي براي بر پا ساختن و آماده ن. دارد
  .   دريغ ننمائيد و بدانيد كه خداوند شما را بي اجر نخواهد گذاشت.... فرزند و 

  آن دم كه به خون خود وضو مي كردم     
  داني كه زحق چه آرزو مي كردم 

  اي كاش مرا هـزار جـان بود به تن 
  تا آن همه را فـداي او مي كردم

  
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  » شهيد محسن شيرزاد « 
  
  
  
  

  بشير: نام پدر 

   1340: تاريخ تولّد 

  فومن: محل تولد

  )مركز تربيت معلم تهران(آموزش ابتدايي  : رشتة تحصيلي 

  21/11/1364: تاريخ شهادت 

  ام الرّصاص: محل شهادت 
  
  

»��
� ��������ت ا« 
 

وي داراي . مورد توجه اطرافيان خود بود و هم توجهات الهي شامل حالش شدشهيد محسن شيرزاد هم 
در هر فرصتي كه رخ مي داد، دست به كتاب مي برد و بر بار معلومات خويش مي . استعداد بسياري بود

 بهداشت، با نمرات عالي به دريافت ديپلم در رشتة اقتصاد  تا جايي كه پس از اخذ ديپلم در رشتة. افزود
و تمام موّفقيت هاي خود را مديون فضايي معنوي بود كه در كانون خانواده حس مي كرد . يز نايل آمدن

 اخالق اسالمي و انجام مقيد به رعايت. اي در محضر خداوند داشته باشد در تالش بود تا بندگي خاضعانه
هت پيشبرد اهداف آن، همت آشنا شد و در جدر اوايل انقالب با خطّ واليت فقيه و انقالب . واجبات بود

 ايدئولوژي اسالمي و احكام و تجويد قرآن كريم شركت مي كرد و به طور متوالي در كالس هاي. گماشت
را راه اندازي نموده و مشاركتي ) لبيك يا امام(با ديگر دوستان انجمن اسالمي حمايت از مكتب واليت 
جذّابيت روحش اجازه نداد تا . ه ايجاد نمودندگسترده در عرصة سياسي، فرهنگي و مذهبي در بين جامع

وجودش به گناه آلوده شود و همين صفات نيك او بود كه باعث شد اكثر جوانان محّله به سويش كشيده 
  . شده و در محضر او از علم و درايتش بهره مند شوند

 

 » Mن �� ز�K� دو n$ &" ��« 
 

براي .  نيز جهت انجام خدمت مقدس سربازي مهيا شدهم زمان با آغاز جنگ تحميلي شهيد محسن شيرزاد
طي كردن دوران آموزش مدت سه ماه به پادگاني در تهران اعزام شد و بعد از پشت سرنهادن اين مدت، 

براي اّطالع از مكان بعدي محسن كه مي بايست پس از اتمام . براي مرّخصي چند روزي به منزل آمد
 ايشان سؤال كردم كه نتيجة تقسيم نيروهاي آموزش ديده چه شد؟ ايشان مرّخصي به آنجا مراجعت كند از
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اوايل جنگ، جبهة جنوب كشور داراي حساسيت خاصي بود . جنوب معرّفي شده ام  به منطقة  :جواب داد
من به عنوان يك پدر براي آنكه در چنين موقعيتي به . و خطرات بسياري متوجه رزمندگان اسالم مي شد

  : شهيد محسن با ديدن چهرة درهم و مضطربم رو به من كرد و گفت. م مي شود، ملول شدمآنجا اعزا
 جبهه تقسيم و عده اي اي به مناطق پشت پدر جان، حقيقت امر آن است كه بداني، هنگام تقسيم نيروها عده

لي چون در مرحلة نخست، من به پشت جبهه معرّفي شدم و. ديگر به منطقه جنگي مثل جنوب اعزام شدند
در بين كساني كه به مناطق عملياتي معرّفي شده بودند دّقت كردم، ديدم يكي از هم خدمتيهايم غمگين و 

محسن جان : وقتي پيش او رفتم و جوياي حال و وضعش شدم، گفت. ناراحت، در گوشه اي نشسته است
و آنها كسي را جز ترسم ولي مي داني كه من يك مادر پير و يك خواهر كوچك دارم  من از جنگ نمي

  من ندارند، حال مانده ام كه اگر 
  حادثه اي برايم رخ داد، تكليف آنها چه خواهد شد؟ 

با شنيدن صحبتهاي او و توانايي اي كه از خود سراغ داشتم، در قدم اول به خداوند متعال توّكل كردم و 
به مناطق عملياتي بروم و در كنار بعد خواستم كه با يك تير دو نشان بزنم، هم توفيق آن حاصل بشود كه 

ساير رزمندگان و در برابر دشمنان بعثي از دين و كشورم تا پاي جان حراست كنم، هم با عوض كردن 
پس پدر جان اين راه كه در پيش روي من است به . جاي خود با آن دوست، مشكلي نيز از وي حل نمايم
م كه چنين فرصتي را برايم مهيا ساخت تا بتوانم به ميل خود انتخاب نموده ام و خداوند رحمان را شاكر

با شنيدن واقعيت دلم آرام گرفت و با شناختي كه از . طور شايسته تري به تكليف و وظيفه ام عمل نمايم
همان . محسن داشتم، فهميدم دستي ديگر در كار است كه پسر مرا به سعادت دنيوي و اخروي برساند

  . ، ساالر شهيدان و آزاد مرد تاريخ ساخترا در كربال) ع(دستي كه حسين 
 » ��
 »�,+ از �8ر �

 
 
 

   
امروز عصارة تمامي جريانهاي حقِّ قرون، در برابر چكيدة تمامي جريان 
باطل تاريخ به نبردي تعيين كننده برخاسته و هر روز سندي  تازه بر 

 خداوند. گردد مظلوميت هابيليان در برابر جنايت قابيليان افزوده مي
 ما را در قرآن مشخص نموده و حسن انتخاب بر  تبارك و تعالي وظيفة

  !ماست
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد قاسم شير علي نيا « 
  
  
  
  
  
  

  جعفر: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

  صومعه سرا: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(بهداشت محيط : رشتة تحصيلي 

  18/12/1362: تاريخ شهادت 

  منطقه عملياتي خيبر:  شهادت  محلّ
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

شهيد شير علي نيا خود ساخته، درد كشيده و مردم دار بود و در مقابل پدر و مادر بسيار تواضع داشت و 
در منزل نيز فردي با نشاط . پيوسته به خويشاوندان سر مي زد و به ديدن آنها مي رفت. خدمتگزار آنها بود

كرد و تمام تالشش بر اين، استوار  آداب اجتماعي را كامالً رعايت ميدر ارتباط با مردم، .  با محبت بودو
به ماديات و ظواهر . رعايت نمايد.  ديگران را آنگونه كه دين اسالم سفارش نموده استبود، تا حقوق

به خواندن نماز اول . مي كردمقداري از درآمد ناچيز خود را صرف امور خيريه . دنيوي دلبستگي نداشت
 وقت اهميت مي داد و فريضة امر به معروف و نهي ازمنكر را تحت هر شرايطي در فضاي جامعه ادا مي

  .كرد و در پاسداري از حرمت خون شهدا نهايت تالش و كوشش را بكار مي برد
  

 » LK4 م�� �tز 	$�� »آ
 
شهيد قاسم شيرعلي نيا نيز از ناحية سر و كمر . دبرادرم جليل بعد از عمليات خرمشهر به شهادت رسي

زيادي به همديگر داشتند، تا حدي كه خبر شهادت جليل را تا مدتي از  اين دو نفر عالقة . مجروح گرديد
او، پس ! قاسم پنهان كرديم و بعد از آنكه شرايط مهيا شد، توسط مادرم خبر شهادت جليل را اطالع داديم

با همان مجروحيت بارها تصميم ! اي كاش من به جاي او شهيد مي شدم: گفتاز شنيدن خبر، چنين 
گرفت تا دوباره به جبهه اعزام شود ولي از رفتن ايشان به جبهه بنا به سفارش پزشك معالج، خودداري 

شور و عشق وصف . كرديم اما او، دوست داشت از هر فرصتي براي اداي تكليف خود استفاده كند
تا آنكه . خواند رفت و درس مي با  همان حال به دانشگاه مي. را احاطه كرده بودناپذيري وجودش 

اين يك ماه تعطيلي را  مي : در اين فاصله يك روز به خانه آمد و گفت. ها شروع شد تعطيالت بين ترم
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. دمثل پرنده اي كه بعد از مدتي در قفس ماندن، آزادش نمايي، شاد و مسرور بو. خواهم به جبهه بروم
من، از آن جهت كه به آرمانها و اعتقادات ديني و انقالبي ايشان كامالً آگاهي داشتم فقط با دعاي خير به 

از فرزندمان خوب : بدرقة راهش پرداختم اما قبل از آنكه به جبهه اعزام شود، رو به من كرد و گفت
روزهاي آخر كه انتظار آمدن . دبعد هم عازم منطقه ش! نگهداري كن و به او راه درست زيستن را بياموز

ايشان را به خانه داشتيم، ناگهان خبر رسيد، كبوتر زخمي بام عشق چون طاقت دوري از معشوقش را 
  ! نداشت، در عمليات جزيزة مجنون به وصال خود رسيد و هيچ ردپايي از خود به جا نگذاشت

 » ��
 »�,+ از [;	 �
 
 

  

بر عليه طاغوت و كشورهاي بايد گوش به فرمان امام عصر بود و 
مزدور به پا خاست، زيرا آنها نيتي به جز از ميان بردن اسالم و رهبران 

پس بايد هوشيار و آگاه بود و در كنار قرآن و استعانت ! ديني ما ندارند
از پروردگار پيرو خطّ امام باشيم و نگذاريم، دشمنان به ناموس و 

  !كشور عزيزمان دست درازي كنند
        »»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد بياناتبياناتبياناتبياناتاز از از از فرازي فرازي فرازي فرازي ««««
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  »شهيد فيض اله صفرپور ليما « 
  
  
  
  

 ولي: نام پدر 

  1334:  تاريخ تولّد 

  رحيم آباد، روستاي ليما: محلّ تولّد 

  )دانشگاه شيراز(دامپروري : رشتة تحصيلي 

  7/1/1363: تاريخ شهادت 

  منطقه كوشك: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

سخت كوشي و بي ريا بودن را در كانون پاك و متعهدي ! ي وارسته و خودساخته بودشهيد صفرپور جوان
شهيد فيض . چون خانواده فرا گرفت و دوشادوش آنان در رفع مشكالت، كمك مي نمود و مددكار بود

اله، فردي خدمتگزار و مدافع حقوق محرومان بود و تحت هر شرايطي سعي داشت تا در حد امكان، 
تيزهوشي و درايت او باعث شد تا مراتب فراگيري دانش روز را هر چه . يازمندان را حل كندمشكلي از ن

شهيد حياتش را با دين خدا در آميخت و با خلوص و تقوا در صحنه سلوك، واجبات . بهتر تعقيب نمايد
اسالمي در تا در بدو انقالب حب به خدا، وي را بر آن داشت . اي انجام مي داد خود را به شكل شايسته

و مسجد باغدشت روستاي ليما را پايگاهي .  بداندركاب رهبر خود باشد و پيروي از ايشان را يك تكليف شرعي
. مناسب براي فعاليتهاي سياسي و مذهبي خود كرده تا بتوانند در ابعاد گوناگون انقالب ثمربخش باشد

ا انساني وظيفه شناس در قبال دين خود و همچنين تمامي قواي خود را براي حق طلبي متمركز كرده بود ت
  .خدمتگزاري صديق براي انقالب باشد

�� دا��u C�EKاه- ر�� «  -2P� +? دم را	� +PK� �$«   
براي ديدن من و پدرش از دانشگاه به خانه آمد و بعد از چند روز اقامت در روستاي ... يك روز فيض ا

روستا و امكانات آن بسيار ضعيف است، در رنج و عذاب ليما متوجه شد كه مردم محل از اينكه وضعيت 
بعد از بررسي بيشتر پي برد، عدم وجود پل بين رودخانه و خانه هاي روستائيان، مشكالت فراواني . هستند

اين مسئله او را بر آن داشت كه عزم را جزم نموده و براي احقاق حق مردم، . برايشان ايجاد نموده است
چند روز، مدام به ادارات و سازمانهاي . ردد تا بتواند مشكلي از آنان را رفع نمايدراهي مراكز ذيربط گ

او، يّكه . مختلف رفت و چه به صورت نامه و چه حضوري از آنها خواست تا پلي در آنجا احداث نمايند
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 بارها با .دتوكّل به خدا، با خود عهد كرد تا اين مشكل را حل نكند به دانشگاه مراجعه ننمايو تنها و با 
سردي و بي تفاوتي با ايشان برخورد شد و حّتي چند نفر خواستند وي را از ايـن كار منصرف نمايند تا به 

وااليش توانست حقّ مظلوم را بستاند و به هر شكلي كه بود و اما ايشان با همت . دانشگاه خود مراجعه كند
پس از موّفقيت در اين امر خداپسندانه رو . داث كنند را وادار كرد تا پلي در آنجا احتوانست، مسئولين مي

اين بهترين يادگاري خواهد بود كه بعد از من باعث مي شود تا شما بدانيد به : به اهالي محل كرد و گفت
بعد از انجام اين كار . حق گرفتني است و بايد براي آن تالش و از خود گذشتگي نمود) ع(قول امام علي 

ن مردم روستاي ليما عازم دانشگاه شد و طي نامه اي اظهار نمود كه براي انجام بزرگ و خشنود ساخت
  ! فريضة جهاد و بيعت با امام خويش راهي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خواهد شد

 » ��
 » �,+ از ��در �
  

نين فرض اكنون زماني فرا رسيده كه كفر، يكپارچه در مقابل اسالم عزيز جبهه گرفته و بر مسلمين و مؤم
با توجه به اهميت حضور . است كه به پشتيباني از اسالم برخيزند و طومار كفار را درهم پيچند

درصحنه هاي جنگ حق عليه باطل، من شايسته مي دانم كه راهي دانشگاه جبهه شوم كه به امر امام، 
 ما نيز در تحقّق اين جنگ در اولويت است و ثبات همه كارها و سرنوشت ملّت در جبهه تعيين مي شود و

  !سرنوشت بايد سهمي داشته باشيم
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد ««««
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  »شهيد نقي صنايع پركار « 
  
  
  
  
  

  تقي: نام پدر 

  1337: تاريخ تولّد  

  آستانه اشرفيه: محلّ تولّد 

  )دانشگاه فردوسي مشهد(زمين شناسي : رشتة تحصيلي 

  20/11/1360: تاريخ شهادت 

  چزابه: محلّ شهادت 
 

 » ��
� ��������ت ا« 
  

سيمايش و اخالق  وقار در رفتار و نوراني بودن. شهيد نقي صنايع پركار، انساني مّتقي با فطرتي پاك بود
 عشق به ائمة اطهار و پايبندي به مسائل .افزود نيكويي كه با او سرشته شده بود، بر صفات انساني وي مي

شد تا فرائض اسالمي خود را دقيقاً انجام داده و سعي نمايد كه مستحبات را نيز به جاي اسالمي باعث 
 از افتراء و .براي افراد سالمند قائل بود و با كودكان بسيار با مهرباني رفتار مي كرداحترام خاصي . آورد

 ني و آخرت را جاويد ميدنيا را فاسراي . شمرد ميتهمت پرهيز نموده و رضايت خدا را بر همه چيز مقدم 

شهيد نقي صنايع پركار با .  را به همراه داشته باشداي از رضايت پروردگار كرد تا توشه دانست و تالش مي
بعد از انقالب در ارگانهاي . شروعِ انقالب با علم و آگاهي تمام، هميشه پشتيبانِ انقالب و امام عزيز بود

تا رسيدن به روع نمود و براي تداوم انقالب، تالشهاي بسياري را انقالبي فعاليتهاي فرهنگي زيادي را ش
 دستغيب عالقة فراواني داشت و از ...مشكيني و آيت ا... به ياران باوفاي امام همچون آيت ا. نتيجه دنبال كرد

جمله عاشقاني بود كه جز خدا هيچ موجودي را سزاوار دلبستن نمي دانست و در معركه مبارزه با كفر با 
  . مام قوا از مكتب و انقالب و اسالم دفاع مي نمودت
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يك روز، پس از حضور . بعد از انجام كارهاي اوليه ثبت نام در دانشگاه، كالسهاي درس نيز شروع شد
.  و غياب كرددر كالس مربوطه برايِ آنكه استاد با دانشجويانِ جديد الورود آشنا شود، شروع به حضور

الزم به ذكر است از همان روز نخست كه به دانشگاه رفتم، تمثال پدرم و ديگر دوستان همرزمش كه براي 
حفظ آرمانهاي انقالب و حقّانيت كشور تا پاي جان ايثار نموده بودند، در جاي جاي آن دانشگاه نصب 

. لذا سكوت را پيشه نمودم. اخته باشماما به داليلي مي خواستم همچون پدرم در آن فضا ناشن. شده بود
استاد . غافل از آنكه وجود پر فروغ آن شهيدان زنده، روشني بخش تاريكترين نقطه هاي دنيا خواهند بود

به آرامي اسامي دانشجويان را صدا مي زد و شروع مرحلة جديدي از زندگيشان را به آنها تبريك مي 
كمي . د بار اسم مرا صدا زد و خواست از حضورم مطمئن شوددقيقاً چن. گفت تا آنكه نوبت به من رسيد

سپس با نگاهي كه پر از . تعجب كردم و به آرامي دستم را بلند نمودم و خود را به استاد نشان دادم
آيا شما نسبتي با شهيد نقي صنايع پر كار داريد؟ من كه غافلگير : حرفهاي ناگفته بود از من سؤال كرد

با شنيدن جوابم سريع از جاي خود بلند شد و . بله، دختر ايشان هستم: أمل جواب دادمشده بودم با كمي ت
. دخترم، افتخار مي كنم كه امروز به فرزند شهيد نقي صنايع پركار علم مي آموزم: سپس گفت. نزد من آمد

اشك از ناگهان . عشق به خدا، عشق به امام و عشق به شهادت. سالها پيش، او به من درس عشق آموخت
چشمان استاد سرازير شد و متعاقب آن سايرين نيز تحت تأثير قرار گرفتند و فضاي كالس را سكوت فرا 

شهيد نقي صنايع پركار، ُگلي بود از : استاد سخن گفت. پس از آنكه جو كالس كمي عادي تر شد. گرفت
ره رسول خدا، اخالق نيكو او از سي. گلستان توحيد كه در مكتب اسالم تربيت يافت و عاشق شهادت بود

را احساس كرد و براي استقرار حكومت ) ع(آشنا شد و غربت امام حسن ) ع(آموخت و با دردهاي علي 
او با پيروي از امام خود كه حامي مستضعفين . خدا بر زمين و سرنگوني كفر و ظلم و جور بپا خاست

 خون خود، دشت الله هاي سرخ شهادت با قطره قطره. جهان بود، براي نجات قرآن وارد مسلخ عشق شد
من و شهيد نقي صنايع پركار در همين دانشگاه درس مي خوانديم . را آبياري كرد و به حق اليقين رسيد

! زيرا همزمان در دو دانشگاه انجام وظيفه مي كرد. ولي او بسيار زودتر از ديگران به درجة استادي رسيد
  !هم دانشگاه علم و هم دانشگاه جبهه

» ��
� j » �,+ از د

  
از وفاداري به اسالم عزيز و دشمني با آمريكا و هر انسان مستبد و استعماركننده و 

چقدر عالي است كه ! يار مظلومان و دشمنِ ظالم باشيد! استثمارگر دريغ نورزيد
  ! انسان بتواند نداي حق را بشنود و با جهاد در راه خدا اين ندا را پاسخ دهد

        »»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد اناتاناتاناتاناتبيبيبيبيفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از « « « « 
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  »شهيد رمضان صنايع پركار « 
  
  
  
  
  
  

  تقي: نام پدر 

  1332: تاريخ تولّد 

  آستانة اشرفيه: محلّ تولّد 

  )دانشگاه علم و صنعت ايران(مكانيك : رشتة تحصيلي 

  23/1/1362: تاريخ شهادت 

  فكه: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

با عالقه خاصي در محراب عشق . انساني متين ، خداترس و مردم دار بودشهيد رمضان صنايع پركار، طبعاً 
وي معتقد بود كه دنيا سراي آزمايش است و بايد بسيار هوشيار بود تا ايمان . با خدا راز و نياز مي كرد

دوست داشت به همه نيكي كند و از فقر اجتماعي . فروتني از چهره اش هويدا بود. مان دچار لغزش نشود
وي اهل مطالعه و تحقيق بود و اصوالً كتابهاي استاد مطهري و . تواني افراد محروم جامعه رنج مي بردو نا

مورد مسائل اجتماعي، سياسي و عقيدتي در . خواند عالمه طباطبائي را در مورد تفسير قرآن با اشتياق مي
ود و بقاي انقالب را در سايه  اسالمي ايران مطيع امام خميني بدر دوران وقوع انقالب. آگاهي الزم داشت

وي، براي جوانان محّلة خود و اطرافيان، يك معّلمِ متخلّق به اخالق اسالمي . حضور روحانيت مي دانست
شناختند،  كساني كه او را ميو يك نمونه و الگو بود كه حرف هايش نه تنها براي آنها بلكه براي تمام 

طي هر فرصتي كه پيش مي آمد، در .  عمل مي كرداهيهمچون چراغي پرفروغ در مسير حق و عدالت خو
مسجد محلّ، كالسهاي اصول عقايد و آموزش قرآن را تشكيل مي داد تا در همان شرايط نامطلوب و 

  .نابسامان جامعه، دين خدا و رسولش را به ديگران بشناساند
  

�nEم «  �����	ادر �
��م را  O2=$ -اه� ��« 
  

كش نقي صنايع پركار، رمضان تصميم گرفت تا اسلحه افتاده برادر را براي بعد از شهادت برادر كوچ
و از . از يك سو درسهاي دانشگاه را پي مي گرفت. مبارزه با كفّار از زمين برداشته و عازم جبهه ها شود

سوي ديگر به پاس حرمت خون شهيدان و حفظ ارزشهاي ديني سنگر جبهه را دوش به دوش ساير 
در اين بين هرازگاهي به صليب سرخ نيز مراجعه مي نمود تا شايد اثري از پيكر . ي كردرزمندگان پر م

او، ارتباط روحي عجيبي با . پاك برادرش بدست آورد و خانواده را نيز از چشم به راهي نجات دهد
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شهيد نقي : او هميشه مي گفت. برادرش داشت و هجرتش عجيب در وي اثر كرد و او را به فكر وا داشت
بدين جهت خود را در . آن قدر به درجة واالي انسانيت نزديك شده بود كه خداوند او را انتخاب كرد

بعد از شهادت برادرش، خود را از كاروان . برابر بزرگي و مقام انساني و واالي برادرش كوچك مي شمرد
 بود، ناراحت بود و مي از اينكه پيكر برادرش را بدست نياورده. عاشقان راه خدا، عقب افتاده مي دانست

به . ما حّتي لياقت ديدن جسم اين عزيز را نداريم چون رويت پيكر شهيد نيز توفيق مي خواهد: گفت
سالگرد شهادت شهيد نقي نزديك مي شديم، با رمضان تماس گرفته و از ايشان خواستيم تا در مراسم، 

دوست دارد كه تفنگش را بردارم و در برادرم بيشتر : حضور داشته باشند ولي او در جواب چنين گفت
دانستيم كه خود را  با شناختي كه از رمضان داشتيم، بعيد مي. جبهه ها به دنبال مأموريت او حركت كنم

مقدماتي والفجر از ناحيه سر مجروح شد و به دستور اما شهيد رمضان در عمليات . براي مراسم برساند
 آري مصلحت آن بود كه روز مراسمِ برادرش، رمضان، . حركت كردفرمانده خود به سوي شهرستان

هنگامي كه داخل مسجد شد، دوستان و مردم محل از ديدنش خشنود شدند و به . كند خانواده را همياري
جهت آگاهي باالي وي در زمينه هاي اعتقادي، اجتماعي و سياسي از وي خواستند تا چند كلمه اي براي 

ياد، قبول كرد و چنان درباره قيامت و عظمت شهيد سخنراني كرد كه با اصرار ز. آنها سخنراني كند
چند روزي در شمال ماند و دوباره به جبهه مراجعت . حرفهايش تأثير خاصي بر روحيه حضار گذاشت

كه بچه هاي جبهه احتياج به روحيه دارند و ديدن من با اين شرايط باعث افزايش : او مي گفت. نمود
  ! آنگاه جسم را گذاشت و سراسر جان شد و به فرياد رهبر و ولي امرش لبيك گفت. روحية آنها مي شود

 » ��
 »�,+ از ��در �

  

  

  

  
خداوندا سپاس تو را كه بندگان را از سياهي ظلمت و جهل به روشني و 
نور، رهنمون ساختي و به واسطه بهترينهايت جهاد در راه احياء دين تو 

با ايثار خون خود، اسالم را ) ع(ين همانگونه كه امام حس. را شناختيم
زنده نگه داشت ما نيز براي پيروزي در مقابل كفر و تداوم دين خدا دست 
از جبهه ها برنخواهيم داشت و با تمام توان خود در مقابل ظلم خواهيم 

  !ايستاد
        »»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد بياناتبياناتبياناتبياناتفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از « « « « 
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  » شهيد حميدرضا صنعتي دافچاهي « 
  
  
  
  
  

  الم حسن غ :نام پدر 

  1343: تاريخ تولّد 

  خمام: محلّ تولّد 

  )تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد(امور پژوهشي : رشته تحصيلي

  28/2/1365: تاريخ شهادت 

  2حاج عمران ـ عمليات كربالي : محل شهادت
   
  

»��
� ��������ت ا« 
  

راي رها شدن از شهيد حميدرضا در دوران عمر پر بركت خويش سعي مي كرد تا گامهاي خود را ب
آلودگي هاي زندگي دنيا با سرعت بيشتري بردارد تا بتواند در مسير پاك و بي آاليش زيستن در پناه اسالم 

وي در . بنابراين ايمان به خدا را سرلوحه همه امور زندگي خود قرار داده بود. و قرآن طي طريق نمايد
ايشان به . اداي تكليف به آنجا مي رفتمسجد جامع خمام حضور مستمر داشته و اغلب اوقات براي 

 در رشد انديشه هاي او مطالعه كتب مذهبي رغبت زيادي داشته به خصوص آثار شهيد مطهري تاثير بسزايي
كرد كه رغبت و حسي سازنده در  شهيد فردي بود، متواضع و در برخورد با ديگران چنان عمل مي. داشت

 بنا به گفته دوستان، از مصاحبت با شهيد خرسند مي شدند و وجود مخاطب ايجاد مي نمود تا بدانجا كه
  .مطالب زيادي از وي مي آموختند
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من . مدير گفت كه براي ثبت نام بايد با اولياي خود مراجعه كنيد. براي ثبت نام در دبيرستان به آنجا رفتم
 كردم، نتوانستم راهي پيدا كنم تا بدون آنكه مزاحم نيز به ناچار به سمت منزل حركت كردم و هر چه فكر

زيرا والدينم كشاورز بودند و در آن هنگام در زمين كشاورزي . خانواده شوم، اين مشكل را حل نمايم
. در همين بين به ياد برادر بزرگم حميدرضا افتادم و به سرعت نزد وي حركت كردم. مشغول به كار بودند

اوالً كه دبيرستان را براي اولين بار تجربه مي كردم، ثانياً از .  دست داده بودشوق و هيجان خاصي به من
چه : وقتي نزد ايشان رسيدم نگاهي به من كرد و گفت. قلب مهربان و رئوف حميدرضا نيز آگاهي داشتم

. كنيدكه مدرسه اعالم داشته براي ثبت نام بايد با اولياء مراجعه : شده؟ چرا مضطربي؟ من در جواب گفتم
حال، نزد شما آمده ام تا كمكم . پدر و مادر هم مشغول دروِ محصول هستند و وقت چنين كاري را ندارند

حميدرضا پس از چند لحظه اظهار نمود كه من بايد در مغازه بمانم و برايم مقدور نيست كه مشكل . كنيد
رار زياد، چيزي را تغيير نمي از شنيدن اين جمله، بسيار غمگين شدم و فهميدم كه اص. شما را حل كنم

در آن روز، هيچ چيز بيشتر از آنكه در دبيرستان ثبت . از مغازه بيرون آمده و مسير منزل را طي كردم. دهد
. در همين حاالت، سير مي كردم كه ناگهان صدايي توجهم را جلب كرد.  مرا خوشحال نمي كرد نام كنم،

او بيان . ده است تا همراهم بيايد و مشكلم را برطرف سازدهنگامي كه برگشتم، ديدم حميدرضا آماده ش
نمود، زماني كه از مغازه خارج شدي، احساس كردم كه قلبت را شكستم، چون ناراحتي را در چشمانت 

گاه شاهد دلگيري و ملولي كسي باشم، در نتيجه خود را به تو  خواندم و از آن جهت كه دوست ندارم هيچ
سپس به اّتفاق هم به مدرسه رفتيم و مشكلم نيز حل .  باعث خوشحالي شما گردمرساندم تا شايد بتوانم

كه در آن روز بهترين هديه را به من داد و  نمودم و مهرباني افتخار بزرگوار من به وجود چنين برادر. شد
را حال كه در بين ما نيست با يادآوري آن روز، جوانمردي و عطوفت و روح بلند شهيد حميدرضا صنعتي 

  .در ذهن و خاطر خويش زنده نگه مي دارم
  

 » ��
 »�,+ از �اه	 �
 
 

. زيرا مرگ او آغاز حيات جاوداني است. مسلمان مؤمن از مرگ هراسي ندارد
آغاز ديدن حقايق است و اين به دست نمي آيد، مگر از راه شناخت معاد و 

پيدا كرد، معارف قرآني و زماني كه بنده اي شناخت صحيحي از مبدأ و معاد 
چون . دوست دارد كه هر لحظه مرگ او فرا رسد و از اين زندگي موقت جدا شود

        .دنيا مانع ديدن حقايق آن عالم است
 »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 

 



 128

  
  
  

  » شهيد سعيد صياد «  
  
  
  
  
  

  مهدي: نام پدر 

  1337: تاريخ تولّد 

  بندرانزلي: محلّ تولّد 

  )شگاه تهراندان(شيالت : رشتة تحصيلي 

  16/8/1361: تاريخ شهادت 

   عمليات محرم-موسيان : محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ساده زيستي و قناعت را . شهيد صياد همچون آب زالل، صفا و صداقت، در گفتار و كردارش موج مي زد
. ر مهرش عشق مي ورزيداهل ريا و تزوير نبود و به خانواده و كانون پ. همواره در زندگي مدنظر داشت

 هنرهاي رزمي بود و به دور از هر گونه تكبر و خودبيني، در كمال افتادگي با مردم ارتباط  شهيد، آموزندة
او با شركت در مساجد و هيئت هاي مذهبي، شخصيت ديني خود را، شكل داد و در اين زمينه تا . داشت

ا كرده بود و به امام و آرمانهاي انقالب، عاشقانه ارادت بسياري پيد) ع(آنجا پيش رفت كه به اهل بيت 
زيادي بر تشكيل كالسهاي اصول اخالقي ـ اعتقادي شهيد صياد در دوران انقالب، تأكيد . متعهد و مقيد بود

در مراسم نماز جمعه، .  رشد و ارتقاء شور انقالبي در بين جوانان شودو سياسي داشت تا باعث ايجاد
نسبت به اي اعياد و سوگواري ائمه نقش فعال داشت و احساس مسئوليت خاصي دعاي كميل و برنامه ه

 شد تا سيرت او در آئينه دلِ اين حسن سلوك و رسيدن به رضايت الهي باعث. دين و وطن خود مي نمود
  .هر خداجويي نقش جمال حق تعالي را حك نمايد
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  بارها . آنكه براي آخرين بار به جبهه اعزام شود، چند روزي نزد ما بودقبل از 
. كند شود و زير لب نجوا مي ديدم كه در ساعات مختلف در گوشه اي نشسته و به نقطه اي خيره مي مي

كرد، آرام نزدش  يك بار كه در همان احواالت سير مي. كند بينيم، صحبت مي انگار با كسي كه ما نمي
پسرم سعيد جان، چرا اين قدر تغيير كرده اي؟ : هايش گذاشتم و گفتم ستم را بر روي شانهرفتم و د

مادر : رفتارت، مرا بسيار مضطرب ساخته، مگر چيزي حادث شده است؟ سعيد رو به من كرد و گفت
  جان، 

ن، نمي مادر جا: سپس نگاهي معصومانه به من كرد و گفت. بپرس: توانم سؤالي از شما بپرسم ؟ گفتم مي
! خواهي پسرت در جرگة بهشتيان باشد؟ از اين سؤال يكه خوردم و نمي دانستم كه چه پاسخي بايد بدهم

  ! اما ندايي را در دلم حس كردم كه سؤال سعيد، حامل پيامي است و مي بايست منتظر خبري باشم
 » ��
 »�,+ از ��در �

  

  

  

  
د نمود و روحم را كه بايد بدانيد كه با گريه ي خود دشمن را شاد خواهي

در وقت نماز، از خدا بخواهيد كه . ناظر بر شماست، گريان خواهيد كرد
فرزندتان را به عنوان يك شهيد قبول كند، چون اگر مي دانستيد براي 
شهيد چقدر محسنات وجود دارد، به جاي گريه و زاري براي او شادي 

  ! مي كرديد
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيدفرازي از وصيت نامة شهيد««««
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  »شهيد سيد هادي طاهري رودسري « 
  
  
  
  
  

 سيد جواد:  نام پدر 

 1345: تاريخ تولّد 

  رودسر: محلّ تولّد 

  )دانشگاه شيراز(الكترونيك : رشتة تحصيلي 

 12/2/1364: تاريخ شهادت 

  منطقه فاو: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

 به توصية خانواده، كالم خدا را آموخت و با خواندن كتب شهيد طاهري براي باال بردن ادراك ديني خود
بيشتر وقت خود را در كتابخانة ملي شهر صرف آموختن علوم ديني . شهيد مطهري به زندگيش جهت داد

شهيد به رعايت شئونات . هاي خداشناسي را بپيمايد و سياسي مي نمود تا بتواند به طور كاملتري پّله
از . كرد گيري و كمك نمودن به افراد نيازمند كوتاهي نمي بند بود و از دست اسالمي و صلة ارحام پاي

ايشان با صفاي دروني خود . داد  نماز را در مسجد ترجيح مي بيان دروغ و غيبت پرهيز مي نمود و اقامة
به دليلِ . شد و در بحران انقالب، سخت مريد و گوش به فرمان امام كبير بود باعث آرامش سايرين مي

بعضي از اوقات با معلومات باالي خود، ضد انقالب و افراد فريب طالعات فراوان در زمينه هاي گوناگون، م
 ميجذب  به آيات الهي و گفتار بزرگان و كالم نافذ خويش به سوي انقالب اسالمي خورده را با استناد

ايستاد و با شناخت  ل دشمنانشهيد طاهري بر آن عقيده بود كه بايد با شعور باال و آگاهي در مقاب. نمود
 صورت است كه مي توانيم نمونه اي از درست دين و اهميت واليت، قدر و منزلت آن را دانست و در اين

  . يك انسان مؤمن و انقالبي در جامعه باشيم
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�	اي د"�ن 8;	م �yz @�ري �� آ	دم « « 
  

هادي جان، كشور ما به :  ايشان گفتمبه. پس از اخذ ديپلم، آهنگ رفتن به سوي جبهه ها را سر داد
شما بايد با همت و استعداد خود مدارج عالي دانشگاهي را طي نموده تا . نيروهاي متخصص نيازمند است

: سيد هادي از اين حرف من يكه خورد و گفت. بتوانيد در مسير سربلندي كشورمان گامهاي مفيد برداريد
! چنين نيست درس خواندن ندارم مي خواهم به جبهه بروم؟ مادر جان فكر مي كنيد به جهت آنكه توان

سيد هادي همان سال در .  هم شدهمينطور. روم شوم و بعد به جبهه مي بدانيد كه اول در دانشگاه قبول مي
دانشگاه قبول شد و بعد از گذشت سه ماه از ترم اول با ما تماس گرفت و اّطالع داد كه از سوي دانشگاه 

 روز مجدداً به دانشگاه مراجعه كرد تا بتواند امتحانات 45بعد از . ما نيز موافقت نموديم. ستعازم جبهه ها
. تعطيالت عيد نزديك بود و ما هم براي ديدن سيد هادي لحظه شماري مي كرديم. پايان ترم را بدهد

:  ايشان گفتماز پشت تلفن به. باز هم عزم جبهه نموده است: روزهاي آخر سال با ما تماس گرفت و گفت
: در جواب گفت. شما كه تازه آمده ايد، ما مي خواهيم شما را ببينيم و در اين سال جديد در كنار ما باشيد

مادر، برادران رزمندة ما در جبهه ها سخت با دشمنان مي جنگند و منتظر نيروهاي جديد هستند تا چند 
شگاه به سوي منطقه رفت و تمام ايام تعطيل را بعد از چند روز، از دان. روزي نزد خانواده هايشان بروند

ديگر تاب دوري سيدهادي را نداشتم و از خدا مي خواستم تا به هر طريقي كه شده فرزندم . در آنجا ماند
ارديبهشت ماه بود كه شهيد طاهري مجدداً از منطقه به دانشگاه شيراز مراجعه نمود تا از درس . را ببينم

چند روز بعد از مراجعت سيد . ما چشم به راه ديدنش روزها را سپري نموديمباز هم . خود عقب نماند
هادي از جبهه و مشغول شدنش در دانشگاه يك شب به فرمان امام، اذن جهاد اعالم گرديد و از تمام 

همان لحظه دلم آگاه شد كه باز هم سيد هادي به هر طريقي . اقشار براي حمايت از رزمندگان دعوت شد
مادر جان، امام : فرداي آن روز سيد هادي تماس گرفت و گفت. خود را به منطقه خواهد رساندكه هست، 

بغض گلويم را فشرد، . من نيز مي خواهم عازم جبهه ها شوم. پيامي براي حضور در جبهه ها داده است
 روزي پسرم چند: گفتم. چون از ديدن سيد هادي محروم مي گشتم و تحمل اين دوري مرا آزار مي داد

ناگهان شهيد سيد هادي . بگذاريد تا ديگران در اين مهم سهيم باشند. نمي گذرد كه از جبهه آمده ايد
زيرا حق با . مادر، مگر شما مقّلد امام نيستيد؟ با شنيدن اين جمله سكوت را بهترين جواب دانستم: گفت

. او نيز عاشق واليت بود. استمطيع كسي كه مقّلد واليت باشد، تحت هر شرايطي ! شهيد سيد هادي بود
  .  دانشگاه عشق پيوستسپس خداحافظي كرد و به جمع فارغ التحصيالن

 » ��
 »�,+ از ��در �
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رمز به عظمت رسيدن و اوج گرفتن، محبت است و خدا كه اعظم و برتر 
است نيز مي بينم از همه مهربان تر و بامحبت تر است و منبع بزرگ و 

صادر .. هر محبتي كه از خلق ا! فيض و محبت استهميشگي و يكتاي 
پس صبور باشيد و از الطاف . مي شود جلوه اي ديگر از محبت خداست

در پايان هيچ گاه وظايف خود را در قبال دين . پروردگار غافل نشويد
  .خدا فراموش نكنيد و حامي امام و دين خدا باشيد

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد ابراهيم عاشوري نژاد « 
  
  
  
  
  

  عسگر: نام پد ر 

  1346: تاريخ تولّد 

  آستانه اشرفيه: محلّ تولّد 

  )مركزتربيت معلّم يزد(آموزش ابتدايي : رشتة تحصيلي 

  8/11/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  

 »��� ��
� ��� »��ت ا
  

وي . شهيد عاشوري نژاد اخالقي بسيار نيكو داشت و هرگز از او رفتاري ناشايست و ناپسند ديده نشد
بيشتر اعمال خود را با دستورات قرآن . همة مردم را دوست داشت و برايشان احترام خاصي قائل بود

اي منطقي و متواضعانه فريضة امر به وي هميشه سعي مي كرد تا با استدالله. منطبق و ارزيابي مي كرد
او عاشق حضرت امام . معروف و نهي از منكر را در مورد كساني كه دچار تزلزل اخالقي بودند انجام دهد

اختيار جان و مال و هست و نيست مسلمين به ) عج(بود و اعتقاد داشت كه در زمان غيبت امام عصر 
مي در پيشبرد انقالب و احياء دين خدا داشته باشد، بدين ترتيب براي آنكه سه. دست ولي فقيه است

عضو پايگاه شهيد صفري محلّ خود شد و در آنجا نيز بارها سفارش مي كرد كه تابع امر ولي فقيه باشيد 
از صفات بارز شهيد تعبد و . و هرگز از فرمان امام تخّطي نكنيد تا جامعه اي سالم و ديندار داشته باشيم

ام فرائض ديني بود و نماز اول وقت و شركت در مراسم مذهبي از وظايف الينفك تعهدش نسبت به انج
  .زندگيش به شمار مي آمد

 » ���� »/�ز را }�ري �Xان $� ��رد ���ل �ا 
  

. آن روز، هنگام نماز ظهر اعضاء خانواده هر كدام جداگانه وضو گرفته و شروع به خواندن نماز نمودند
ابراهيم . ق معمول فريضة نماز را به جاي آورد و نمازش را خيلي سريع تمام كرد پسر عمة ابراهيم نيز طب

كه حركات پسر عمة خود را به هنگام نماز با دّقت مشاهده مي كرد، بعد از اتمام نماز رو به وي كرد و 
 زيرا! چرا با اين سرعت و تعجيل نمازت را خواندي، بعيد مي دانم كه فيضي از اين عمل ببري: گفت

خواندن نماز آدابي دارد كه يكي از آنها آرام و شمرده خواندن آن است و بايد كامالً توجه انسان به سوي 
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اي از او  با ديدن اين صحنه براي آنكه مهمانان از صحبت ابراهيم ناراحت نشوند با اشاره. خداوند باشد
مثالي براي روشنترشدن گفته هايش خواستم كه ادامه ندهد، ولي ابراهيم براي اثبات گفتة خود به بيان 

شما عزيزان، همه از قشر زحمت كش كشاورز هستيد و براي : سپس رو به حاضرين كرد و گفت. پرداخت
بدست آوردن يك محصول خوب تالش مي كنيد در تمامي مراحل كار كشاورزي دّقت كافي داريد تا در 

س در مورد خواندن نماز و قبولي آن به درگاه پ. پايان كار بتوانيد از دسترنج خود بهره مناسبي ببريد
  .پروردگار هم بايد اصولي را رعايت كنيم تا در روز حساب اين اعمال جزء باقيات خير باشد

 » ��
 » �,+ از �8ر �

  
تاجان در بدن داريد از اسالم و قرآن دفاع كنيد و نگذاريد اسالمي كه از 

  .نو بپا خاسته مثل چند قرن گذشته فراموش شود
 

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  »شهيد رضا عطارد « 
  
  
  
  
  

  علي نقي: نام پدر 

  1340: تاريخ تولّد 

  لنگرود: محلّ تولّد 

  )دانشگاه فردوسي مشهد(مكانيك : رشتة تحصيلي 

  15/9/1365: تاريخ شهادت 

  جزيره مجنون: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

. شهيد رضا عطارد روحيه اي جستجوگر داشت و از پويايي و هوش و زكاوت خاصي برخوردار بود
همچنين عشق به امام ادب، عطوفت، نيكي به همنوعان و احترام به والدين از جمله خصوصيات برجسته 

ت از او انساني خير و سخاوتمند بود و تا آنجا كه برايش امكان داش. ديگر ايشان به شمار مي رفت
شناخت و نمازهاي واجب را  در بجاي آوردن فرائض ديني نيز سر از پا نمي. كرد نيازمندان دستگيري مي
او، از ورزشكاران شهر خود محسوب  مي شد و با اقتدا به موالي خود، منش . به موقع بجاي مي آورد

  پهلواني و تواضع را در اجتماع رعايت 
ليتهاي انقالبي خود را شروع نمود و با شور ظلم ستيزي و حق در جريان انقالب اسالمي فعا. مي كرد

شهيد عطارد تدين ديني و تعهد انقالبي را در كنار پيروي از امام خود به . طلبي در اين راه گام برداشت
نحو قابل تحسيني در جامعه به نمايش  گذاشت و شعار آزادگي را در سرتاسر زندگي خويش طنين انداز 

  .كرد
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��د از ��«  �a��H ص را� »\". درس LK4 و ا
  

يك روز صبح براي خواندن نماز . اولين روزهاي زندگي مشترك خود را با شهيد عطارد تجربه مي كردم
مند شدم تا قامت نجيب ايشان را هنگام خضوع به درگاه  از خواب بلند شدند، پس از اقامه نماز عالقه

او آن قدر با تمنّا و عجز . ماز صبح ايشان يك ساعت به طول انجاميددقيقاً خواندن ن. الهي، با دّقت بنگرم
  نگاه ميهمانطور كه به راز و نيازهاي عاشقانه اش. كند كرد كه انگار در اين دنيا سير نمي ميو ناله عبادت 

ا به آري شهيد عطارد توفيق آن را يافته بود كه با اقتد. كردم به وجد آمده و اشك از ديدگانم سرازير شد
خالصانه و پاك بر محراب بندگي سجده زند و به دور از هر گونه دغدغه اي ) ع(مواليش اميرالمؤمنين 

چرا گريه مي كنيد؟ : پس از پايان نمازش نزد من آمد و گفت. خود را تسليم عظمت وجود باريتعالي نمايد
اك و صفاي دلش را در كالبد اولش نمي دانستم چه بايد بگويم زيرا آن قدر منقلب شده بودم كه روح پ

: اما چون خواستم از مكنونات قلبم آگاه شوند، رو به ايشان كردم و چنين گفتم. اي پيدا نكردم هيچ جمله
داريد، فقط از  مسيري را كه شما انتخاب نموده ايد و در آن راه، آن چنان بي ادعا و خاشعانه گام بر مي

 و مرادشان رسيدن به انوار الهي باشد، اين اشكهايم از خوشحالي كساني برميĤيد كه مريد اولياي خدا بوده
  خداوند را شاكرم كه انساني را در مسير زندگيم قرار داده كه . است

  . مي توانم برخورداري از شكوه دل نشين ايمان و رمز و راز موفق زيستن را از ايشان بياموزم
 » ��
 »�,+ از [;	 �

   

 
 ا اطاعت امر امام را كه اطاعت امر خداست نكنيم، دراگر در اين دو روزه دني

فرداي قيامت كه بايد زندگي جاويد و هميشگي داشته باشيم، سرشكسته و 
پشيمان خواهيم بود و افسوس اين روزهايي را خواهيم خورد كه در دنيا 

اي كاش : آنجا كه قرآن مي فرمايد. بوديم و توشه اي براي آخرت نفرستاديم
پس چه بهتر كه ارزش اين . هميشگي چيزي پيش مي فرستاديمبراي زندگي 

  .چند روزه دنيا را بدانيم و انجام وظيفه كنيم
 

»»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد بياناتبياناتبياناتبياناتفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از « « « «      
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  »شهيد سعيد عفيفي ثابت « 
  
  
  
  
  

  علي: نام پدر 

   1339: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )علّم رشتمركز تربيت م(امورتربيتي : رشتة تحصيلي 

  8/11/1365: تاريخ شهادت 

   5شلمچه ـ عمليات كربالي :  شهادت  محلّ
  

  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

روي خوش و بشّاش شهيد، غم را از دل هر مأيوس بيرون مي آورد با اينكه غمي جانكاه ناشي از بعضي 
ولي هرگز غم سنگين او را در درونش را مي سوزاند .... كجرويها، خيانت ها، سازش ها، ناروايي ها و 

عّفت، سالمت نفس و صداقت و يك رنگي باعث . هميشه سرحال و با نشاط بود! چهره اش نمي ديدي
شده بود كه داراي جاذبة بسيار قوي باشد و بتواند افكار، اعمال و حّتي رفتارهاي جزئي و فردي خويش 

در عينِ فعاليتهاي شديد . كرد ار هم مطالعه مياهل مطالعه و تفكّر بود و بسي. را به ديگران منتقل كند
در مطالعه به كيفيت بيش از كميت . اجتماعي هرگز مطالعه، آن هم مطالعه عميق را فراموش نمي كرد

  . اهميت مي داد
برنامه ريزي واحدهاي  گاهي تا ساعتها سرجلسات. دانست كار را عار نمي. در كلية كارهاي خير پيش قدم بود

شهيد عفيفي از زماني كه پاي در راه تكامل  .بيتي به ارائه نقطه نظرات بسيار مفيد خود مي پرداختامور تر
در وجودش ) ع( و عشق قابل تحسيني از ائمة اطهار و معصومين روح و تعالي فكر خويش گذاشت، ارادت

 فضايل و مكارم و بيان) ص(تقويت گرديد و به همين خاطر در اكثر مراسمي كه براي احياء دين محمد 
  ! برگزار مي شد، حضوري مستمر و فعال داشت) ع(اخالق امامان معصوم 

 
��د « � g���". در آ�2ر��ن « 
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چون كامالً از راهي كه در پيش گرفته بود و عاشقانه در آن مسير به آرزوي خود رسيده بود، اّطالع داشتم 
آل  (168 ما نيست و هميشه مضمون آيه شريفة هيچگاه به اين موضوع فكر نمي كردم كه ايشان در بين

  را در ذهن خود مرور ) عمران
  :مي كردم تا آنكه يك روز مادر شهيد نزد من آمد وگفت

ديشب خواب ديدم كه سعيد به منزل آمده و اظهار داشت كه اي مادر مي خواهم هر شب جمعه در 
پس از اين خواب، . ر آن مجلس خواهم بودمنزلمان دعاي كميل برپا كنيد و اين را بدانيد كه من نيز د

تصميم گرفتيم تا به خواستة شهيد عزيز ارج نهاده و هر شب جمعه اين مراسم پرفيض، با شكوه هر چه 
هر شب جمعه كه اين مراسم برپا مي . بيشتري و با حضور دوستان و همرزمان شهيد و سايرين برگزار شود

آمدن ايشان در آن محفل بود و دوست داشتيم تا به هرشكلي شد، چشمان من و مادر سعيد، چشم به راه 
تا اينكه متوجه شديم، اجابت خواستة ايشان . كه مي شود، وجود ايشان را در آن مكان احساس كنيم

مدتي گذشت و شبهاي جمعه مطابق هر هفته، خواندن دعاي . توسط ما، باعث خرسندي اش شده است
تا آنكه در يكي از همان شبها پس از قرائت دعا و پذيرائي از .  مي شدكميل با شكوه هر چه بيشتر برگزار

مدعوين، در انتهاي مراسم بود كه ناگهان دوستان سعيد كه هميشه با هم و به ياد سعيد در اتاقش جمع مي 
بدين ترتيب آنها براي . شدند، اظهار نمودند كه بوي عزيزمان سعيد در فضاي اتاق به مشام مي رسد

تا اينكه به . يدگان خود را تيزبينانه تر در جستجوي وي به اين طرف و آن طرف مي چرخاندندديدنش د
پس از شنيدن موضوع، بر ما مسجل شد . اّتفاق، وجود شهيد عزيز را در آن لحظه بين خود ابراز نمودند

اوند بر كه شهيد عفيفي زنده است و در تمامي مراسم بين ما و سايرين حاضر مي شود و در نزد خد
البّته آنان كه در راه خدا جهاد نموده و به درجة رفيع شهادت نايل . جايگاه واالي شهيد، تكيه زده است

مي آيند، همه در پيشگاه پروردگار خويش به زندگي خود ادامه مي دهند، اما با اين تفاوت كه از ديدگان 
  .دنيائي ما پنهان هستند

 » ��
  »�,+ از �8ر �

  

  

  

  
 براي حفظ اسالم و تداوم انقالب و پيروي از خط امام بكوشيد برادرانم،

دوستان عزيزم، تقوا، رعايت حدود . زيرا سعادت واقعي درهمين است
اسالم، ادب، اخالق خوب، رعايت حال پدر و مادر و خانواده را به شما 

اميدوارم كه شما . از عهدة هيچ كدام از اينها بر نيامدم. سفارش مي كنم
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در صحنة سياست، آگاهانه ناظر تمامي جريانات باشيد و در . برآييد
  . اين راه هيچ گونه مصلحت انديشي نكنيد

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  » شهيد سيد مصطفي علوي املشي « 
  
  
  
  

  سيد موسي : نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  املش: محلّ تولّد 

  )معلم شهيد بهشتي مشهدمركز تربيت (آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  26/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي :  محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا«   
شهيد سيد مصطفي در فضايي معنوي با وجود پدري عالم و مبّلغ دين، پرورش يافت و در سايه پرمهرشان 

ايشان جواني آرام، متين و بي ادعا بود و در . با كالم خدا و اصول و مباني دين اسالم آشنائي كامل يافت
بدون آنكه . عالم بي ريائي و تواضع عالوه بر خدمت به خانواده در راه خدمت به خلق خدا نيز مي كوشيد

كتب مورد عالقه اش نهج . كسي آگاه باشد در نهايت گمنامي با نيازمندان، هم كيش و هميار مي شد
شهيد در مسجد اعظم . ر رعايت هر چه بيشتر فرائض دين راهنماي او باشندالبالغه و تفاسير قرآن بود تا د

املش و در صف نمازگزاران اول وقت، چهره اي آشنا داشت و اكثراً در همانجا به فعاليت هاي ديني و 
با شروع انقالب و تحوالت در كشور، شور انقالبي و . كالسهاي آموزشي و تعليم قرآن مشغول مي شد

لم ستيزي خود را براي دفاع از ارزشهاي ديني و محروميت زدايي بر عليه رژيم طاغوت با احساس ظ
شهيد سيد مصطفي با آگاهي تمام به آنكه بايد حق مظلوم را . حضور در تظاهرات و راهپيمائيها بروز داد

 و دالوران صحنه رژيم از سنگر داراناز ظالم بستانيم و در كنار رهبري امام خميني براي تقويت و فروپاشي 
 در هدفش ترديد داشته باشد براي اهتزاز پرچم اسالم به انقالب به حساب مي آمد و بدون آنكه لحظه اي

  .خدا توّكل كرد
  

��W$�ن �	ا �=��4 آ�2 ... ا��Kء ا« « 
  

. برساند) ع(شهيد سيدمصطفي با اقتدار از كربالي مشهد هجرت كرد تا خود را به خيل كربالئيان حسين 
مادر جان، : د روز قبل از رفتن به جبهه از طريق دانشگاه به منزل مراجعه نمود و رو به من كرد و گفتچن

دفعة قبل كه به جبهه اعزام شدم ماه مبارك رمضان بود و توفيق نشد تا تمام روزه هاي خود را بجاي 
من رو به سيد مصطفي . آورم لذا از شما مي خواهم كه در صورت نيامدنم نگذاريد شرمندة خداوند شوم

به سالمتي خواهي آمد و توفيق گرفتن روزه هاي قضا را پيدا مي ... پسرم انشاء ا: كردم و در جوابش گفتم
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. سپس دست بر سينة خود نهاد و چند بار در مقابلم تعظيم نمود كه از اين حركتش شرمنده شدم. كني
از اين رو . خرين بار در جلويم نمايان شدانگار تمامي محبتها و صفاي سيد مصطفي يكباره و براي آ

مادر جان، قربان جدت بروم، آرزويم اين : خواستم كه ديگر ادامه ندهد ولي شهيد با صدايي لرزان گفت
روز سيد مصطفي با ديگر دوستان همرزمش از بعد از چند . است كه جدتان روز قيامت مرا شفاعت نمايد

همانطور كه همرزمان شهيد مصطفي .  حق عليه باطل اعزام شدندطريق بسيج دانشگاه به سوي جبهه هاي
بعد از شهادت وي اظهار داشتند، در درگيري سختي كه بين نيروهاي اسالم و كفر رخ داد، نيروهاي 

ولي سيد مصطفي كه تيربارچي بود با شجاعت و بي باكي . رزمنده به ناچار مبادرت به عقب نشيني كردند
. تاده هم تيراندازي مي كرد و هم در به عقب كشاندن مجروحان كمك مي كردخاصي جلوي دشمنان ايس

در اين فاصله دو نفر از همرزمان او به نام هاي صادق رمضاني و محمود سعيدي مجروح شدند و سيد 
مصطفي با شجاعت و فداكاري، اول آنها را از خط دور نمود و سپس به سمت خاكريز حركت كرد و با 

 مقابل دشمنان اسالم ايستاد و در عرصة جانفشاني هيچ چيزي كم نگذاشت زيرا آن قدر به تمام توانش در
هدف و ارزشهاي ديني خود پايبند بود كه ميدان نبرد هم نتوانست طاقت حماسه آفريني هايش را داشته 

  .باشد
  
  

 »��
 »�,+ از [	زم �
 
  

ز اين عمر كوتاه و بيشتر قرآن بخوانيد و ا! در همه حال به خداوند توكل كنيد
در بسيج و . چند روزه، كمال استفاده را بكنيد و هميشه به ياد قيامت باشيد

 هيچ گاه جنگ را فراموش. انجمن اسالمي شركت كنيد و فقط براي خاطر خدا كار كنيد
پيرو امام بوده و . به نماز جماعت اهميت داده و در دعاها شركت كنيد. نكنيد

از ! ي چون و چرا بپذيريد و هيچ گاه از او جدا نشويدفرمايشات اين رهبر را ب
  !خون شهيدان حفاظت كنيد و نگذاريد كه خون پاسداران قرآن پايمال شود

  

        »»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد بياناتبياناتبياناتبياناتفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از « « « « 
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  »شهيد اردشير عين اله زاده « 
  
  
  
  
  

  رضا: نام پدر 

  1337: تاريخ تولّد 

  آستارا : تولّد  محلّ 

  )دانشگاه كاشان(ك فيزي: رشتة تحصيلي 

  11/12/1362: تاريخ شهادت 

  منطقه جفيرـ عمليات خيبر: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

. شهيد عين اله زاده با كالم خدا بزرگ شد و به  غير از قانون الهي در مقابل چيز ديگري گردن نمي نهاد
حافل انس و صفا و دعا و عزاداري ائمه معرفت شناسي را از طرف والدين تعليم گرفت و همواره در م

وي مظهر تقوي و پرهيزكاري در خانواده بود و مهر و عطوفت زيادي داشت و در . پيشگام بود) ع(
با . برخورد با افراد خانواده و مردم با نيكويي رفتار مي كرد و براي خدمت به فقرا و مستضعفين كوشا بود

 و قبل از انقالب، او، با پيروي از رهبر و امام خود و با استقامتخفقان رژيم ستمشاهي در توجه به فضاي 
مزدوران ساواك مورد آزار اعتماد به نفس، شروع به فعاليتهاي سياسي بر ضد رژيم نموده و بارها توسط 

 سياسي و معارف تجربه بسياري داشتند و در شهيد عين اله زاده در خصوص مطالعه علوم. قرار گرفت
ب با آگاهي كامل و جامع خويش در معرفي دين و انقالب با گروههاي ضد انقالب در بحران انقال

وي، با دارا بودن استعداد فراوان در امر خطّاطي و نّقاشي اغلب . جلسات مباحثه به مبارزه مي پرداخت
 خود را  تا بتوانند از هر طريقي وظيفةگرفتند مياوقات، كارهاي تبليغاتي بسيج و مسجد محل را بر عهده 

  . نسبت به دين و انقالب انجام بدهند
 » G;? ا��م 	PK� اه- در���� آ2- ) ع(�� « 

  

براي حضور در آن عمليات، شهيد عين ) ع(با شنيدن خبر حملة خيبر و اعالم آمادگي لشكر امام حسين 
به لشكر امام حسين به طور انفرادي خود را اله زاده فرصت را مناسب ديد و پس از انجام كارهاي دانشگاه 

 با پيوستن شهيد به لشكر، حال و هواي خاصي به وي دست داد و به گفتة همرزمانش. در اهواز رساند) ع(
دست از پا نمي شناخت و براي فرا رسيدن شب . انگار كه قرار است با همين لشكر راهي كربال شود

 الهام شد كه در آن عمليات، يك شب قبل از شهادتش در خواب به وي. حمله، لحظه شماري مي كرد
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صبح روز بعد از آب . نهاده و آب مي نوشد) ع(مجروح خواهد شد و سرش را بر پاي مبارك امام حسين 
شهيد . فرات وضو گرفت و نماز صبح را به جاي آورد و سپس خوابش را براي دوستانش تعريف نمود

يات خيبر درخشيد و بسياري از مزدوران عين اله زاده بسيار پرشور و با رشادت هر چه تمامتر در عمل
در حين مبارزه با كفر، ناگهان گلوله اي از سوي دشمن به . بعثي را با شجاعت و ايثارش به زانو در آورد

همان گلويي كه نداي الاله االاهللا از آن برمي خاست و ديديم كه ايشان بر . گلوي مباركش اصابت كرد
 را نگاه مي كردم، تبسمي بر لب داشت و انگار سرش بر روي چيزي هنگامي كه پيكرش. زمين افتاده است

  . بود و در همان حالت روحاني سرود سربلندي را سر داد و به جمع شهداي خيبر پيوست
 

 » ��
 »�,+ از [	زم �

  

  
اي امت شهيد پرور، راه شهيدان را پيش بگيريد و به خانواده معظم 

ا حفظ نمائيد تا ضد انقالبيون از شهدا سربزنيد و حرمت خون شهيدان ر
  .فرصت استفاده نكنند

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد محمدرضا غزنوي« 
  
  
  
  
  

  تقي: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه عالي شهيد مطهري تهران(علوم ديني و معارف : رشتة تحصيلي 

  20/12/1363:  شهادت تاريخ

  منطقه هورالعظيم ـ عمليات بدر: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

متدين متولّد و رشد وي در خانواده اي مذهبي و . شهيد غزنوي فردي متين، ژرف بين و آزادي خواه بود
 جلسات مذهبي  و مراسم عزاداري ودر همان دوران طفوليت، عالقة وافري به حضور در مساجد. يافت

چون، داراي جاذبه هاي معنوي بود، در بين دوستان و آشنايان نفوذ زيادي پيدا كرده بود در دوران . داشت
پيروزي انقالب اسالمي يكي از افراد فعال براي معرّفي رسالت امام امت بودند و با تشكيل جلسات 

مهم، رونقي   گلسار عالوه بر انجام اينقرآن و مباحثه هاي فرهنگي و مذهبي در مسجد امام رضايآموزش 
 ايمان داشتند كه هيچ گاه ترديدي ايشان چنان به عقايد و افكار خود. وصف ناپذير نيز به آنجا بخشيده بود

براي حفظ ارزشهاي انقالب و استمرار اصول اسالمي و ديني به خود راه نمي دادند و در سخت ترين شرايط 
  .تالش و ايثار مي نمودند
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» C�� J� �� » 4>��� ام را 
 

پس از انجام كار خود به اتفاق . يك هفته مانده به عمليات بدر، پدرم براي انجام كاري به تهران آمده بود
من از آن جهت كه دانشجو بودم، براي حضور در . شهيد محمدرضا غزنوي به طرف رشت حركت كردند

! در طي مسير از رفتن رضا به منطقه مّطلع شدم: پدرم مي گفت. كالسها مي بايست در تهران مي ماندم
اين بار با مخالفت . برخالف دفعات قبل كه هيچ گونه ممانعتي براي رفتن ايشان بسوي جبهه وجود نداشت

چند روزي كه در رشت حضور داشت، باز هم نتوانست براي رفتن به جبهه رضايت پدر . پدر مواجه شد
شهيد با توجه به اعتقادات فراوان مذهبي نتوانست خود را براي رفتن حّتي مادر . و مادر را به دست آورد
اگر خداي نكرده ! مدام گوشزد مي كرد كه پسرم، من عالقة بسيار به شما دارم. رضا به جبهه قانع كند

شهيد در جواب مادر اظهار . براي شما اّتفاقي بيفتد، رغبت خود را براي ادامه زندگي از دست خواهم داد
شتند كه تمامي مادران شهدا چنين احساسي دارند اما پس از شهادت فرزندشان، خداوند چنان صبر دا مي

  .و پايداري در وجودشان قرار مي دهد كه توان اين فراق و هجران را پيدا مي كنند
شما كه چنين صحبت مي : مادر با شنيدن اين جمالت بر اضطراب دروني اش افزوده مي شد و مي گفت

شهيد بيان . يد به شما الهام شده كه قرار است، حادثه اي ناگوار رخ دهد و از ما پنهان مي كنيدكنيد، شا
بعد از چند . شما فقط صبر و شكيبائي را پيشه كنيد. مي كرد كه مرگ و زندگي ما به دست پرودگار است

يد مطهري مراجعه سپس به تهران، مدرسة عالي شه. روز اقامت، توانست رضايت خانواده را به دست آورد
  .نمود تا براي اعزام به جبهه مهيا شود

هيچ گاه به ياد نمي آورم كه به هنگام اعزام رضا، من براي خداحافظي نزد ايشان رفته باشم ولي اين دفعه 
وقتي كه . بدون آنكه خود درك بكنم، حس عجيبي مرا به طرف او كشاند و رهسپار محلّ اعزام شدم

بغضي غريب در گلويم بود و هر كاري كردم تا . ردن مبارك شهيد را بوسيدمخدمت ايشان رسيدم، گ
اين حالوت نگاه ايشان و نافذ بودن كالمش، . بتوانم از ايشان بخواهم كه از رفتن منصرف شوند، نشد

 پس از دقايقي با ايشان .زيرا به راهي كه در پيش گرفته بود، ايمان راسخ داشت. قدرت را از من گرفت
متعاقب رفتن شهيد به منطقه هورالعظيم، برادر كوچكتر ايشان، حميدرضا نيز به همان . فظي نمودمخداحا

 صبح دم بود كه حميدرضا به منزل مراجعه كرد، با ديدن  چند روز بعد از عمليات بدر،. منطقه اعزام شد
در عمليات از ايشان اظهار نمودند كه وي مجروح شده و ! ايشان بالفاصله جوياي احوال رضا شديم

براي باخبر شدن از صحت و سالمت شهيد، چند روز بعد به لشكر حضرت رسول ! گردان جا مانده است
. مراجعه نموديم تا وضعيت رضا را از كساني كه در عمليات بدر با شهيد همراه بودند جويا شويم) ص(

  : در همين بين، نوجواني با ديدن عكس شهيد، ايشان را شناخت و چنين گفت
كرد ناگهان ما توسط نيروهاي بعثي مورد  شهيد غزنوي به عنوان تخريب چي در انتهاي لشكر حركت مي

براي كمك نزد ايشان . من ديدم كه شهيد، پهلوي خود را گرفته و مجروح شده است. حمله قرار گرفتيم
ر دارد، برايم بياور تا فقط عمامه را كه در كوله پشتي قرا. ها ملحق شوم رفتم ولي شهيد فرمود كه به بچه

پس از اجابت خواسته اش به جهت حساسيت شرايط منطقه از من خواستند تا . پهلوي خود را با آن ببندم
پس از گذشت چند روز ديگر اثري از . شهيد به دليل مجروحيت از لشكر جا ماند. به لشكر مراجعه كنم
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 سر رضا آمدند و با اصابت گلوله اي به سرش ايشان نشد و بعد آگاه شديم كه عراقي هاي كوردل، باالي
  .باعث مي شوند كه او به فيض عظماي شهادت نايل بيايد

  
 » ��
 »�,+ از �	ادر �

 
  

امروز كه از هر سوي دژخيمان و بيگانگان دست به دست هم داده اند تا 
بر پيكر دينمان ضربه اي وارد كنند، برماست تا با توّكل بر خداي متعال 

ز مقام واليت و رهبري وحدت خود را حفظ نمائيم و سنگر و پيروي ا
   !مسجد، دين داري و مبارزه با دشمنان را خالي نگذاريم 

  

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد محمود فاليزكار« 
  
  
  
  
  

 محمد: نام پدر 

   1344: تاريخ تولّد 

  مراغه: محلّ تولّد 

 ) تربيت معلّم مشهدمركز(امور پرورشي  : رشتة تحصيلي 

 6/7/1364: تاريخ شهادت 

  منطقه عملياتي فاو: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

او مسير و خطّ امام را آگاهانه . شهيد محمود فاليزكار به اسالم ناب محمدي اعتقادي كامل و عميق داشت
 شهيد فردي فرهيخته، آزاده، ناصح و .پذيرفت و براي حفظ اين مسير از هيچ گونه جانفشاني دريغ نورزيد

. كرد ولي در دلش غوغايي از عشق به مردم و ميهنش برپا بود وي كم و گزيده صحبت مي. عارف بود
شهيد، جواني پوياي علم و جوياي معرفت . ها را براي همه مي خواست همچنين زياده خواه نبود و بهترين

فعاليتهاي مذهبي و سياسي فراوانش در مسجد . داد  زيادي ميبه خواندن نماز اول وقت اهميت. واقعي بود
فرهنگ و دين واقع در خيابان الهيجان، شهرستان رشت از رعايت آداب ديني و توجهش به مسائل سياسي 

  حكايت 
مسجدي كه با دوستانش آن را سنگر فعاليت هاي خود قرار داده و در حفظ اين سنگر، بسيار . مي كرد

  .ش مي نمودندكوشش و تال
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  » LK4 از 	8~ �Vا ، ا��� ��« 
 

چون از طرف دانشگاه، چندين مرحله به جبهه اعزام شده بود، بدنش دچار ضعف و سستي زيادي گشته 
پس از بهبودي نسبي و . به همين جهت چند روزي در درمانگاه براي مداوا و بهبودي بستري شد. بود

مادر، با ديدن چهرة خسته و ضعيف .  رشت عزيمت نمودمرخص شدن، براي ديدن خانواده به سوي
پس از پرس و جو كردن از . محمود، حس كرد كه فرزندش گرفتار بيماري و ناراحتي سختي شده است

احواالت و عّلت كسالت، محمود در نهايت تواضع و عزّت وااليي كه با آن خو گرفته بود، بيماري خود 
  ظهار داشت كه كمي را بسيار كم اهميت نشان داده و ا

ولي مادر از كم و كيف قضايا . كليه هاي وي دچار مشكل شده و براي استراحت نزد خانواده آمده است
تا حدي باخبر شده و پي برده بود كه ناراحتي فرزندش از اقامت طوالني او در جبهه ها ناشي شده است، 

ئولين دانشگاه به او گفته بودند كه محمود چرا كه در تماس با دانشگاه براي پي جوئي از حال فرزند، مس
  .به جبهه ها اعزام شده و سنگر جبهه را بر سنگر دانشگاه ترجيح داده است

هنگام عصر كه پدر، پس از فراغت از كار روزانه به منزل مراجعت نمود، مثل هميشه، سايرين براي 
ايشان .  كه لبخند بر لبان پدر نشسترساندن خبر آمدن محمود به خانه پيش قدم شدند و در آن هنگام بود

به فرزند گوشزد كنند كه بايد . پس از ديدن حال و وضع محمود بسيار ناراحت شدند و صالح دانستند
. بيشتر به فكر سالمتي خويش باشند و تا مدتي از جبهه ها دست بكشند و دانشگاه را جدي تر بگيرند

  : ين گفتشهيد فاليزكار در كمال ادب و تواضع به والد
ها يك فريضه است و وظيفه ايجاب مي كند تا در كنار سنگر دانشگاه جبهه ها را تقويت  پركردن جبهه

زيرا شرايط به گونه اي است كه با حمايت و پشتيباني از واليت و رهبري و حراست از مرز و بوم . كنيم
  .توان دست دشمنان را از حريم كشورمان كوتاه كرد مي. كشور

ين سخنان قانع نشدند و خواستند تا تصميم نهايي را گرفته و مسير را طبق معياري كه خود در نظر پدر با ا
اما او، با آسودگي خيال به والدين قول داد كه تكليف خود را بعد از رفتن . دارند، به فرزند انتقال دهند

  .معلوم كند و تالش نمود تا خانواده را از ناراحتي و اضطراب بيرون بياورد
توان براي بهبودي حال ما در حد . چند روزي كه محمود نزد ما بود، متوجه تغيير رفتار و اخالق او شديم

ولي روح و وجود محمود در جبهه سير .  گرددكرديم كه هر چه سريعتر كسالتش بر طرف محمود تالش مي
زدند و به ياد  ا كنار ميكرد و دائماً به فكر همرزمان خود بود تا آنجا كه شب هنگام بستر خود ر مي

 روز 4 روز نزد ما بمانند ولي پس از گذشت 7شهيد محمود بنا بود . همرزمان خود بر زمين مي خوابيدند
از اين تصميم او بسيار تعجب كرديم ولي ايشان اظهار كردند، مي . تصميم گرفتند كه به مشهد بروند

آري، باز هم شهيد فاليزكار . از اين، عقب نمانندخواهند زودتر به كالسها برسند تا از ديگران بيشتر 
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بي صدا . نخواست تا كسي از جهاد اكبرش در راه خدا آگاه شود و همچنين آرامش از والدين سلب گردد
اين آخرين اعزام او به جبهه ها . اما پر از عشق، كوله بارش را بست تا از عشاق كاروان واليت جا نماند

ما به تصور اينكه او به دانشگاه مشهد مراجعت نموده . ند به نظر مي رسيدبود و بسيار مسرور و خرس
به دليل نگراني، از پدرش خواستم تا به . است، چندين بار نامه نوشتيم ولي هيچ خبري از ايشان نشد

پس از . ايشان نيز با خواهر زاده ام عازم مشهد شدند. دانشگاه مشهد رفته و از حال محمود باخبر شوند
پس از . يدن به آنجا اّطالع يافتند كه محمود به جبهه اعزام شده و آنان نيز از همانجا به اهواز رفتندرس

جستجوي فراوان و رسيدن به قرارگاه محلّ استقرار محمود، باز هم موفّق به پيدا كردنش نشده و بنا به 
شهيد محمود فاليزكار در سفارش فرمانده، خواستار رؤيت پيكر شهداي موجود در آنجا شدند شايد كه 

بعد از ديدن پيكر شهدا باز هم هيچ اثري از محمود پيدا نكرده و با دست خالي به رشت . ميان آنها باشد
  : با ديدن چهرة غمگين پدر، به ياد حرف پسرم افتادم كه مي گفت. برگشتند

پس خودتان را براي !  نباشميك روز منتظر آن باشيد كه ديگر در بين شما. مادر، من امانتي هستم نزد شما
  .آن روز مهيا كنيد

بعد از چند روز كارواني از دانشگاه مشهد به اّتفاق تعدادي از همرزمان شهيد به منزل ما آمده و خبر 
چون شهيد محمود، غواص خط شكن بود، : در اين زمينه آنها چنين بيان كردند! شهادتش را به ما دادند

ما نيز پشت . شوند و در هنگام مأموريت توسط نيروهاي بعثي شناسائي ميقبل از عمليات به محور رفته 
ناگهان ديديم كه قلب محمود با گلوله اي مورد اصابت قرار گرفت و همانطور مدتي در ! سر آنها بوديم

وقتيكه خواستيم، ايشان را از آب بگيريم مشاهده كرديم كه هيچ اثري از ايشان نيست و با تالطم . آب ماند
آري او، به آنجائي كه تعّلق داشت، هجرت كرد و بدين ترتيب، به ما . ب پيكر ايشان جا به جا شده استآ

  .آموخت تا امانت دار خوبي باشيم و براي استمرار دين خدا و اسالم از عزيزترين چيزها بگذريم
 

 » ��
 »�,+ از ��در �
 

  
  

خداوند انشاء اهللا توفيق . امام عزيز نعمت بزرگي است و وصف اين نعمت نتوان كرد
از مسئولين جمهوري . دهد كه بتوانيم اين انقالب را به خود امام زمان تحويل دهيم

اسالمي كه بسيار زحمت مي كشند اطاعت كامل داشته باشيد و در برابر كمبودها و 
  )انّ اهللا مع الصابرين (مشكالت بايد كه صبر را پيشه كرد 

 

        »»»»هيد هيد هيد هيد فرازي از وصيت نامة شفرازي از وصيت نامة شفرازي از وصيت نامة شفرازي از وصيت نامة ش« « « « 
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  »شهيد فتحعلي فردي نمكراني « 
  
  
  
  
  

  علي: نام پدر 

  1346: تاريخ تولّد 

  »روستاي بيورزين«لوشان : محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم شهيد رجايي بابل(علوم تجربي : رشتة تحصيلي 

  14/2/1366: تاريخ شهادت 

  ماووت عراق: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

تالش براي تهذيب نفس و . فتحعلي فردي، صفاتي را كه يك مؤمن الزم است داشته باشد، دارا بودشهيد 
در مقابل مردم متواضع و به بزرگان احترام مي . اهميت به نماز اول وقت از خصوصيات بارزش بود

 ر مسجد حنيفةنونهاالن را به راستي و درستي و آموختن احكام ديني تشويق مي كرد و آنان را د. گذاشت

كرد و شبها در كنار  اكثر اوقات مطالعه مي. كرد بيورزين با تشكيل كالسهاي عقيدتي دور هم جمع مي
وي در ورزش . هوش و ذكاوت باالي وي زبانزد همه بود. سجاده اش، جان و دل به معشوق مي سپرد

.  خدا در او به چشم مي خوردتكواندو مهارت داشت و شور و انگيزة بااليي براي مبارزه با دشمنان دين
در مقابل منكرات و مفاسد اجتماع، تحت هر شرايطي سكوت نمي كرد و امر به معروف و نهي از منكر را 

شهيد از ارادتمندان و پيروان خط امام بود و براي آنكه كشتي انقالب . از وظايف مهم مسلمانان مي دانست
عاليتهاي خود را به شكل جدي براي تحكيم پايه هاي به ساحل پيروزي برسد، در كنار درس خواندن، ف

با عضويت در بسيج منطقه، نداي نهضت اسالمي را با شور و شوق فراواني در . انقالب ادامه مي داد
  .جامعه تبليغ نمود تا انقالب به ثمر نشسته و دست ظالمان از سر مظلومان جامعه كوتاه شود

 
 »� آ� �	ط H +,4ن ا�� آ� �� ����U ?	آ« 

  
شهيد فتحعلي فردي، در دل و فكر خويش، جوانه هاي ايثار و طراوت عشق و ايمان را شكوفا نموده با 
جمعي از دوستان دانشگاهي خود نزد رياست دانشگاه رفت و از ايشان خواستند تا همراه با كاروانهاي 
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شوند ولي رئيس دانشگاه امتناع اعزامي به جبهه هاي جنگ، دانشجوهاي دانشگاه بابل نيز به منطقه اعزام 
چون ما در قبال شما . شما شهرستاني هستيد و بايد رضايت نامة اولياء خود را ارائه نمائيد: كرد و گفت

قربان، در حال حاضر، در دانشگاه هستيم و بزرگتر ما شما : فتحعلي در جواب گفت! مسئوليت داريم
تكليف بر عهدة ما دانشجويان است كه از مرز و بوم كشور هستيد، درثاني امروز بنا به فرموده امام، اين 

بعد . از شما به عنوانِ متوليِ ايـن امر مهم، خواهشمنديم كه با ما همياري كنيد. اسالمي خود حراست كنيم
از اصرار زياد، شهيد فردي و ديگر دانشجويانِ مشتاق، براي حضور در جبهه، اسامي خود را ثبت نمودند 

 نفر را تشكيل مي دادند، از 140دانشجويان كه جمعاً . به كارواني در گرگان معرفي شدندو براي اعزام 
هنگام برگشت بود كه . گرگان به خوزستان اعزام شده و براي شناسايي منطقه به غرب عراق انتقال يافتند

 فردي نزد همين بين، شهيد. فرمانده از نيروها خواست تا از هم دور نشده و نزديك به هم حركت كنند
زيرا اگر خمپاره اي از . فرمانده، نيروها بايد با فاصلة بيشتري از هم حركت كنند: فرمانده، رفت و گفت

طرف دشمن شليك شود و ما به هم نزديك باشيم تعداد بيشتري صدمه خواهند ديد پس شرط عقل آن 
از ذكاوت و دّقت نظر فتحعلي فرمانده . است كه با فاصله حركت كنيم تا خطر كمتري متوجه نيروها شود

در بين راه يكي از رزمندگان قمقمة آبش تمام شد و تقاضاي آب . خرسند شد و طبق گفتة او عمل كرد
در همين بين كه نيروها با فاصله از همديگر در . فتحعلي قمقمة آبش را به او داد تا رفع تشنگي كند. نمود

سوي بعثي ها به سمت نيروها شليك شد و پيكر پاك حال حركت بودند، ناگهان گلولة خمپاره اي از 
هوش و تيزبيني شهيد در لحظات آخر عروجش نيز باعث شد تا . شهيد فردي مورد هـدف قرار گرفت

پس از اصابت خمپاره، شهيد فردي در منـاي . صدمة كمتري به نيروهاي اسالم و همرزمانش وارد شود
رائت از مشركين بر بام رفيع زمان ماندگار شد و ميثاق عشق و مسلخ توحيد به خون نشست و با اذن ب

  .تجديد نمود و به سوي كوي دوست پر كشيد) ع(خود را با مواليش حسين 
  

 »  ��
 »�,+ از [	زم و �8ر �

  
  
  

  
خدايا مي ترسم آنطور كه غالم بايستي در مقابل ارباب خود اداي وظيفه بكند، نكرده باشم كه 

 من كمتر از آن است كه بتوانم با خداي خود معامله بكنم و در اين خون من و جان. نكرده ام
  .ميان به يك واسطه خوب احتياج دارم و آن امام خميني رهبر عزيزم است

 

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  » شهيد وهاب قاسمي « 
  
  
  
  
  

  موسي : نام پدر 

  1345: تاريخ تولّد 

  كالچاي: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(آموزش ابتدائي : ي رشتة تحصيل

  21/11/1364: تاريخ شهادت 

  8 عمليات والفجر - فاو : محلّ شهادت 
  
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

 مريدان و مخلصان شهيد قاسمي در روز اربعين حسيني در خانواده اي متدين متوّلد و تربيت گرديد و از
كرد و به والدين   جواني دلسوز، مهربان و متعهد بود و از بيان كلمات ناپسند پرهيز مي.شد) ع(ائمه اطهار 

هاي مستحبي را  به رعايت واجبات، اعتقاد عميقي داشت و نماز و روزه. گذاشت و به بزرگان بسيار احترام مي
فرا د مختلف  صداقت و عشق به خداشناسي و معرفت را، از منبر علماي ديني در مساج.گرفت مدنظر مي

ها   انقالب از فرصتها بهرهدر دوران شكل گيري. كتابهاي مذهبي بسيار راغب بود به همين سبب به مطالعة. گرفت
هاي خشم را در دل  اي، شعله  يافت تا بتواند مانند هر جوان آزادهبرد و در مبارزات ضد طاغوت حضور

هيد قاسمي همة تالش خود را بكار مي گرفت تا ش. مردم روشن نمايد و امام را مقتدا و مرجع خود بداند
آن گونه عمل نمايد كه رضايت حضرت حق را جلب كند بدين جهت با حضور در مسجد و شركت در 

  . نماز جماعت و مجالس مذهبي همت مي كرد تا انساني متدين و مقيد به اصول و مباني اسالمي باشد
 

��Eا«  �
 »رم دو�� ��ارم ا"J روزه� ا��م را 2$
  

پدر جان، حاال ترم آخر دانشگاه را سپري مي كنم و : يكروز رو به من كرده گفت. ترم آخر دانشگاه بود
براي آن كه بتوانم بر كماالت و معرفت خود بيافزايم با چند تن از دانشجويان و اساتيد تصميم گرفته ايم 

  تا به جبهه رفته و از نزديك شاهد 
حال خدمت شما آمده ام تا . قرّب ديگر برادران خود در جبهه ها باشيمجلوه هاي خودسازي و چگونگي ت
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پسرم، شما در حال حاضر، درستان به اتمام نرسيده و بعد از : من به شهيد وهاب گفتم. اذن رفتن بفرمائيد
پايان تحصيل هم مي توانيد هميار و مددكار رزمندگان باشيد و جنگ هم كه هنوز تمام نشده پس تعجيل 

پدر، امروز وقت آن نيست كه عافيت : شهيد قاسمي در جوابم گفت. د نوبت شما هم خواهد رسيدنكني
در ثاني آيا شما حاضريد كه . طلبانه برخورد كنيم و يا آنكه آنقدر منتظر بمانيم كه زمان حضور فرا برسد

او براي بيداري . ذاريمآن پيرمرد جماران را كه دنيا در حيرت از عزّت و اُبهتش دهان بسته است، تنها بگ
ما و رهائي از زير سلطه رفتن مّلت ايران متحمل رنجها و مشقت هاي فراواني شده، پس اين رسم وفا به 

واليت و رهبري نيست كه در اين زمان كه به وجودمان در جبهه ها نياز است، پشت ايشان را خالي نموده 
 وهاب بسيار دگرگون شدم و سريع، موضع حقيقي و با شنيدن اين سخنان از. و اميدشان را نااميد كنيم

زيرا چشم . من به خود اجازه نمي دهم كه امام را تنها بگذاريد: گفتم. نيت خود را براي وهاب بازگو كردم
اميد ايشان به همين جوانان بي ريا و مخلص است، فقط منظورم اين بود كه شما با شرايط و شعور 

روز اعزام از وهاب . سپس رضايت خود را اعالم نمودم.  خدمت كرده باشيدباالتري به مّلت و دين خود
شما نياييد زيرا آنقدر، مردمِ پرشور و : خواستم تا او و دوستانش را بدرقه كنم ولي به من جواب داد

. حمايت كننده از انقالب و رزمندگان هستند كه هيچ كس احساس تنهايي نخواهد كرد و سپس راهي شد
بعد از ديدن . تهران هست) ع( بعد طي تماس تلفني به ما اّطالع داد كه در مسجد امام حسين چند هفته

پس از اعزام وي به جبهه چند بار طي نامه و . يك دوره آموزشي و ديدار با مقام واليت عازم خواهند شد
در جان، جاي پ: به خاطر آنكه دلواپس وي نباشيم يك بار به شوخي گفت! تلفن احوالش را جويا شديم

شهيد وهاب قاسمي . شما بسيار در اين منطقه بسيار خالي است و به ما در اين جا خيلي خوش مي گذرد
دليرانه و بدون آنكه ذره اي ترس را در وجود پاكش جاي دهد، با ايمان راسخ و تقيد به آرمانهاي انقالبي 

يقت عيني رسيد و از موج رحمت و فوج و ديني هفته ها در لشكر اسالم حماسه آفريد تا آنكه به حق
  . نعمت الهي بهره مند شد

  
 »  ��
 »�,+ از �8ر �

  

  
  

از تمامي كساني كه توانائي دفاع از اين هدف مقدس را دارند مي خواهم كه سالحم را 
  . بردارند و با كساني كه براي كشور و مّلت و دين ما دندان تيز كرده اند بجنگند

  
        »»»»امة شهيد امة شهيد امة شهيد امة شهيد فرازي از وصيت نفرازي از وصيت نفرازي از وصيت نفرازي از وصيت ن« « « « 
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  »شهيد حجت اهللا قاسميان گلسفيدي « 
  
  
  
  
  

  حاج حسين علي: نام پدر 

        1345: تاريخ تولّد 

        رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه فرودسي مشهد(امور دام : رشتة تحصيلي 

  24/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي :  شهادت  محلّ
  

  
 »��
� ��������ت ا«  

 

كرد و از پدر، خواندن شهيد قاسميان در كانوني كه صوت دل نشين قرآن، معّطر كنندة فضاي آن بود رشد 
مهديه و مدرسين قرآن به نوجوانان در مسجد  در ساية توجهات الهي از خادمين مسجد. كالم خدا را آموخت

. وئي نيز عضو تيم واليبال شد ورزشكار بود و در دوران دانشجاهللا جواني حجت. اهللا رشت گرديد بادي
 .يكي از اعضاي خانواده رخ مي داد با صالبت و همت باال، در صدد رفع آن بر مي آمدهرگاه مشكلي براي 

 گسترش داد، تا بتواند هاي ديني و عقيدتي براي شناخت بهتر از مسائل پيرامون خود، مطالعاتش را در زمينه
. ر رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي را به ديگران نيز انتقال دهدبا دستاوردهاي انقالب آشنا شده و مسي

در هر شرايطي به قضاي الهي و تقدير كامالً مقيد، و راضي به رضاي پروردگار بود و در انجام اعمال نيك 
 و آرزويش تكيه زدن بر بال  تمام وجودش سرشار از عشق به انبياء. و خداپسندانه پيش قدم مي شد

  .ي بودفرشتگان اله
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 » -a=Q &�� »�	��ن ا��م را �
 

به جهت شرايط حساس كشور و نياز مبرم به نيروهاي رزمنده در جبهه هاي حق عليه باطل، من و چند تن 
اعزام شديم تا بتوانيم هميار ) هويزه(از همكاران متخصص از طريق اداره آب رشت به سمت جبهه جنوب 

پس از گذشت چند روز با منزل تماس گرفتم و . نگ باشيمو مددكار ساير رزمندگان در جبهه هاي ج
والدة شهيد قاسميان بيان نمود كه مدتي است با دانشگاه حجت اهللا در مشهد تماس مي گيريم ولي موّفق 

لذا حدس زدم . مانيم خبر مي به صحبت با ايشان نمي شويم و هربار به طريقي از وضعيت وحال ايشان بي
  ام امت و شناختي كه از با توجه به فرمان ام

حجت اهللا داشتم، ايشان خود را به جبهه ها رسانده و از سنگر دانشگاه براي لبيك گفتن به نداي رهبر خود 
بعد از تحقيق و پرس و جو، لشكري را كه حجت اهللا با . با سالح ايمان و لباس رزم آمادة دفاع شده اند

 نصر خراسان، مستقر در 5موده و بالفاصله به سوي لشكر آن از مشهد به منطقه اعزام شده بود، پيدا ن
پس از جستجوي بسيار شهيد قاسميان را دربين نيروهاي لشكر ديدم و براي مدت . شلمچه حركت نمودم

از زماني كه پسرم با ما همراه شد تا فرداي .  ساعت وي را نزد خود و ساير دوستان، در هويزه آوردم24
انم با ايشان صحبت كرديم و به وي متذكّر شديم كه شما در حال حاضر، آن روز، من و ساير همكار

دانشجو هستيد و بايد به دانشگاه برگرديد اينجا جاي شما نيست و ما مي توانيم در مقابل دشمنان 
پدرجان وظيفة ديني و شرعي حكم مي كند كه به : حجت اهللا در جواب به ما چنين گفت. ايستادگي كنيم
تا ديروز به علم و معرفت خود مي افزودم، امروز با اسلحه از سنگر . د جامة عمل بپوشانيمفرمان امام خو

از . شما نيز در اين راه از من راضي باشيد. از هيچ حادثه اي هم هراس ندارم. دين و اسالم دفاع مي كنم
 نموده بيش از اين آن روي كه حجت اهللا جواني دانا ومنطقي بود و مي دانستم، مسيرش را آگاهانه انتخاب

بعد از رفتن او، همراهانم به من . اصرار نكردم و فردا صبح وي را براي رفتن به لشكرش راهي نمودم
چون پسرت، با ايماني راسخ هدفش را انتخاب كرده هيچ نيرويي نمي تواند او را از مسيرش جدا : گفتند

از اين ماجرا به من اّطالع دادند كه  ماه 3پس از گذشتن . پس تو نيز راضي باش به رضاي خدا. كند
 روز 14من نيز خود را به جبهه اي كه در آن حضور داشت رساندم و پس از . حجت اهللا مفقود شده است

به آرزويي كه ! پسرم شهادتت مبارك: جستجو، پيكر پاكش را رويت نمودم و زير گوش شهيد چنين گفتم
  ! به اين فيض نايل شودمي خواستي رسيدي، حال آرزو نما تا پدرت نيز 

 » ��
 »�,+ از �8ر �
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فرداي قيامت، هزاران شهيد يقة ما را خواهند چسبيد و خواهند گفت كه 
با خونمان چه كرديد؟ ما با سالح ذكر و صبر و توّكل به پيش مي رويم 

  . تا متحقّق كنندة احكام باري تعالي باشيم
  

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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 »شهيد سيد مصطفي قديري اصلي « 
  

    
  
  
  

  سيد عباس: نام پدر 

  1341: تاريخ تولّد 

      رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه صنعتي شريف تهران(فيزيك هسته اي : رشتة تحصيلي 

  10/6/1365: تاريخ شهادت 

  2كربالي ـ  عمليات حاج عمران : محلّ شهادت 
    

  

 »�
� ��������ت ا �« 
  

 در كنار رشد و پرورش جسم، با هدايت و .ري جواني پرشور، باذوق و بسيار تيز هوش بوديشهيد قد
روي به آموختن قرآن و مطالعه كتب ديني راهنمايي و نظارت پدر، آداب و رفتار نيك را فرا گرفت و 

  دادنر كنار انجامد. پوشاندب آموخته هاي خود را به درستي در زندگي جامه عمل آورد و تالش كرد كه
و  ديدن غم و ناراحتي ديگران او را رنج مي داد .داشته به مستحبات نيز توج، واجبات ديني در حد توان

 و از تجمالت دوري زيست مي در نهايت سادگي. براي رفع مشكالت ديگران از هيچ كاري دريغ نميكرد
خوب آشنا شده تا بتواند يكي از پيروان ، يشاننمود با امام و رسالت امي در دوران انقالب سعي . ميكرد

، كرد و با زيبا زيستن و اخالص در كردارمي  دنيا را با چشم دل نگاه وي .راستين امام و انقالب باشد
  !فتح نمايددر زماني كوتاه قّله هاي بلند خداشناسي و انسانيت را توانست 

 

 » S�K� ر�;�	� �$ ��"��� »در �;n ا��م و ا�,�ب 
  

 ،نيز به دست داشتيك روز شهيد سيد مصطفي در مسير برگشتن از تمرينات ورزشي بود و يك ساك 
 ردبه  و ش كردندايشان را گرفته و تهديدروهكي و فريب خورده جلوي گناگهان چند نفر از همان جوانان 

ي نمود، از آنها خواست تا مصطفي در حاليكه آرامش خود را حفظ مسيد . او پرداختندعقايد و آرمانهاي ديني 
 مذكورگروه . يم آرامي در مورد عقايد و نظرات يكديگر تبادل انديشه كنه نشسته و ببا هم در گوشه اي

وي، قبل از آنكه . نمودند نفي مطالب عقيدتي او برآمدند و براي اثبات آن ها مداركي از او مطالبه درصدد
 سنجيده و ارائه منطق محكم، ايرادات آنان را  با سخنانسندي به آنها نشان بدهد براي صحت مطالب خود

نمود و در آخر براي اثبات گفته هاي خود از وجود اسناد در داخل ساكي كه همراه داشت، خبر  نفي مي
 نشان  جوانان كه با گفته هاي منطقي مصطفي قانع شده بودند، الزامي در ديدن سند از خوداما آن ! داد
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سيد مصطفي با ! اين مباحثه چند ساعتي طول كشيد. طالب عميق او قرار گرفته بودندنداده، تحت تأثير م
در : پس از اتمام صحبتها رو به آنها كرده گفت. توانائي و آگاهي خود، به تمامي سؤاالت آنها جواب داد

و عقايد اين را بدانيد، كساني كه به آرمان . داشت و هيچ سندي نبودقرار اين ساك لباسهاي ورزشي من 
نيست و از آنها جدا  باشند، آن را در فكر و قلب خود به گونه اي ثبت ميكنند كه هيچ گاه خود ايمان داشته

 خود مي چرخانيد و براي اما شما عقايد خود را بر سر زبانهاي. شوند دچار لغزش و شك و ترديد هم نمي
  بدهد، اثبات آن هيچ سندي را كه بر حّقانيت آن نظر 

و !  شرمسار نشويدايد، بكشيد تا در روز قيامت، پس، دست از مسيري كه انتخاب كرده! نيد پيدا كنيدتوا نمي
  . سپس از جمع آنان، خارج شد و بسوي منزل حركت كرد

 
 » ��
 »�,+ از �اه	 �

 
 

 
وصيتم به همة مومنين اطاعت امر الهي و پيروي فرامين امام خميني است و 

  ). عج... ( و ديگر دعا براي فرج حضرت بقيه اراهروي راه واليت و فقاهت
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  »شهيد علي قربانپور گالش زمين « 
  
  
  
  
  

  محمدعلي: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  ديلمان سياهكل: محلّ تولّد 

  )تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  7/12/1364: تاريخ شهادت 

  )ام القصر(منطقه فاو : محلّ شهادت 
  
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

. شهيد قربانپور دل را خانة محبت خدا نمود و با آموختن تعاليم قرآن و عترت روح پاكش را مطهر ساخت
صي در امر هنر داشت صداقت در تالش و فعاليت با خلوصش زبانزد همه بود و ذوق و ابتكار و سليقة خا

بيشتر اوقات فراغت، به مطالعة كتب اجتماعي و اعتقادي . رفت به شمار ميدانشكده  و از اعضاي گروه تئاتر
 در مسير عمل به وظايف شرعي و بجاي آوردن احكام الهي توجه زيادي از خود نشان مي داد .پرداخت مي

كرد و اصوالً اعمال و  با كالم خدا را تالوت ميبا صوتي زي. و از دلباختگان محراب و ذكر و دعا بود
وي انساني متعهد و خود ساخته بود و براي آنكه . نمود رفتارش را بر مبناي دستورات الهي تنظيم مي

بتواند به معلومات معنوي خود بيافزايد در مراسم و مجالس سخنراني بزرگان دين حضور فعاالنه از خود 
يني و انقالبي در كشور، وي خود را به صف سنگربانان انقالب و امام متصل با تحوالت د. نشان مي داد

ساخت و با تشكيل كالسهاي بحث و بررسي پيرامون مسائل عقيدتي و سياسي سعي در سوق دادن جوانان 
  .به سوي انقالب مي نمود
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در اين راستا . ي كه داشتم همراه برادرِ علي براي معالجه به شهر الهيجان رفتميك روز به عّلت كسالت
در همين بين يك روز علي به بيمارستان آمد و پس . مجبور شدم تا چند روزي در بيمارستان بستري شوم

ا ب. مادر جان قرار است كه به جبهه بروم و قبل از رفتن مي خواستم شما را ببينم: از احوالپرسي گفت
شبي كه قرار شد . ايشان قبول كرد. اصرار از وي خواستم تا بگذارد از بيمارستان مرخص شوم و بعد برود

آن . آخر شب بود كه علي از ما جدا شد. فردايش به جبهه اعزام شود با هم در منزل بسيار صحبت كرديم
، ديدم كه روي تراس هنگامي كه خواستم علي را براي خواب صدا بزنم. شب، باران عجيبي مي باريد

چرا : به ايشان گفتم. نشسته و در آن باران شديد زير نور فانوسي كه روشن كرده بود، قرآن مي خواند
ولي . اينجا و در اين شرايط نامطلوب قرآن تالوت مي كنيد؟ هوا سرد است و امكان دارد كه سرما بخوريد

. هترين هديه خدا و رسولش روبروي من استزيرا ب. مادر اين حرف را نزنيد: شهيد علي در جواب گفت
بلكه حالوت و نشاط . من در پناه قرآن هيچ چيز را احساس نمي كنم. پس با وجود اين از چه بايد بهراسم

 شهيد قربانپور بهترينها را براي مصون ماندن از هر معصيت و لغزشي انتخاب. دهد مي خاصي به من دست
چند ماهي از حضورش نمي گذشت ! ه هاي نبرد حق عليه كفار شدفرداي آن روز راهي جبه. نموده بود

: اما ايشان در جواب گفتند. كه طي تماس تلفني از ايشان خواستيم كه به خانه بيايد تا ديداري تازه كنيم
تعدادي از برادران رزمنده هستند كه داراي همسر و فرزند مي باشند و من برخود جايز نمي بينم كه با 

ط خاص آن عزيزان به مرخصي بيايم و تصميم دارم كه اول آنها به مرّخصي بروند، سپس من داشتن شراي
اما . الجرم ما هم قبول نموديم و باز هم چشم انتظار مانديم، تا زمان آمدن علي فرا برسد. نيز خواهم آمد

ار شد روزي كه قر: پس از شهادت علي، همرزمانش چنين گفتند. هيچ وقت چنين چيزي حادث نشد
: ايشان از منطقه به منزل مراجعه كنند، صبح آن روز از خواب بيدار شده و به ساير دوستان همرزم گفتند

ولي ما هر چقدر اصرار كرديم تا ايشان عزم مرخصي كنند، . كه من امروز تا اذان ظهر به شهادت مي رسم
 من هم به همين نيت پا به اين .نه، زيرا ديشب در خواب مواليم ساالر شهيدان مرا طلب نمود: گفتند

درست هنگام اذان ظهر بود كه با حملة دشمنان بعثي منطقه زير آتش قرار گرفت و شهيد . عرصه نهاده ام
هل من ناصرٍ «علي قربانپور با همان استقامت و شجاعت در مصاف با كوردالن از خدا بي خبر فرياد 

  .فتامام خويش را شنيد و جوانمردانه لبيك گ» ينصرني
 

 » ��
 » �,+ از ��در �

  

 
. اي براي آخرت اندوخت دنيا خيلي زودگذر است، بايد از آن هر چه بيشتر، ذخيره

آخرت، وعده خدا است؛ زنده شدن حتمي است؛ پس . آخرت را نبايد آسان گرفت
 بايد مانند مورچه اي. بايد براي خود، كار نيك اندوخت. بايد داراي عمل صالح بود

رما كار مي كند تا در فصل خزان بي غذا و بي نعمت نماند، كوشش كه در فصل گ
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بايد قبول كرد كه جسم ! بايد به حساب خويش رسيد و از مرگ ياد كرد. كرد
بايد يقين داشت كه هيچ چيزي ! انسان در زير خروارها خاك قرار خواهد گرفت

ها عمل پس تن! در دنياي آخرت بجز عمل نيك و صالح او را نجات نخواهد داد
نمونه كامل انسان، از ترس ) ع(وقتي امام علي . اوست كه ياري اش خواهد كرد

در صحيفة سجاديه از آخرت، ) ع(خدا بارها به خود مي لرزد و وقتي امام سجاد 
آنچنان با بيم و هراس ياد مي كند، آن وقت است كه ما از قافله عقب ماندگان و 

  . ز اينها به عاقبت خويش بينديشيمدر دنيا فرورفتگان بايد خيلي بيشتر ا
 

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  »شهيد كيومرث قرباني واقعي « 
  
  
  
  
  
  

  محمود : نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  صومعه سرا: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم زنجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  10/12/1362: تاريخ شهادت 

  دهلران: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

كرد كه حّتي براي يك بار هم ديده نشد، به  شهيد كيومرث قرباني آن قدر با وقار و متانت طبع زندگي مي
  . خود، اجازه بدهد از كسي درخواستي بكند كه آن درخواست، موجبات زحمت او را فراهم بياورد

اد مي دانست و براي تمام كساني كه او را مي شناختند شوخي هاي نابجا را مانع ارتباط درست بين افر
با حرمت نهادن به پدر و مادر و ياري نمودن آنها در انجام كارهاي روزانه بسيار . احترام زيادي قائل بود

بيشتر اوقات براي . وي جواني خداترس و ديندار بود. مورد توجه و عنايت اعضاء خانواده قرار مي گرفت
ه مسجد مي رفت و از ديگر دوستان خود نيز مي خواست تا وي را همراهي كنند و به خواندن نماز ب

با شروع انقالب اسالمي پي به شخصيت واالي امام برد و با تشكيل دادن انجمن اسالمي در . مسجد بيايند
 با .سعي در انتشار و آشنائي بيشتر مردم با امام و حمايت از آرمانهاي انقالبي كرد» نفوت«روستاي 

گزاري شهيد قرباني و ساير همسنگرانش  گسترش فعاليتهاي پايگاه و انجمن اسالمي، فضا براي خدمت
 كه دست گيري افراد نيازمند را بر عهده گرفته و درصدد حل مشكالت مردم نيز ورتبيشتر شد بدين ص

اني ترين شرايط، شهيد قرباني با وجود مشكالت زندگي هيچ گاه قامت خم نكرد و در بحر. بر مي آمدند
  . به خدا توّكل كنيم كه او ارحم الراحمين است: لبخندي بر لب داشت و مي گفت
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اوايل فصل پاييز بود كه شهيد كيومرث قرباني نزد من و خواهرش آمد و با حجب و حياي تمام، سر را 

سپس سخن آغاز . احت كالم سخن مي گويم، مرا مورد عفو قرار دهيداگر با صر: پائين انداخته و گفت
نمود و بيان كرد كه مدتي است دختري را از همان محل نشان كرده و عالقمند است كه سنت پيامبر را به 
جاي آورد طي بررسي هائي كه خود نيز انجام داده بود، ايشان را براي يك زندگي مشترك مناسب دانسته 

همانگونه كه ما شناخت كاملي نسبت به . ر خانم نيز از سوي كيومرث اخذ شده بودو رضايت خاط
روحيات و نجابت كيومرث داشتيم هيچ، اما و اگري بعد از صحبتهاي ايشان به ميان نياورده و تصميم 

  . گرفتيم تا خواستة او را اجابت كنيم و در دل خود نيز به خاطر پيشنهاد ايشان بسيار خرسند شديم
عد از آنكه ماجرا را براي پدر و مادر تعريف كردم، روزي را براي آشنائي با خانواده عروس تعيين نموده ب

پس از ديد و بازديد و گذراندن سلسله مراحل، رضايت هر . تا با رضايت طرفين، اين امر خير انجام پذيرد
ن حال و هواي جشن بوديم درهما. دو طرف اعالم و يك روز را براي صرف شيريني و جشن تعيين كرديم

. كه كيومرث بار ديگر براي اعزام به جبهه ها ثبت نام كرد و قرار شد تا بعد از مراسم به منطقه اعزام شود
 كيومرث به همسر آينده اش، نزد وي رفته و به  قبل از رسيدن روز شيريني خوران و با توجه به عالقة

  : ايشان گفتم
ر است، انجام پذيرد، چه نيكو خواهد بود كه در همان هنگام، خطبه ي برادرم، حال كه اين مراسم قرا

عقدي نيز جاري شود و شما كنار زوجة خود با خيال آرام و بدون دغدغه خاطر از نظر شرعي ارتباط 
  : برخالف تصورم ناگهان كيومرث رو به من كرد و گفت. داشته باشيد

اريم تا من از جبهه مراجعت كنم و از شما نيز خواهش مي مراسم عقد را مي گذ. برادر عزيز، تعجيل نكنيد
اين جواب شهيد كيومرث، كمي مرا متعجب ساخت و در خلوت . كنم كه در اين مورد اصرار نورزيد

آن روز و حتي بعد از برگزاري مراسم و اعزام كيومرث به جبهه باز هم . خود عميقاً به فكر فرو رفتم
د از گذشت چند هفته كه خبر شهادت كيومرث به ما رسيد، فهميدم او مي چيزي دستگيرم نشد تا آنكه بع

دانست كه اگر تعلقات را زير پا نگذارد، اين فرصت ناب براي بال گشودن در محراب شهادت را از كف 
! وقت تنگ است: او هميشه مي گفت! در نتيجه نخواست چشماني را در انتظار آمدنش تر كند. خواهد داد

و چه زيبا او نيز وعده رستگاري ! را بر پا مبند تا توان پرواز به عرش ملكوت را داشته باشيزنجير تعلق 
  ! را بر عقد دنيوي نفروخت

 
 » ��
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برادران، دعا را از ياد نبريد و نماز جمعه ها را برپا كنيد و پشتيبان 

ي را كه بر عليه روحانيون در خط امام و نمايندگان امام باشيد و آنان
روحانيت قدم برداشته اند و با دسيسه ها مي خواهند نماز جمعه ها را 

  !خالي كنيد، مقابلشان بايستيد
  

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد عباس قنبري « 
  
  
  
  
  

      علي: نام پدر 

   1338: تاريخ تولّد 

  لولمان رشت: محلّ تولّد 

  )شگاه شيرازدان(اقتصاد : رشتة تحصيلي 

  4/1/1361: تاريخ شهادت 

   عمليات فتح المبين  رقابيه ـ: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
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بار مطالعه كند، تا به فقط كافي بود، كتابي را يك . شهيد عباس قنبري از استعداد سرشاري برخوردار بود
.  مختلف مذهبي، اجتماعي و علمي بودهاي  در زمينه مطالعات شهيد،. تمام اّطالعات آن آگاهي پيدا كند

 ايشان ارادت زيادي به امام و واليت داشت و به همين خاطر در آغاز انقالب، در دانشگاه شيراز فعاليت

همچنين  توجه زيادي به افراد . هاي گسترده اي نمود تا بدانجا كه توسط رژيم طاغوت مدتي دستگير شد
در انتخاب دوست، . قي دوست داشت كه مشكلي را از آنها حل نمايدبي بضاعت مي نمود و از هر طري

وي، اشك مظلوم . داد و در نگه داشتن دوست نيز تالش بسيار زيادي مي كرد حساسيت زيادي نشان مي
را از چشمانش مي زدود و نعرة ظالم را در نطفه خفه مي كرد تا آسيبي به دين، وارد نشود و جفايي بر 

  . رود نيايدخلق اهللا نيز ف
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يك روز هنگامي كه شهيد قنبري در يكي از مدارس، مشغول تدريس بود، گروهي از منافقين به آنجا 
حمله ور شده و تمامي دانش آموزان را از مدرسه خارج نموده عباس را گرفته و در اتاقي زنداني مي 

ا مي شود، اظهار مي نمايند كه شما با انجام فعاليت هاي وقتي عباس، عّلت اين كار را از آنها جوي. كنند
مذهبي و سوق دادن جوانان به سوي انقالب، مانع بزرگي براي سازمان منافقين مي باشيد و ما تصميم بر 

 با ُكشتن من، هيچ چيز نصيب شما  :شهيد قنبري با لبخند جواب مي دهد. آن داريم تا شما را از بين ببريم
يرا آرمان امام و ريشة انقالب در جامعه محكم تر از آن است كه با شهادت من دچار تزلزل نخواهد شد ز

اگر شما بخواهيد، مي توانم و آمادگي آن را دارم كه با شما در مباحثه اي شركت كنم تا انديشه . شود
هيد و گرنه، هر اگر آرمان من بر شما پيروز شد، مسير خود را تغيير د. هاي ما رو در روي هم قرار بگيرد
منافقين كه اين روحية باالي عباس را ديدند با نظر وي موافقت نموده . كاري كه مي خواهيد با من بكنيد

پس از چند روز عباس، در مكاني كه تعيين نموده . و روزي را براي بحث و تبادل افكار، تعيين كردند
د به همراه نبرد بلكه انديشه هاي پاك و بودند، حاضر شد و طبق قرار تعيين شده هيچ سالحي نيز با خو

پس از رسيدن به محلّ تعيين شده از . آرمان حق طلبي را بهترين سالح براي رويارويي با آنها مي پنداشت
عباس خواستند تا از رهبرشان امام خميني و اهدافش سخن بگويد تا منافقين نيز دربارة اهداف خود، 

شهيد قنبري مقام امام و رسالتش را با دليل و برهان روشن و كافي براي . سخن گفته و از آنها دفاع نمايند
سخنان شهيد قنبري از رسالت و . آنها بيان نمود و از حمايت هاي بي دريغ مردم از امام سخن گفت

منزلت امام و حمايت مردمي از او، در مقام مقايسه با رهبر منفور منافقين كه تنها عدة بسيار كمي از 
فريب خورده را دور خود جمع كرده بود، آن چنان محكم و منطقي و دل نشين بيان شد كه جوانان 

هم چنين، هنگامي كه عباس از عدم ! منافقين حاضر در آن مباحثه جز سكوت كردن چاره اي نداشتند
فت، توجه امام، به مال دنيا و نيز رعايت اصول ديني و هم چنين زنده نمودن اسالم در جامعه سخن مي گ

چون هيچ كدام از اين صفات حسنه در رهبر منافقين و يا ديگر بزرگان اين گروهك منحرف، وجود 
نداشت و نيز از آن جا كه هيچ تناسبي بين آرمانهاي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني و اهداف آن از 

ثه عباس به آنها چنين در انتهاي مباح. خدا بي خبران، ديده نمي شد، چيزي براي دفاع كردن، نداشتند
  : گفت

مرگ در راه خدا، با آگاهي از مقام واليت و دين، از مرگ با جهل و ناداني و پيروي از كسي كه 
پس از مدتي ! حتي ذره اي به اصول شرع و دين و مردم كشور، پايبند نيست، به مراتب بهتر است

هنگامي كه خبر شهادت عباس . دهمان گروه منافقين در عملياتي دستگير شده و راهي زندان شدن
قنبري به گوش آنها رسيد، جمعي از آنها خواستار اين شدند تا در مراسم تشييع شهيد حضور 

مدتي كه در زندان بوديم به اين واقعيت : وقتي كه عّلت را پرسيديم در جواب گفتند.  داشته باشند
 اما ما نتوانستيم در آن زمان، رسيديم كه شهيد عباس قنبري  مسير درست را به ما آموخته بود

اي كاش، . او درس خوبي به ما داد تا مسير حقيقي را بشناسيم. مفاهيم و آرمان شهيد را درك كنيم
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بعدها تعدادي از افراد اين گروهك منحرف از اعمال خود، توبه . شعور و آگاهي ايشان را داشتيم
ش شهيد عباس قنبري شده تا پرچم سرخ كرده و در لواي انقالب و خط امام، رهرو راه پر ارز

   .شهادت در راه خدا بر زمين نماند
 » ��
 » �,+ از �8ر �

  

  

  
زندگي اگر از راه مجراي قرآن و واليت فقيه نگذرد، پوچ و بيهوده است 
و اگر از اين دو مجرا بگذرد، زيبا و باهدف و دوست داشتني است و 

يقت زندگي است كه همة اين حق! مرگ، در اين حالت دوست داشتني تر
  ! انسانها از آن آگاه نمي شوند و فقط قليلي آگاه هستند برآن

  
        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  !!سنگرنشينان عشق و ايثارسنگرنشينان عشق و ايثار
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  »شهيد خسرو كيائي وشكي « 
  
  
  
  
  

  علي: نام پدر 

  1346: تاريخ تولّد 

  ودسرواجارگاه ر: محلّ تولّد 

  )دانشگاه امير كبير تهران(مهندسي برق : رشتة تحصيلي 

  16/10/1365: تاريخ شهادت 

  4شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

خود را در مسجد اقامه شهيد كيائي جواني متدين و مذهبي بود و تا جايي كه برايش مقدور بود، نمازهاي 
اخالق اسالمي او و احترام خاصش به . كرد  ميرساني به همنوعان خود بسيار كوشش مكنمود و براي ك مي

شهيد در عين حال كه انساني مهربان . والدين و نيكي به مردم به برجستگي شخصيت واالي او مي افزود
 هدايت صددكرد و در كساني كه مخالف انقالب و امام بودند، مي ايستاد و با آنها برخورد ميبود، در مقابل 

نهي از منكر را در وهلة اول در فريضه امر به معروف و . آمد و روشن نمودن واقعيت در افكار آنان بر مي
 شهيد در دوران پيروزي انقالب از اعضاي فعال .خانواده و بعد در اجتماع از وظايف خود مي دانست

 در همانجا به مطالعات علمي خود مي پايگاه واجارگاه بود و اغلب اوقات در كنار حفاظت از سنگر دين،
 را همراه شهيد كيائي توانست در مدت كوتاه عمر پربركت خود مراتب خداشناسي و خودشناسي. پرداخت

انس و الفت گرفتن با كالم خدا و الگوپذيري از علماي برجسته ديني به نحو مطلوبي در كردار و رفتارش 
  .  عمل بپوشاند ها جامةنشان داده و به زيباترين شكل ممكن به آن
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يك روز بعد از فراغت از كالس و درس به منزل مراجعه كرد و با يك حالت معصوم و تبسمي خاص نزد 
 مي از شما درخواستي دارم و. مادر جان خسته نباشي: مادر كه در حال شستشوي لباس بود، آمد و گفت

اين رضايت نامه براي : سپس نامه اي از جيب خود بيرون آورد و گفت. خواهم كه جواب رد به من ندهيد
خسرو جان حاال : مادر، در جواب گفت. اعزام به جبهه است و از شما مي خواهم كه آن را امضاء كنيد

هوش و استعدادي كه در شما با. برويد براي شما كمي زود است و بايد درسهايتان را بخوانيد و به دانشگاه
شهيد خسرو .  كنيد و بعد به مسائل جبهه و جنگ بپردازيدسراغ دارم، بهتر آنست كه در صحنة علم ترّقي

مادر، امروز مي خواهم تالش كنم تا در دانشگاه جبهه، ايفاي نقش كنم و اگر : در جواب ايشان گفت
اي بياموزم، به شما قول مي دهم كه در بهترين  در آنجا درس عشق و ايثار را به نحو شايسته توانستم

مي بينيد كه دستم خيس است و حاال نمي : مادر، با لبخندي جواب داد. دانشگاههاي كشور قبول شوم
در نتيجه سريع . خسرو فهميد كه مادر مي خواهد از اين كار، سرباز زند. توانم اين برگه را امضاء كنم

نگاه .  كنيد ئيد با اين حوله، دستتان را خشك نموده و سپس امضاءبفرما: رفت و حوله اي آورد و گفت
مادر، سخت تحت تأثير حاالت . نافذ خسرو كه سرشار از مهر و عطوفت، بود قلب مادر را تكان داد

پسرم : فقط اين جمله را گفتدستان خود را پاك كرد و زير برگه را امضاء نمود و . معنوي او قرار گرفت
 درنگ را جايز نديد و در اولين فرصت خود را به شهيد خسرو،!  دو دانشگاه سربلند شوياميدوارم در هر

كامالً روحيات و حاالتش . كاروان اعزاميان به جبهه رساند و بعد از چند ماه حضور فعال به مرّخصي آمد
آمد و پس از ما يك روز شخصي به نام ميرآقا كه از همرزمان خسرو بود به خانة . وراي اين عالم شده بود

ناگهان ديدم، . هنگام نماز ظهر شد .معرفي و احوالپرسي ساعتي از حال وهواي جبهه با هم صحبت كردند
با . از دست اين مزاحم، راحت شدم:  و با لبخندي گفتدوست خسرو پاي مصنوعي خود را كنار گذاشت

 كنيم ولي از عظمت  وااليي زندگي مياحساس شرم كردم كه ما در كنار چه انسانهايديدن آن صحنه، بسيار 
 خسرو كه حاالت من و مادر را كامالً زير نظر داشت، فرصت را .وجود و صالبت ايمانشان بي اّطالعيم

نظام : مغتنم شمرد و براي اثبات هر چه بيشتر اهداف اين قشر جانباز و عاشق واليت رو به ما كرد و گفت
ي شود كه انسان در درون، تهذيب نفس نموده و سعادت اسالمي، نظامي كامل و پوياست و باعث م

اينان با خون مظلومِ مرد تاريخ اسالم بيعت نمودند و من بر خود مي بالم . اخروي را بر دنيا مقدم بشمارد
  . كه در ركاب چنين مردان متواضع و بي ادعا در دانشگاه جبهه درس مي آموزم

  
 » ��
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ت حزب اهللا در صحنه باشيد و حفاظت كنيد از لباس انقالب كه شما اي ام

همان واليت فقيه و قوانين اسالمي هستند تا كه انقالب اسالمي مان به 
دست كفاران خدا نشناس زمانه يعني امريكا و شوروي و عمالشان 

  .نيفتد
  

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  » علي كاظمي سليمي شهيد « 
  
  
  
  
  

  فريدون: نام پدر 

  1347: تاريخ تولّد 

  الهيجان: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  28/10/1366: تاريخ شهادت 

  ماووت عراق: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

ر هر جا كه احساس مي كرد به وجودش نياز است حضور مي شهيد كاظمي بي ادعا و بدون هياهو د
از همين رو قسمت زيادي از وقت و همت خود را صرف خدمت به خانواده و مردم نيازمند مي . يافت
انضباط و نظم قابل توجهي در انجام . مهرباني و صميميت و فروتني ايشان زبانزد خاص و عام بود. نمود

او، همچنين ورزشكار و هنرمند بود و طبع لطيفي در سرودن شعرهاي . كارهايش از خود نشان مي داد
وي در تيم فوتبال جوانان الهيجان فعاليت مي نمود و به جهت استعداد زياد، در بازيگري . پرمحتوا داشت

. از طرف گروه تئاتر كانون ادب و هنر شهرستان الهيجان چندين بار براي ايفاي نقش بر روي صحنه رفت
لند و نجيب او باعث شد تا با عشق و عالقه، كتب نهج البالغه و تفسير قرآن و ديوان شعراء را روح ب

با پيروزي انقالب در مسجد جامع الهيجان عضو بسيج شد و با ديگر دوستان خود شروع به . مطالعه نمايد
  .معرفي امام، انقالب و توجه بيشتر جوانان به مكتب اسالم نمود
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پدر جان شما عضو پايگاه بسيج هستيد و : يك روز پس از مراجعه از دانشگاه نزد من آمد و گفت
  دوستاني را كه نيروهاي رزمنده به جبهه ها اعزام مي كنند، 

مي خواهم من با چند نفر از دوستان دانشگاهي تصميم گرفته ايم كه به جبهه برويم، از شما . مي شناسيد
در جوابش . كه ما را به واحد امداد معرفي نمائيد تا دوره كوتاه امدادگري را ديده و سپس به جبهه برويم

علي جان، شما كه در دانشگاه مشغول تحصيل هستيد آنجا نيز يك جبهه است و وظيفه داريد تا : گفتم
گفته هايم ايشان را .  شما نيازمند استسنگر دانشگاه و فراگيري علم را حفظ كنيد زيرا جامعه در آينده به

الجرم تسليم شدم و علي به اّتفاق چند نفر ديگر از دوستانش . منصرف نكرد و به پافشاري خود ادامه داد
بعد از طي آن دوره، براي ديدن آموزش نظامي هم به پادگان . براي آموختن دوره امداگري معرفي شدند

قريب . روها، شهيد كاظمي و همراهانش عازم جبهه هاي جنگ شدندپس از آمادگي ني. منجيل اعزام شدند
 آبان الهيجان مشغول كار بودم و 22 روزي بود كه از علي خبري نداشتيم و آن زمان من در بيمارستان 50

يك روز پس از فراغت از كار، به خدمت دوستانم رفتم تا دقايقي . كارهاي نجاري آنجا را به عهده داشتم
پس از احوال پرسي و تعريف كارهاي روزمره يكي از . ت كنم و بعد به منزل مراجعه نمايمبا آنها صحب

از پسرت علي چه خبر؟ آيا از او اّطالعي داري؟ من در جوابش اظهار بي : دوستان رو به من كرد و گفت
؟ شايد چرا پي گيري نمي كني: در جوابم گفت. اّطالعي كردم و نگراني خود را از اين جهت مطرح كردم

مگر شما از پسرم خبري : حادثه اي رخ داده باشد؟ با شنيدن اين جمله شك من، بر انگيخته شد و گفتم
اگر روزي به تو : بعد همان دوست مرا به گوشه اي كشاند و گفت! داريد؟ آنها بالفاصله اظهار نمودند خير

از ! تمام وجودم سست شودخبر دهند كه پسرت شهيد شده چه خواهي كرد؟ اين حرف او باعث شد تا 
هنگامي كه اصرار مرا ديد  براي آرام كردنم چنين . او خواهش كردم كه اگر خبري دارد به من بگويد

چيزي نشده فقط مي دانم پسرت مجروح شده و در همان بيمارستان كه شما مشغول بكار هستيد : گفت
ندم و از اينكه پسرم در چند قدمي من و من بالفاصله و بي درنگ خود را به بيمارستان رسا. بستري است

پس از رسيدن به بيمارستان و جويا . در كنارم بستري است ولي از او اّطالعي ندارم سخت ناراحت شدم
  .پيوسته است... شدن از احوال پسرم متوجه شدم كه دعوت حق را لبيك گفته و به لقاء ا
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نيازمند ايثار و شهادت است و محتاج به عظمت و امروز كشور اسالمي، 

پاكدامني، پس براي داشتن فرداي پر عزت، فرزندان انقالب را بايد چون 
شير عليه خصم و حيله گري هاي ابر قدرتها تربيت نمود تا وفادار به 

  !امام امت و انقالب باشند
 

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »مژدهي شهيد غالمرضا « 
  
  
  
  

  حسن: نام پدر 

  1350: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت(حسابداري : رشتة تحصيلي 

  3/5/1370: تاريخ شهادت 

    درگيري با قاچاقچيان-ميرجاوه زاهدان :  شهادت  محلّ
 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

وي . در امور منزل نيز هميار خانواده بود. گفت ه سخن ميشهيد مژدهي بسيار خوش بيان بود و آراست
گذاشت و به درس و كسب  فردي با تقوي و با فضيلت بود و به اصول و مباني عقيدتي و ديني احترام مي

در انتخاب دوست، دّقت فراواني داشت . دانست را واجب ميحرمت بزرگترها .  فراواني داشت علم، عالقة
نحوة .  با كساني مراوده داشته باشد كه بر معرفت و شعور انساني اش بيافزايند.كرد و هميشه سعي مي

در ادا كردن سالم به سنّ و سال . رفتار و كردارش در بيرون از منزل بسيار متين، صبور و متواضعانه بود
ومين به طور كّلي از رفتار و منش ائمة معص. كرد توجه نداشت، بلكه آن را يك فريضة واجب تلّقي مي

در . وي عالوه بر پرورش عقل و فهم، به پرورش جسم هم مي پرداخت. گرفت الگو و سرمشق مي) ع(
باشگاه شهيد رجائي رشت، ورزش كاراته را فرا گرفت و در مورد فعاليت هاي ديني نيز در مسجد ابوذر 

شور و شوق فراوان به كُرد محلة رشت، رفت وآمد مي نمود و با ديگر برادران مذهبي در سنگر مسجد، با 
  . انجام تكاليف ديني و فعاليت هاي مذهبي اشتغال داشت
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پدر جان اگر مي خواهيد، به مسجد : تقريباً نزديك نماز مغرب و عشا بود كه غالمرضا نزد من آمد و گفت
 نيز قبول كرده و به سوي مسجد من. برويد، دوست دارم، ضمن همراهي با شما نمازم را همانجا بخوانم

اما هر بار . بين راه غالمرضا چند بار خواست تا مطلبي را برايم بگويد. خميران زاهدان رشت به راه افتاديم
    :سپس خودم پيش دستي كردم و به وي گفتم. از بيان آن امتناع مي كرد

پدر جان، : ن گشود و گفتبا لحني آرام لب به سخ. اگر مي خواهي حرفي بزني، راحت باش و بگو
ابتدا از بابت قصوري كه در اين مدت در قبال شما و مادرم . دوست دارم امشب با شما راز دل بگشايم
  : در جوابش اظهار داشتم. داشتم، مرا عفو كنيد و از من راضي باشيد

ارم كه آرزو د: سپس ادامه داد. پسرم، اين حرفها كدام است؟ چرا اين قدر سوزناك سخن مي گويي
حرفهايش برايم تازگي داشت و در . اگر روزي در بين شما نبودم، مرا به نيكي ياد كنيد. حاللم كنيد

يكي از متولّيان مسجد . خالصه به مسجد رسيديم و نماز را همانجا اقامه كرديم. وجودم طغياني به پا كرد
سپس بيان .  پسرم مي باشد:اين جوان كيست؟ در جوابش گفتم: با ديدن غالمرضا نزد من آمد وگفت

از ايشان خواستم كه منظورش . خداوند، او را به تو ببخشايد. داشت كه در وجودش عنصر غريبي مي بينم
  . بگذار زمان، خود به شما نشان خواهد داد. حاال زود است: در جواب گفت. را از اين حرف بگويد

پس از پايان مراسم به منزل . لذّت بردندديگران نيز . همان شب، دعاي كميل را غالمرضا تالوت كرد
بعد از چند دقيقه آمد و موضوع ! با غالمرضا كار داشتند. صبح، درِ منزل به صدا در آمد. مراجعت نموديم

از آن جهت كه شغلم رانندگي بود و ساعت . از طرف دانشگاه با من كار داشتند: گفت. را از او جويا شدم
پس از چند روز كه آمدم، . س داشتم، فرصت نشد كه ديگر كنكاش كنمدو بعد از ظهر براي مشهد سروي

بسيار . ايشان هم اظهار بي اّطالعي نمودند. از مادر غالمرضا پرسيدم كه پسرم كجاست؟ او را نمي بينم
دلواپس شدم و بعد از پرس و جو از دوستانش اطالع يافتم كه ايشان به خدمت زير پرچم رفته اند و در 

  ي به سر دوره آموزش
بعد از گذشت دوران آموزشي بنا به اظهار سرهنگ موسوي فرماندة مستقيم غالمرضا، چند نفر از . برند مي

سرهنگ، اظهار : عّلت انتخاب پسرم را پرسيدم. نيروها دست چين شده و به سوي ميرجاوه اعزام شدند
بعد . شان بود، انتخاب كرديمداشت كه ما آنها را بر مبناي شجاعت، اخالص و هوش بااليي كه در وجود

پدر : از اعزام به منطقه ميرجاوه زاهدان، يكروز نامه اي، از غالمرضا به دست ما رسيد و در آن نوشته بود
اگر . و مادر عزيزم شايد اين آخرين نامه اي باشد كه برايتان مي نويسم حاللم كنيد و از من راضي باشيد

بعد از . شمنان را شاد نكنيد و از انقالب و واليت حمايت كنيدبه شهادت رسيدم، با گريه و زاري دل د
چند روز از رسيدن نامة غالمرضا، يك روز هنگام انتقال مسافر از رشت به مشهد مقدس بوديم كه در بين 

پس از سؤال و تفحص مطلع شدم كه فرزندم در منطقه . راه به من اّطالع دادند كه به مبدأ مراجعه كنم
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 حراست از ارزشهاي انقالب و درگيري با سوداگران مرگ به آرزوي خود رسيده و در زير ميرجاوه براي
  .پرچم اسالم براي جاودانگي آن، به لقاء اهللا پيوسته است

 » ��
 »�,+ از �8ر �
 
 

  
از شما عزيزان مي خواهم تا پاسدار ارزشهاي انقالب و حامي راه اين 

الق اسالمي را رعايت كنيد حجاب و اخ. هميشه جاويدانان تاريخ باشيد
  !و به كسي اجازه ندهيد تا انقالب را تضعيف كند

        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  »  شهيد پرويز محبي « 
  
  
  
  
  
  

  محرم علي: نام پدر 

  1337:  تاريخ تولّد 

  ماسال: محلّ تولّد 

  ) دانشگاه پزشكي تهران(تكنولوژي پزشكي : رشتة تحصيلي 

  17/7/1360: تاريخ شهادت 

  ـ در اثر واژگون شدن خودرو) امام زاده هاشم(سراوان : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

سخت .  با قرآن داشتاُنس عجيبي. شهيد پرويز محبي انساني مخلص، پاك سيرت، مبارز و بسيار متعهد بود
بارز اين رادمرد، نظم و انضباط خصوصيات از . خود را مقيد به رعايت شئونات و مسائل ديني مي دانست

به هيچ وجه حاضر نبود، براي دنيا حقّي از . محرومان در جامعه بود در كارها، حمايت مستمندان و مددكاري
 باعث مي شد تا جوانان به چهرة مهربان شهيد جاذبة خاصي داشت و رفتار پرمحبتش. كسي ضايع شود

شهيد جواني ورزش كار و به .  اعتقادي وي استفاده ببرندسويش گرايش پيدا كرده و از اّطالعات ديني و
. اين امر معتقد بود كه براي درست انديشيدن و آموختن، در كنار غذاي روح بايد جسم را نيز قوي كرد
. در رشتة كاراته و ژيمناستيك فعاليت داشت و در دانشگاه، سايرين را به سوي ورزش تشويق مي كرد

ساده زيستي و .  و مقاوم بود و در برابر مشكالت، سخت ايستادگي مي كردشهيد محبي بسيار صبور
تواضع، توانست دنيا را در نگاهش بي ارزش سازد و حّتي در پستهاي مختلف كه مسئوليتي داشت، بسيار 

شهيد، عشق عجيبي به امام . عادالنه عمل مي كرد و تمام توجهش به حفظ و حراست از بيت المال بود
وي، باني تشكيل بسيج در . ر بحران  انقالب، از مريدان و سربازان فدائي امام وانقالب بودداشت و د

شهيد محبي . ماسال شد تا بتواند پايگاهي مردمي ايجاد نمايد و پايه هاي انقالب را در آنجا محكمتر سازد
 انقالب ايستادگي كند و با ايمانش به آرمانها و ارزشهاي انقالب، توانسته بود در آن زمان، در مقابل ضد

  .تعدادي را به مسير انقالب و امام هدايت نمايد
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 ����« 
  

از زمان كودكي پرويز، من و پدرش براي او حساب پس اندازي افتتاح كرده و با درآمدي كه داشتيم، هر 
  . تيم تا شايد در آينده  برايش مفيد واقع شودماه مبلغي براي او كنار مي گذاش

اول فكر كرديم كه شايد آن .  متوجه شديم كه پرويز، حساب پس انداز خود را بسته است58اما در سال 
ولي به . اما وقتي عّلت را از وي جويا شديم، از گفتن آن امتناع نمود. مبلغ را گرفته و خرج كرده است

ايشان در . ز نسبتاً زياد بود، من و پدرش اصرار نموديم تا واقعيت امر را بازگو كنددليل آنكه مبلغ پس اندا
ما كه از روحيات و اخالق . مطمئن باشيد كه در راه خوبي خرج شده و هدر نرفته است: جواب گفت

ا وي به زير. پرويز آگاه بوديم، اين سؤال بيشتر در ذهنمان نقش بست كه چرا قضيه را از ما پنهان  مي كند
شهيد پرويز وقتي . كرد تا دست گير و كمك كار ضعيفان باشد ميمال دنيا پايبند نبود و در هر شرايطي سعي 

دانم كه شما آن مبلغ را برايم پس انداز نموده  مي:  شروع به بيان واقعيت نمود و گفتمتوجه اصرار ما شد،
ارج از كشور قبول شده بود و به عّلت نداشتن بوديد ولي يكي از دوستانم با ياري خداوند در دانشگاه خ

پول كافي مي خواست انصراف دهد و من، آن پولي را كه شما عزيزان برايم پس انداز نموده بوديد، به 
ايشان دادم تا با فراگيري علوم و ارتقاء سطح آگاهي خود در آينده بتواند فرد مفيدي براي كشور و انقالب 

  . ما نيز در اين امر با من سهيم باشيدحال، دوست دارم كه ش. باشد
 

 » ��
 » �,+ از ��در  �

  

  

  
اميدوارم، تمام نهادهاي انقالب اسالمي همان طوري كه امام فرمودند، مجتمع و 

شما نيز اشخاصي را كه دارند به ريشه اسالم ! منسجم و در خدمت مردم باشند
زندان و آشنايان شما تيشه مي زنند، معرّفي كنيد و چنانچه خداي نكرده از فر

هستند، بايد اينها را نصيحت كنيد و حقايق را برايشان روشن نموده تا انشاء اهللا 
  .خداوند، اسالم ومسلمين را نصرت عنايت فرمايد. به دامن اسالم برگردند

        »»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « « 
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  »شهيد حسين محبي كجيدي « 
  
  
  
  
  

  ميرزا علي: نام پدر 

                            1342:  خ تولّد تاري

  رودسر                           : محلّ تولّد 

  )دانشگاه تبريز(مهندسي مكانيك : رشتة تحصيلي 

  13/8/1361: تاريخ شهادت 

  سومارـ عمليات محرّم: محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

اعتماد به نفس و استقامت در برابر . ين حال بسيار لطيف بودشهيد محبي داراي روحي بلند و وسيع و در ع
ايشان با وجود آنكه بسيار خونسرد بود و آرامش دروني داشت، اما در . مشكالت از صفات بارزش بود

  مقابل ضد ارزشهاي ديني و افراد 
ئر ديني را اثبات بي تفاوت و مخالف اصول اعتقادي با تمام وجود مي ايستاد، تا حقّانيت دين خدا و شعا

و فرهنگي، جوانان را به سوي مسجد و شهيد در هر فرصتي كه رخ مي داد براي تبليغات ديني . نمايد
.  امر به معروف و نهي از منكر را بر خود واجب مي دانستدر هر محيطي. مجالس مذهبي تشويق مي نمود

 شهيد در بين همساالن. متعهد ساخته بودرعايت حقوق ديگران از او انساني معتقد و وجود نظم در كارها و 
اي محسوب مي شد، زيرا از كوچك تا بزرگ مورد احترام ايشان بودند و با  خود نمونه و الگوي شايسته

شهيد محبي توانسته بود با كسب معلومات باال و . خوش رويي و نهايت ادب با آنها برخورد مي كرد
انسان مؤمن را تشخيص داده و در اشاعة اين فرهنگ در شناخت مسير درست زيستن، جايگاه واقعي يك 

ايشان با الگوپذيري از علماي دين و واليت امام كبير، در پيش برد انقالب اسالمي . جامعه همت گمارد
نقش بسزايي را ايفا نمود و خود را از مخلصان و مريدان عرصة انقالب و امام، در عمل معرفي نمود و با 

وده وجودش با عشق به ائمه هدي پي ريزي شده بود، در راه گسترش و احياي توجه به اين كه شال
  .فرهنگ محمدي در جامعه از هر تالشي تا پاي جان، استقبال مي كرد
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 نزد من چند روز قبل از آنكه حسين به ما اّطالع دهد كه مي خواهد به جبهه برود، من خواب ديدم كه

را ) ع(پدر جان مي خواهم به كربال بروم تا قبر سرورم امام حسين : آمده و رو به من كرده و مي گويد
پس از گذشت چند روز از ديدن آن خواب، حسين از دانشگاه تبريز تماس گرفت و به ما . زيارت كنم

از . الم در جبهه بپيونددكه با چند نفر از دوستان دانشگاهي خود قرار است تا به رزمندگان اس: گفت
شما كه دانشجو هستيد بايد به تحصيالت خود ادامه : شنيدن اين خبر، كمي جا خوردم و به حسين گفتم

يقيناً در . دهيد و البته با موّفقيت در سنگر تحصيل هم مي توانيد به نظام جمهوري اسالمي خدمت نمائيد
هر چقدر كه من از باب امتناع . ن ايستادگي نمايندجبهه ها هستند كساني كه بتوانند در مقابل دشمنا
در اگر امروز نتوانم با حضور : در جواب، بيان داشت. حضور وي در جبهه صحبت كردم، ايشان قانع نشد

 از اسالم و انقالب تشويق توانم ديگران را به حضور فعال در سنگر حمايت جبهه ايفاي نقش كنم، فردا نمي
 بايد به ديگران نشان دهيم، براي زنده نگه داشتن ارزشها از سنگر دانشگاه به سنگر اين ما هستيم كه. بكنم

با شناختي كه از حسين داشتم، دانستم كه تالشم براي ممانعتش از رفتن، ثمري . جبهه ها هجرت نموديم
فته در ثاني، مي دانستم شهيد حسين محبي با درايت و آگاهي كامل چنين تصميمي را گر. نخواهد داد

بعد از چند هفته، . در نهايت، از ايشان خواستم تا مواظب خود باشد و سپس خداحافظي نموديم. است
حسين، : ها داشت به منزلمان تلفن زد و گفت پسر عمة حسين كه خود نيز حضور مستمري در جبهه

ين شهيد شده و با پي گيريهاي زياد آگاه شديم، حس. مجروح شده و در بيمارستان تبريز بستري مي باشد
بعد از تشريفات اوليه، ايشان را به موطن خود آورده و به دليل جراحات خاص با همان لباس شهادت و 

با آنكه از علما شنيده بودم كساني كه در راه خدا شهيد مي شوند نياز به . بدون غسل به خاك سپرديم
تا آنكه يك . يع كرده بوديم، آرام نبودغسل ندارند، اما دلم از آنكه شهيد حسين را به همان صورت تشي

 پدر جان، ما رفته بوديم تظاهرات و شعار مي داديم: حسين محبي نزد من آمد و گفتشب در خواب، شهيد 
شهيد بي غسل و «پسرم بايد بگوئيد : من بالفاصله در جواب شهيد گفتم. »شهيد بي غسل و كفن حسينم«

. است) ع(يام كرديد، براي مظلوميت ساالر شهيدان كربال حسين ، زيرا شما اگر جهاد و ق»كفن حسين جان
وقتي كه از خواب بيدار شدم، كامالً بر من مسجل شد كه پسرم حسين در پيشگاه خدا سربلند است و در 

  . راه احياء دين خدا و رسولش به مقام شامخ شهيد نايل شده است
 

 » ��
 » �,+ از �8ر �
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هاي  انسان باشد و مركز توليد تخصصهاي جامع يتترب مركز بايد دانشگاه

متعهد به اسالم و انقالب، زيرا تخصص با وابستگي به شرق و غرب 
اي دانشجويانِ پيروِ . فساد مي آورد و محيط را استعمار زده مي سازد

خطّ امام، يك دل و يك رنگ باشيد و با اّتحاد در مقابل استكبار از اسالم 
 تا بدانند كه اين انقالب هر چه قدر كه خون و انقالب حمايت كنيد
  !بخواهد، تقديم مي كنيم

  

        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  »شهيد غالم رضا محمد ميرزايي « 
  
  
  
  
  

  عين اهللا: نام پدر 

  1346: تاريخ تولّد 

    شميران تهران: محلّ تولّد 

  )دانشگاه شهيد بهشتي تهران(علوم اجتماعي : رشتة تحصيلي 

  9/11/1365: يخ شهادت تار

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 

  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

  

شهيد ميرزايي جواني ژرف انديش بود كه جوانان محل همه او را در مراعات تقوي و تزكيه به عنوان اسوه 
ع و توان در حل كرد و با سخاوتمندي در حدّ وس براي حلّ مشكالت مردم بسيار تالش مي. شناختند مي

اخالق نيك و پرمهرش . كرد كوشيد و با صبر و حوصله با خانواده و مردم رفتار مي نياز حاجتمندان مي
كتابهاي . بردند كرد و از ارتباط با ايشان لذّت مي جوانان مسجد نبي نارمك تهران را به خود جذب مي

اي   و در دوران تحصيل در دانشگاه پروژهمند بود خواند و به تحقيقات عالقه سياسي، اجتماعي بسيار مي
طبع لطيف و خداجوي او باعث شده بود كه به . در دست تأليف داشت» اعتياد و جوانان«تحت عنوان 

اش به دين او را بر آن داشته بود كه اشعارش را در مدح  بنديسرودن شعر نيز روي بياورد ولي تعهد و پاي 
ي انساني متعهد و مقيد به رعايت اصول شرعي بود و با اين مشّخصه  شهيد ميرزاي.قرار بدهد) ع(اهل بيت 

هايي كه منجر به احقاق  وي در صحنه. مسئوليت دفتر فارغ التحصيالن دانشگاه علم و صنعت را بر عهده داشت
شد و يا در زمينة پرفروغ تر نمودن رسالت انقالب و دين خدا بود از هيچ گونه جانفشاني  حقّ مظلوم مي

  . غ نمي كرد و در مراسم مذهبي و عبادي نيز شركت مستمري از خود نشان مي داددري
  


� �� روم « �� ���	اي $�ر"�  ��"�E����ادC ام  ��« 
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ها  بطور مستمر در جبهه) شوهرم(شهيد غالمرضا دانشجوي ترم دوم دانشگاه بود و برادرشان علي رضا 
ريغي كه در وجود غالمرضا بود فضاي منزل را چه براي اما با صفا و محبتهاي بي د. حضور داشتند

ساخت، آنقدر به كانون خانواده  پرفروغ و دلنشين ميوالدينشان و چه براي من كه عروس آن خانواده بودم 
از : يك روز از دانشگاه آمد و به من گفت.  در منزل باعث نگراني مي شدتوجه داشت كه عدم حضورش

در . رم عليرضا صحبت كنيد تا پدر و مادرم را راضي نمايد كه به جبهه برومشما مي خواهم كه با براد
شما به عنوان نماينده برادر بزرگترتان در منزل ايفاي نقش مي كنيد در ثاني در حال حاضر : جوابشان گفتم

بعد از مراجعت شوهرم قضيه را با . مشغول تحصيل هستيد و بعيد مي دانم كه والدينتان موافقت كنند
شهيد . ايشان با رفتن غالمرضا مخالفتي نكرد و رضايت خانواده را مد نظر گرفت. ايشان در ميان گذاشتم

غالمرضا با شنيدن اين جواب از من خواست تا رضايت نامه اي كه بايد به امضاي اوليا براي اعزام به 
ين تصور باشند كه غالمرضا جبهه مي رسيد، بنويسم و طوري براي پدر و مادرشان قرائت كنم تا آنها به ا
در مرحله اول، از اين كار . براي تدريس رزمندگان به منطقه خواهد رفت و ارتباطي با خط مقدم ندارد

امتناع كردم ولي با اصرار شهيد به ناچار مجبور شدم تا به خواسته اش جامه عمل بپوشانم و از آن جهت 
بدين ترتيب غالمرضا به . ند، تمام گفته هاي مرا قبول كردندكه خانواده به من اعتماد و احترام زيادي داشت

زن داداش مي دانم كه كار خوبي را از شما نخواستم، : هنگام اعزام رو به من كرد و گفت. آرزويش رسيد
از دار دنيا همين يك ساك را با : سپس يك ساك برداشت و گفت. اما خواهش مي كنم كه مرا حالل كنيد

  ! ر هيچخود مي برم و ديگ
  

 » ��
 »�,+ از [;	 �	ادر �

  

  

  
از قيد و ! چه خوش است دست از جان شستن و دنيا را سه طالقه كردن

  ! بند اسارت آزاد گشتن و با همه سرور و غرور به سوي شهادت رفتن
 

        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  »شهيد حميد رضا مرادي رودپشتي « 
  
  
  
  
  

  احمدعلي: نام پدر 

  1346: تولّد تاريخ 

  الهيجان: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم شهيد رجايي الهيجان(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  20/4/1366: تاريخ شهادت 

  جزيره مجنون: محلّ شهادت 

  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

الهي روح خود شهيد حميدرضا با نام و يادخدا و در مكتب ائمه اطهار پرورش يافت و با آموختن احكام  
به جاي آوردن فرائض و . شهيد، انساني باوقار، نجيب و مدافع حق بود. را با انوار حق تطهير نمود

هميشه به برادران و خواهران . واجبات ديني برايش از هر چيز ديگر مهمتر و مقدم تر به شمار مي آمد
شهيد مرادي از هوش . ر داشته باشندسفارش مي كرد تا احترام به والدين و رعايت حرمت بزرگتر را مدنظ

. و زكاوت بااليي برخوردار بود و براي شناخت علوم ديني واعتقادي از خود گرايش زيادي نشان مي داد
. وي براي آنكه هر چه بهتر و پر انرژي تر طي طريق نمايد درصدد پرورش جسم و سالمت خود برمي آمد

ايران از اعضاي فعال پايگاه بسيج شد و به سنگرباني و با شنيدن بانگ حق طلبي و انقالب اسالمي در 
  .دفاع از مقدسات ديني پرداخت

 

� ا�a=�دC آ��2 و ا�;��� �=�� �	اي ����0 ا���� « a�	� از

 �����« 
  

سال سوم راهنمايي بودم، به دليل شرايط سني خاص، بازيگوشي را بر درس مقدم داشته و با پسرعمويم 
شهيد حميدرضا سرگرم خواندن دروس دانشگاهي خود بود . ول بازي و تفريح بوديم بيشتر اوقات را مشغ

او، . امتحانات پايان سال با ماه مبارك رمضان مقارن شد. نظر داشتولي در همين بين حركات ما را نيز زير 
ام در جامعة اگر مي خواهيد در آينده انساني مفيد و قابل احتر:  را فرا خواند و به ما گفتمن و پسرعمويم

اسالمي باشيد نبايد به مسئله فراگيري علم اينقدر سطحي نگاه كنيد و بدانيد كه زمان هيچ گاه به عقب بر 
پس با زندگي جدي برخورد نموده و نسبت به . گردد تا فرصتي دوباره داشته باشيد و جبران كنيد نمي

پسرعمويم تكليف نمودند تا بعد از از همان شب به من و . آيندة خود و كشورتان بي تفاوت نباشيد
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هر شب كار ما اين شده . خوردن سحري و خواندن نماز صبح با جديت هر چه بيشتر درسها را پي بگيريم
بود كه با هم سحري مي خورديم و بعد نماز صبح را مي خوانديم، سپس با تمام قوا درسها را مطالعه مي 

بعد از پايان امتحانات .  حركات و اعمال ما را زير نظر داشتشهيد پابه پاي ما بيدار بود و مدام. كرديم
. من و پسر عمويم با نمرات عالي قبول شديم و همكالسي هايم با شناختي كه از ما داشتند متعجب شدند

اما افسوس كه . ايم بسيار خوشحال بوديم از اينكه مزد زحمات خود را به زيباترين شكل دريافت نموده
قبل از گرفتن نتيجة امتحانات خود به جبهه رفته بود و ما نتوانستيم با سربلندي پاسخ شهيد حميدرضا 
 آگاه شهيد مرادي رفت و خود نتوانست از نمرات دروس دانشگاهي اش. سيرت را بدهيم نيكزحمات آن معلّم 

  . شود و پس از شهادت وي ما به دانشگاه رفته و نمرات ايشان را دريافت كرديم
 »� » 	ادر �
�� �,+ از 

  
  

پيروي كنيد و از رهبر و رهنمودهاي ) ع(از دستورات ائمه و معصومين 
امام هرگز سرپيچي نكنيد تا در كنار هم به سعادت دنيوي و اخروي 

از رحمت و مغفرت خداوند نااميد نباشيد و تنها او را . نائل شويد
  ! ستايش كنيد و تنها از او كمك بخواهيد

  
        »»»»شهيد شهيد شهيد شهيد فرازي از بيانات فرازي از بيانات فرازي از بيانات فرازي از بيانات « « « « 
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  »شهيد داور مسعودپي « 
  
  
  
  
  

  بالل: نام پدر 

  1344: تاريخ تولّد 

  آستارا: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم شهيد بهشتي آستارا(آموزش ابتدائي : رشتة تحصيلي 

  21/10/65: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 

  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

بود و اخالقي حسنه وي انساني شاداب و با نشاط . مسعودپي جلوه اي از اخالص و ساده زيستي بودشهيد 
وجود مشكالت زندگي با ايثار، گذشت و شهيد با . داشت و در معاشرت، رعايت آداب را بجاي مي آورد

اجات بود و در مسعودپي، اهل ذكر و دعا و من. كرد مقاومت مي كرامت نفس و مناعت طبع در مقابل سختيها
 ريزي اصوالً كارهايش را بر مبناي احكام ديني پايه. نمود و سياسي مطالعات فراوان مي زمينه مباحث اعتقادي

شهيد . گفت سخن ميهاي مذهبي و خداشناسي براي ساير اعضاء خانواده  كرد و اغلب اوقات در زمينه مي
در !  و خودشناسي هم توجه فراوان داشت روحنمود، به تكامل هم چنان كه در ورزش ُكشتي فعاليت مي

همين راستا با وقوع انقالب اسالمي در ايران، لحظه به لحظه پيگير اوضاع و احوال بود و براي شناخت 
هاي امام و كتابهاي استاد مطهري و  در بحران انقالب، وي با پخش اعالميه. كرد بيشتر امام تالش مي

شهيد مسعودپي با حضور . نمود ميمدرسه اهداف امام و انقالب را تبليغ علماي ديني بين ديگر جوانان در 
مستمر و فعالش در مراسم نماز جمعه و جلسات ديني بعنوان يك جوان مؤمن و انقالبي كه پيرو خط 

اي براي ديگر جوانان،  انقالب و امام است، شناخته شده بود و در دوران خود چون الگوي شايسته
  .محسوب مي شد

 
�ن �� از �ن �
�ا ر�GE $	 ا�� «  	E�« 
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لشكر محمد رسول اهللا مهياي آن بود تا در عمليات شلمچه حضور يابد و مسعودپي در اين فاصله به اّتفاق 
بعد از چند هفته اي اقامت در منطقه شلمچه كامالً شرايط . ساير رزمندگان، راهي كوي مشتاقان عرش شد

ي اسالم بود و در هر درگيري كه پيش مي آمد، رزمندگان با تمام قدرت و موقعيت منطقه در دست نيروها
چند شبي بود كه منطقه آرامش نسبي به خود گرفته بود و من براي . در برابر بعثيان ايستادگي  مي كردند

سركشي نيروها به محلّ استقرار آنها مي رفتم ولي هر گاه نزد شهيد مسعودپي مي رفتم، اثري از ايشان 
تا اينكه يك شب ايشان را تعقيب كردم و ديدم كه نيمه هاي . اين مسئله مرا بسيار نگران مي كرد. نبود

شب، پست خود را ترك كرده و در تاريكي پيكر رزمندگاني را كه زخمي يا شهيد شده و در حد فاصل 
چنين كار از اينكه . دشمن و ما  افتاده بودند، به دوش مي كشيد و به جبهة خودي منتقل مي كرد

ناگهان، شهيد مسعودپي . داد، بسيار ناراحت شدم و او را مورد بازخواست قرار دادم خطرناكي را انجام مي
اند، رنگين تر است و يا  مگر خون ما از آنهايي كه مجروح يا شهيد شده: اش درهم رفت و گفت چهره

 و تك تك آنها را به سوي جبهة آنكه آنها از ما كم ارزش ترند؟ تا جايي كه بتوانم تالش خواهم كرد
وجود با : گويد در همين زمينه يكي از همرزمانش به نام آقاي رسول آهني مي. دهم خودمان انتقال مي

 از رزمندگان را كه قوي تر داشتن اندامي ورزيده و ورزشي، شهيد مسعودپي در همان منطقه تعداد ديگري
 مي بطوري كه كلّ نيروها. كشاند عقب مي را به جروحبودند با خود به خط دشمن مي برد و رزمندگان م

كه شبها كار اين گروه چيست؟ با آنكه در طي آن مسير، بدنهاي خودشان مجروح مي شد، اما از  دانستند
  اينكه 

  ! مي توانستند، ساير نيروهاي رزمنده را به جبهه خودي برسانند، خوشحال مي شدند
  

» ��
 » �,+ از �	ادر �

  

  

 
صية من به شما امت عزيز آن است كه جبهه ها را خالي نگذاريد و تنها تو

جوانان، با اشتياق جبهه ها را پر نمايند و هميشه مقّلد و پشتيبان امام باشند، 
  .زيرا امام غير از قرآن و زنده نگهداشتن دين خدا، هدف ديگري ندارد

 »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  »شهيد احمدرضا مظلومي « 
  
  
  
  
  

  محمد: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  روستاي رودپشت خشكبيجار: محلّ تولّد 

  )دانشگاه شهيد محلّاتي قم(معارف اسالمي : رشتة تحصيلي 

  3/3/1366: تاريخ شهادت 

  شهر صور لبنان: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

داد و آن لبخندي دل  خست با مردم به آنها هديه ميشهيد احمدرضا مظلومي زيباترين چيز را در برخورد ن
شهيد عالقه وافري به فراگرفتن علوم گوناگون، به . نشين بود كه در اعماق وجود هر انساني مي نشست

نمود تا در كنار تخصص، ايمان و تقوا  ايشان سعي مي. داد نشان ميخصوص علوم ديني و مذهبي از خود 
ديگران از . وي خدمتگذاري به محرومان را از وطايف خود ميدانست. دتقويت نمايرا نيز در وجودش 

ايشان از . كردند ميچون در اثر مصاحبت با او، آرامشي خاص احساس . معاشرت با او لذّت مي بردند
 بود و در هر فرصتي كالسهاي مسائل بانيان احداث انجمن اسالمي در مسجد جامع رود پشت خشكبيجار

 در آنجا داير مي كرد و در زمينه اداي فريضه امر به معروف و نهي از منكر، نهايت عقيدتي و سياسي را
  . شهادت در راه خدا و انقالب نيز آرزوي هميشگي اش بود. جهد و تالش را داشت
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 » Cن آ��Z] ار�aو ا� -P`« 
 

 خداوند، شرايط مهيا در همين بين به لطف. مدتي مي شد كه احمد براي انجام مأموريت به لبنان رفته بود
شد تا من نيز مسير زندگي خود را هدفمند تر نموده و به سنت الهي جهت كامل تر نمودن دين خود عمل 

در نتيجه تصميم گرفتم تا با نوشتن نامه اي خبر ازدواج خود را به ايشان اّطالع داده و همچنين از . نمايم
رادر بزرگتر احترام وي واجب بود، در اين زمينه استفاده راهنماييها و نصايح آن بزرگوار كه به عنوان ب

اي تمامي مطالب و نيازهاي خود را جهت كسب تجربه و بهره مندي از همت  لذا طي نگارش نامه. نمايم
پس از گذشت چند هفته، جواب . بلند و صبر عجيبي كه در وجود ايشان نهفته بود به اّطالع شان رساندم

 و بعد از قرائت و درك محتواي نامه، از آن همه استقامت و ايمان و رسالتي كه در نامه را دريافت نمودم
  . وجود شهيد، نقش بسته بود متعجب شدم

داد و  پروردگار را نويد مينشين و پيام عدل الهي، ايمان به معاد و عشق مطلق به  اش بسيار دل زيرا نامه
 خداوند فقط و فقط در جهت رسيدن به قرب مخلوقاتساخت كه تمامي كائنات و  انسان را متوجه آن مي

الهي است و يك انسان مؤمن براي رسيدن به آن درجه از عشق، از هيچ كار ثوابي نبايد روي برگرداند و 
ازدواج نيز يكي از آن كارهاست كه خداوند به واسطة اين سّنت، مسير را براي حركت به سوي عالم غيب 

  .مهيا ساخته است
 »� »	ادر �
�� �,+ از 

 

وصيتم بر تمامي دوستان اين است كه قدر و ارزش كارشان را بدانند و 
با تمام وجود در صدد تقويت اسالم بوده و نشر فرهنگ غني اسالمي را 
مدنظر داشته باشند زيرا تمامي ظلم وستم هايي كه در جهان بر 
مسلمانان به خصوص شيعيان وارد مي شود، بر اثر فراموش كردن 

  !رات اسالم استدستو
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  »شهيد حسن معين « 
  
  
  
  
  
  

  علي: نام پدر 

  1335: تاريخ تولّد 

  رودسر: محلّ تولّد 

  )دانشگاه زاهدان(ادبيات فارسي : رشتة تحصيلي 

  19/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي :  محلّ شهادت 

  

  

 »���� ��
� ��� »�ت ا
  

با صالبت و پشتكار قابل تحسيني در خودسازي و حمايت . شهيد حسن معين، جواني عارف و وارسته بود
شهيد درس تواضع، سخاوت و . رساند ياري ميگماشت و تا سر حد امكان به والدين  از خانواده همت مي

وي عالقة وافري . ، سرلوحة زندگيش قرار داد با ارادتش به آن ائمه،)ع(فروتني را در مكتب امامان معصوم 
به مطالعة كتب استاد شهيد، مرتضي مطهري داشت، تا حدي كه تسلط كامل به محتواي بعضي از آثار 

با جوانان، آن چنان مهربان و خوش رو برخورد مي كرد كه بعنوان يك الگو از ايشان . ايشان را داشتند
دين خدا را با جهد و تالش جامة عمل مي پوشاند و ساير جوانان شهيد معين پيروي از . گرفتند درس مي

در كوران انقالب، فعاليت . كرد را نيز به حضور فعال در اقامه نماز جماعت و مراسم مذهبي تشويق مي
او، . چشمگيري در سامان دهي نيروهاي حزب الهي و راه انداختن تظاهرات بر عليه رژيم ستمشاهي داشت

در طول . د به واليت فقيه بود و تحت هر شرايطي از مواضع انقالبي خود دست نمي كشيدمعتقد و متعه
تحصيلش در دانشگاه براي جذب دانشجويان به مسائل اعتقادي و مذهبي فعاليتها و زحمات فراواني را 

 تطهير متحمل شد و با حركت در پيرامون دايره اسالم و عشق به دين مداري و اسالم ساالري وجودش را
  .نمود

 » ��2P� ا��ش	�را  �U4 م	8;« 
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با شنيدن اين . برادرت به مالقات شما آمده! معين: فرماندة گردان، آقاي عباس عزّتي به چادرم آمد و گفت
. خبر، بسيار خوشحال شدم و بالفاصله بيرون آمدم و با ديدن شهيد حسن معين اشك در چشمانم حلقه زد

عزام شده بود و با محدوديتهايي كه داشت، اين زحمت را متحمل شده براي زيرا حسن از طرف دانشگاه ا
  .ديدنم آن همه راه را طي كرده بود

هايي را كه در سينه داشتيم، بر زبان آورده تا كمي  مدت دو شبانه روز من و حسن با هم بوديم و ناگفته
ز طرف گردان حسن و يا گردان ما، اي بود كه هر لحظه امكان داشت ا شرايط منطقه به گونه. سبك شويم

لذا با توجه به درك شرايط، تا حد امكان به حسن سفارش نمودم كه . خبر شروع عمليات را صادر نمايند
من نيز به جهت تجربه و آگاهي بيشتري كه از جبهه ها داشتم، سعي نمودم تا از . مواظب خود باشد

  . سازمموقعيت ها و جو حاكم در منطقه حسن را آگاهتر
دو روز بعد تصميم گرفتم، حسن را تا محل استقرار لشكرشان همراهي نمايم و بعد به گردان خود مراجعه 

 اگر توفيق شهادت را داشتم، از شما مي! برادر عزيزم: وقتي به آنجا رسيديم، رو به من كرد و گفت. كنم

با .  چه هدف مهمي پا به اينجا نهادخواهم كه پسرم علي را فراموش نكنيد و به او بگوئيد كه پدرش براي
سخت وي را در آغوش كشيدم و تا آخرين . شنيدن اين سخن، احساس غريبي تمام وجودم را تسخير كرد

چند شب بعد، عمليات شروع شد و لشكري . شد، وي را مشايعت كردم لحظه كه از برابر چشمانم محو مي
ند و لشكر ما به حمايت از آنها چند روز بعد كه در آن خدمت مي كرد، به عنوان خط شكن پيش رفت

عمليات خود را شروع نموده و بدين ترتيب، من از ناحية دست زحمي شدم و به بيمارستان اهواز انتقال 
  .يافتم

بعّلت . چند روزي از بستري شدنم در بيمارستان مي گذشت كه اّطالع دادند، فرمانده گردان با تو كار دارد
از نحوة حرف زدن فرمانده، فهميدم كه . اشتم، بوسيلة تلفن با ايشان صحبت كردمآنكه حال مساعدي ند

  . براي حسن اّتفاقي افتاده است
آري شهيد حسن معين واقعاً به ياد خدا بود و اين رابطه آن چنان در عمق جانش نفوذ كرده بود كه هيچ 

يزال الهي تكيه زد و با ايمان راسخ او به قدرت ال. حادثه اي نمي توانست او را مضطرب و پريشان نمايد
  .همچون كوه در برابر دژخيمان و كوردالن كافر ايستاد و با قلبي آرام پاي به بوستان ابدي نهاد

 
 » ��
 » �,+ از �	ادر �

  

  

  

مردم مسلمان ايران، روي سخنم با مردم تكاثر طلب و منافق و مزدور 
شماها جاري شد، نه خونِ ريخته شده شهداي اسالم براي امنيت ! است
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شهدا به قصد برقراري ! براي سود شخصي و ارضاي هواي نفساني
قوانين الهي عزم جهاد مي كنند و شماها از فرصت استفاده كرده و در 
غيبت ايشان به اميال شخصي خود راضي شده و خون جامعه را مي 

اگر خواهان عزّت و عظمت هستيد و اگر مي خواهيد در آخرت ! مكيد
نده نباشيد، به ريسمان الهي كه همان وحدت در ساية رهبري ولي سرافك

فقيه است، چنگ بزنيد و ريشة استكبار را بخشكانيد و مقدمه ظهور امام 
  .زمان را فراهم سازيد

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  »شهيد سيد محمد تقي مغيثي « 
  
  
  
  
  

   محمدرضاسيد: نام پدر 

  1343: تاريخ تولّد 

  فومن: محل ّ تولّد 

  )دانشگاه فني مهندسي كاشان(مكانيك : رشته تحصيلي 

  23/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محلّ شهادت 

  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

وي با .  ظاهر فريبي نبودشهيد مغيثي كارهايش را بر مبناي رضاي الهي انجام مي داد و اصالً اهل ريا و
. اخالق و رفتار نيك خود نسبت به پدر و مادر، سرمشق و الگوي خوبي براي ساير اعضاي خانواده بود

در رعايت حق النّاس، نهايت دّقت و اهتمام . پنهاني از افراد نيازمند دستگيري مي كرد و مددكار آنان بود
از آن جهت كه در خانواده اي . رمان امام خويش بودپيرو واليت فقيه و گوش به ف. را به خرج مي داد

مذهبي تربيت يافته بود با مسجد باال محلّة فومن انس زيادي داشت و غالباً در همان جا به مطالعه و 
پاره اي اوقات نيز كالسهاي عقيدتي و سياسي را در . فراگيري علوم ديني و خواندن قرآن مشغول مي شد

انان منطقه به كمك ساير دوستان و همساالن خود در همان مسجد باال محلّه جهت ارتقاء و رشد فكري جو
  .برگزار مي كرد
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��"� �E2	ه� را �g /�د «� ،&bي آ��
tز J"ا ��!« 
 

 به جبهة پيرانشهر اعزام شد تا با تمام قدرت در مقابل اسالم ستيزان و كفر محوران، 65سيد تقي در سال 
. از عزيمتشان در آنجا ميگذشت كه ناگهان و بدون اطالع به منزل مراجعه نمودچند ماهي . مبارزه نمايد

مادر سيد تقي با ديدن او متوجه شد كه ايشان از ناحية كمر احساس ناراحتي مي كنند و با پافشاري تمام 
سيد با نهايت خونسردي گفت كه . از او خواست تا علت دردي را كه گريبانگيرش شده است، بيان كند

فهميدم كه سيد . يزي نشده در منطقه، از باالي درخت به زمين خورده و كمي كوفتگي ايجاد شده استچ
به همين جهت با دخالت بيشتر او را به اتاق خود برده و حقيقت را . تقي چيزي را از مادر پنهان مي كند

ولي شهيد مغيثي آن . ردموقتي پيراهنش را باال زدم، زخم عميقي را در بدنش مشاهده ك. از وي جويا شدم
  قدر 

  : سپس ماجرا را تعريف كرد! بي تفاوت رفتار مي كرد كه انگار هيچ حادثه اي رخ نداده است
در منطقه پيرانشهر با دمكراتها درگيري شديدي پيدا كرديم و من نيز از ناحية كمر مجروح شدم وچند 

با توجه به . وضوع را نبايد به كسي بگويمبعد مرا قسم داد كه اين م. روزي در بيمارستان بستري بودم
كارهاي اوليه : زخم موجود از ايشان خواستم تا براي معالجه اقدام كنيم ولي او نمي پذيرفت و مي گفت

دوست ندارم كه در اين شرايط كسي از وضعيتم آگاه شود . براي مداوا انجام شده و چيز مهمي نيست
سرانجام، با تالش فراوان .  ام و از اين بابت نيز بسيار خرسندمچون من براي دين و كشورم خدمت كرده

سيد تقي را قانع كردم كه براي ادامه جهاد در راه خدا بايد دوباره خود را مهيا كند و سالمت خود را به 
دست آورده تا بتواند بهتر و محكم تر در مقابل دشمنان دين و ميهن اسالمي ايستادگي نمايد در نتيجه به 

بعد از بهتر .  ماه براي مداواي ايشان در تهران اقامت كرديم2ي از بيمارستانهاي تهران رفته و مدت يك
. شدن حال سيد تقي و مراجعتش به منزل دوباره كمر همت را سفت تر نمود و خواستار اعزام به جبهه شد

شهيد .  كامل ترميم شودكه بگذاريد تا زخم هاي شما به طور: قبل از رفتن رو به ايشان كرده و گفتم
  : مغيثي در جواب چنين گفت

آنچه كه مهم است اين است كه ما نبايد بگذاريم كه دشمنان اسالم به دين و ! اين زخم ها اهميتي ندارد
شهيد سيد . پس، نبايد با اين زخم هاي كوچك، سنگرها را خالي نمود. كشور ما ضربه اي وارد كنند

 قوي و غيرتي وصف ناپذير راهي جبهه هاي حق عليه باطل شد و آن زخم ها محمد تقي مغيثي با ايماني
را همچون شاهدي در خود نهان داشت تا روزي گواه بر جهادش در راه خدا باشد و رحمت الهي التيام 

  .بخش آنان گردد
 » ��
 »�,+ از �	ادر �
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  ت،صحنة انقالب اين است كه در نماز جماع! در صحنة انقالب باشيد

نماز جمعه و ديگر مراسم ديني حضور فعال داشته باشيم و خداي 
همة ما در معرض . نكرده فكر نكنيم ديگر به اين اعمال احتياجي نداريم

  ! آزمايش قرار داريم
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  » شهيد مير محمد علي ملكوتيان « 
  
  
  
  
  

  حاج مير عبداهللا: نام پدر 

  1327: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(الهيات : رشتة تحصيلي 

  22/11/1357: تاريخ شهادت 

  تهران ـ اصابت گلوله توسط مزدوران طاغوتي : محلّ شهادت 

  
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

ادعاي سرزمين و  وي عاشق بي. ه و متدين بودندشهيد ملكوتيان، فردي پاك سيرت، بلندنظر، سختي كشيد
شهيد . مردمش بود تا حدي كه در مدت عمر كوتاه خود براي مردم و ميهن خود تا پاي جان، مبارزه كرد

 كرد و هيچ گاه زير يوغ ستمگران قرار نمي در مقابل هر ظلمي با صراحت لهجه و صالبت ايستادگي مي

با مظلومان و ستمديدگان با فروتني و ) ع(استين موالي مّتقيان علي گرفت و همچنين، مانند رهروان ر
وي در دورانِ قبل از انقالب نيز به جهت مبارزات انقالبي و پيروي از . نمود تواضع خاص خود رفتار مي

هميشه دفاع از . خط امام، بر عليه شاه، چندين بار توسط مزدوران رژيم دستگير شد و روانة زندان گرديد
  . وم و عدالت خواهي سرلوحة تمام كارها و تكية كالمش بودمظل

  

 » ��E2� �� -U> ��«  
به مرور زمان، متوجه شديم كه ! شهيد محمد علي از همان دوران كودكي داراي فهم و درك باالئي بود

ديديم كه ستمگريها و ظلمي كه رژيم  چون مي. جو حاكم در كشور را نيز به خوبي تشخيص مي دهد
 بود كه به دليل قبول شدنش با نمرات عالي 1340سال . لوي در حقّ مردم مي كند، برايش گوارا نيستپه

 با توجه به خفقان و ناماليماتي. يك تفنگ بادي برايش خريد كه بسيار به آن عالقه داشتدر مدرسه، پدرش 
در .  و سركوب مي شدكه در جامعه وجود داشت، تمامي حركات انقالبي از سوي مزدوران رژيم، كنترل

نتيجه اگر هم كسي در جهت مخالفت با حكومت و يا انجام فعاليت انقالبي اقدام مي كرد، تمامي نكات 
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در همان بحران موجود يك روز محمد علي تفنگ بادي خود را . امنيتي را بايد مورد بررسي قرار مي داد
كجا مي رويد كه اسلحة بادي را با خود : دماز ايشان پرسي. برداشته و خواست تا از منزل خارج شود

من احساس كردم كه . مي خواهم با دوستانم بازي كنم. جاي خاصي نمي روم: گفت. همراه مي بريد
آري، . محمد علي چيزي را از من پنهان مي كند ولي با اين وجود، مانع رفتن او به خارج از منزل نشدم

 منزل به سمت سبزه ميدان رشت حركت كرد و در وسط حدسم درست بود چون بعد از خارج شدن از
در همين بين، مأموران . پارك و در بين مردم، مجسمة شاه را نشانه گرفت و چند تير به طرفش شليك كرد

كالنتري منطقه اي كه در نزديكي پارك مستقر بودند با ديدن اين صحنه به سرعت به طرف محمد علي 
بعد از . و زيركي، محمد علي از دست آنها فرار كرد و به سوي منزل آمدبه دليل چاالكي . هجوم آوردند

گذشت چند روز از طريق يكي از دوستان، ماجرا به گوش ما رسيد كه محمد علي چه كار بزرگي كرده 
  !است

 » ��
 »�,+ از ��در �
  

  
 

در اين زمان كه بيدادگري و نظام ستمشاهي بر مردم مظلوم بي رحمانه تاخت 
خون خويش   مي كند، فقط از تو توسل و مدد مي جوييم و تا آخرين قطرةو تاز

براي ادامة رسالت و مقابله با ستمگران به رهبري امام خميني جان خود را 
زيرا مرگ با افتخار در راه . نثار مي كنيم بدون آنكه ذره اي از مرگ بهراسيم

  !تآزادي گواراتر از زندگي در زير پرچم استبداد و ظلم اس
  

»»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « «   
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  !!           به وصال رسيدگان بيدار           به وصال رسيدگان بيدار
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  »شهيد محمود موافق« 
  
  
  
  
  

  ذكرّيا: نام پدر 

  1341: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(تاريخ : رشتة تحصيلي 

  2/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : ت محلّ شهاد
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

شهيد محمود موافق، انساني با تقوا و متدين بود كه در طول عمر كوتاه اما پربركت خود براي رسيدن به 
با توجه به . ديدار از قوم و خويش را امري مهم و پسنديده مي دانست. لطافت دروني تالش فراوان نمود

در زمينه رعايت مسائل شرعي نهايت جد را به خرج . دش دست گير افراد بي بضاعت بوددرآمد محدو
كرد و  در حفاظت از بيت المال از هيچ امري كوتاهي نمي. مي داد تا از لغزش و هواي نفس برحذر باشد

فق از شهيد موا. داد مدنظر قرار ميدر پستهاي حساسي كه بر عهده داشت، اين فريضه را به طور جدي 
 ديني و مذهبي در مسجد فاطميه، به پرورش جسم و ورزشكاران شهرستان رشت بود و در كنار فعاليتهاي

در دوران دانشجويي خود چند كار پژوهشي و تحقيقاتي نيز انجام دادند كه از ميان . داد سالمت نيز بها مي
  . ان ايشان تكميل شد، اشاره نمودآنها مي توان به پروژه حماسة ميرزا كوچك خان كه بعدها توسط دوست

  
�J ه- �v+ د"E	ان "& �;��� ��دC و ��YEaار ا��م و ا��م « 

 -a;ه« 
 

در نتيجه با يكي از بچه هاي . مدتي بود از برادر بزرگوار و دوست عزيزمان آقا محمود، خبري نداشتيم
كه در شوشتر مستقر بود، به سمت منطقه به نام سعداهللا طهماسبي تصميم گرفتيم تا از لشكر قدس گيالن 

 كيلومتري به مقرّ ايشان رسيده و به 60پس از طي مسافت .  كربال عزيمت كنيم25هفت تپه، مقرّ لشكر 
كه در ميان اين همه نيرو، به من، : وي اظهار نمود. با آقاي محمود موافق كار داريم: دژبان لشكر گفتيم

چه طور مي شود كه آقاي : اهي به سعداهللا كردم و بعد گفتمبا تعجب نگ. حق بدهيد كه او را نشناسم
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محمود موافق، فرماندهي اطالعات منطقه و معاونت لشكر را به عهده داشته ولي او را كامالً نشناسند؟ 
بعد از ديد و . ايشان را جويا شدم تا توفيق ديدار، حاصل گشتخالصه از چند نفر ديگر هم، محلّ استقرار 

 تازه متوجه شدم كه شهيد عزيز با توجه به آنكه پست و مسئوليت مهمي در لشكر لپرسيبازديد و احوا
. دارند اما خود را يك نيروي ساده معرّفي نموده و در هر كاري با ديگر نيروها كمك و همكاري مي كنند

 بسيار ناراحت هنگامي كه اين مسئله را با خودشان در ميان گذاشتيم و گفتيم كه بايد شما را بشناسند،
چون، من هم مثل ! شدند و اظهار نمودند كه دوست ندارم، ديگران فكر كنند، بين ما تفاوتي وجود دارد

  . ديگران يك بسيجي ساده و خدمتگزار اسالم و امام هستم
 » ��
 »�,+ از [	ز��ن �

 
 

از كربالي . شما مسئول پاسداري از خون هزاران شهيد انقالب و اسالم هستيد
. آري اين شهدا از شما انتظار دارند! تا كربالي غرب و جنوب ايران) ع(ن حسي

دوستان عزيزم، هوشيار و دقيق باشيد و دست از فعاليت در مساجد و انجمن 
در حفظ و حراست از دستاوردهاي انقالب اسالمي ! هاي اسالمي برنداريد

  !وپيروي از امام امت، كوتاهي نكنيد كه اجرتان با خداست
»»»» فرازي از وصيت نامة شهيد  فرازي از وصيت نامة شهيد  فرازي از وصيت نامة شهيد  فرازي از وصيت نامة شهيد ««««  
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  »شهيد ميرحسن موسوي احمدي « 
  
  
  
  
  

   ميراحمد: نام پدر 

  1341: تاريخ تولّد 

  صومعه سرا: محلّ تولّد 

  )دانشگاه اصفهان(دندانپزشكي : رشتة تحصيلي 

  23/10/1365: تاريخ شهادت 

  5شلمچه ـ عمليات كربالي : محل ّ شهادت 
  

  

 »
� ��������ت ا ��« 
 

در سخن گفتن دّقت بسيار مي كرد و از بيان غيبت . مروت و جوانمردي از خصلت بارز شهيد موسوي بود
به كتب آيت اهللا دستغيب و . در همه حال دوست داشت، خوبي هاي ديگران را ببيند. پرهيز داشت

و تالش زيادي از در انجام واجبات ديني دّقت . سخنراني هاي حجه االسالم كافي، عالقة زيادي داشت
  خود نشان 

در تمامي دوران زندگي، نيروي خود را صرف . وي فردي متعهد به انقالب، اسالم و امام بود. مي داد
شروع فعاليتهاي سياسي و انقالبي او از مسجد جعفري صومعه . پاسداري از آرمانهاي ديني و انقالب كرد

براي جذب .  و انقالب، جزء هيئت اُمناي آنجا نيز بودسرا آغاز شد و به جهت تالش و دلبستگي به اسالم
هر چه بيشتر جوانان به سوي سنگر مسجد و آگاه ساختن اقشار جامعه به مسائل عقيدتي و انقالبي كوشش 

هرگز براي انتقال ارزشهاي انقالب و دين در جامعه تك محور نبود و با گشاده رويي و . فراوان مي كرد
ديگران، فضا را براي پذيرش افراد  و گرايش آنان به سمت انقالب و اسالم باز مي حرمت نهادن به عقايد 

  .گذاشت تا اشخاص ديگر با آگاهي كامل مسير درست را انتخاب نمايند
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�� �_��U و U4- ا��م ا��ن دارم « « 
 

احترام به مهمانان آن شب ميرحسن نيز با آنكه درگيرِ كارها و فعاليتهاي فرهنگي و تبليغاتي بود، به سبب 
مهمانان كه از روحيات و آرمانهاي . بعد از صرف شام و پذيرائي، سرصحبت باز شد. در منزل ماند

شهيد . ميرحسن آگاهي كامل داشتند، پيرامون مسائل سياسي و حوادث روز از او چند سؤال پرسيدند
ت خاص و بدون آنكه در قبال  با حالوت و متان موسوي بعد از شنيدن پرسشها و انتقادات آن عزيزان،

سؤاالت آنان جبهه گيري نمايد، زبان به پاسخ گويي گشود و جوابشان را با روايتي از قرآن وداستاني از 
مفهوم و محتواي داستان بدين گونه بود كه . حضرت موسي و حضرت خضر و حضرت يوشع بيان نمود

اي احيا نمودن دين خدا جهاد مي كنند، از هيچ كار خداوند بدون حكمت نيست و انسانهايي كه در راست
 از مردم، اين خدا اطاعت نموده و طبق همان حكم عمل مي كنند ولي به دليل عدم آگاهي عده اياحكام 

گونه پنداشته مي شود كه اين احكام و اقدامات، سليقه اي بوده و تفّكري در مورد آنها انجام نگرفته است 
همات، هزاران سخن ناگفته وجود دارد كه به مرور زمان براي افرادي كه ولي در ماوراي اين افكار و تو

پس چه خوب و پسنديده است، در مورد . درآن هنگام از دركش عاجز بوده اند، روشن خواهد شد
مسائلي كه از نتيجه و چگونگي آن آگاهي نداريم، قضاوت ننموده و از پشت عينك بدبيني به آن نگاه 

  .وشن شدن موضوع ممكن است، باعث شرمندگي و خجالت مان گرددنكنيم زيرا پس از ر
امام و آناني كه در مسند حكومت قرار دارند، آن قدر متفكّرانه و انديشمندانه به مسائل و مصلحت كشور 

آنان افرادي دلسوز و پيرو . توجه مي كنند كه وظيفه ما در قبال ايشان تابعيت و گوش به فرمان بودن است
پس از . بوده و براي آنكه ظلم و استبداد ريشه كن شود خود را به مخاطره انداخته اند) عج(دي انقالب مه

خاتمه سخنان شهيد ميرحسن، مهمانان از شنيدن جوابهاي وي و آن همه انعطاف او نسبت به سؤاالتشان و 
چ مخالفت و اين كه چه قدر با خونسردي و علم وآگاهي پاسخ گو شده است، به خود آمدند و بدون هي

  . موضع گيري، از پاسخ ايشان قانع شده و از بيانات شيرين و رسايش قدرداني نمودند 
 

 » ��
 »�,+ از �اه	 �
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امروز مي بينيم كه جوان و پير، زن ومرد، كوچك و بزرگ از روحاني و غير 

شد، هستند روحاني، آمادة هر گونه مأموريتي كه به نفع اسالم و مسلمين با
همين مردم شريف نيز در جبهه ها . و جان را در كف اخالص گذاشته اند

 جان، نثار مي كنند و خون مي دهند و از انقالب پاسداري مي كنند و اين جمله
  .را به دشمنان اسالم يادآور مي شوم كه شعار هميشگي ماست

  اند كه جوابم دهدواي اگر خميني حكم جهادم دهد                  ارتش دنيا نتو
  

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  » شهيد محمد مهدي مهدي پور « 
  
  
  
  
  

  علي رضا : نام پدر 

  1346: تاريخ تولّد 

  الهيجان روستاي بازكياگوراب: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلم  بابل(ديني عربي ـ : رشتة تحصيلي 

  26/2/1364: تاريخ شهادت 

   10 ماووت عراق ـ عمليات كربالي :محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

در ارتباط با دوستان آنقدر فروتن و بي . شهيد محمدمهدي داراي حسن خلق و برخورد محبت آميز بود
وي در دوران جواني در كنار فعاليتهاي . نمود ميكرد كه جاذبه اي از خود در ديگران ايجاد  ادعا عمل مي

چون، ذوق و .  بوده و از اين رو بارها مورد تشويق و تقدير واقع گرديدار اهل مطالعه و تحقيقورزشي بسي
استعداد او در زمينه هاي مختلف متجّلي بود، گيرائي حس خود ساختگي استقامت و صالبتي چشم گير در 

 بسوي معرفت و از فضاي مذهبي و ديني خانواده نهايت بهره را برد و گام به گام. وجودش ايجاد نمود
ارادت به ائمه هدي . از پدر بزرگوارش كالم خدا را آموخت. رفت مراتب شناخت حقيقت مطلق پيش مي

وي عضو بسيج مسجد بازكياگوراب بود . و امام خميني، چراغ پويندگي و جهاد را برايش روشن تر نمود
شهيد با تقوا و ايمان راسخ خود . و از همانجا  مقدمات آراستن دروني را در بين جوانان پايه ريزي نمود

  .براي پيشبرد اهداف دين خدا و گسترش فرهنگ انقالب و امام از هيچ فعاليتي دريغ نمي ورزيد
���ري �اه� �� « H �� ن� �� »در� ا��م 

  

  احترام، روز اول عيد خدمت برادر بزرگم رفتيم و پس از ساعاتي به اّتفاق خانواده به منزل براي اداء
يك لحظه . كرديم كه، درِ منزل باز استپس از وارد شدن به داخل منزل ناگهان مشاهده . مراجعه نموديم

بعد از كنكاش و بازديد از چند .  و آهسته داخل خانه شدمپاورچين. فكر كردم كه شايد دزد آمده باشد
 سينه حبس شد، محمدمهدي نفسم در. اتاق به انتهاي راهرو رفتم و اتاق محمد مهدي را به آرامي گشودم
با خضوع، گردنش را كج نموده در . را ديدم كه از منطقه به خانه آمده و در حال خواندن نماز است

خدايا ما را زنده بدار به دين محمد و آل محمد : حالت قنوت، زيارت عاشورا را مي خواَند و مي گويد



 207

تمام شدن مناجات، او را در آغوش كشيدم پس از ). ص(و ما را بميران به دين محمد و آل محمد ) ص(
شهيد چند روزي را نزد ما ماند و قرار شد . و از اينكه به سالمت از جبهه آمده بود، بسيار خوشحال شدم

قبل از رفتن ايشان خواستم كه مسئله درس و دانشگاه . پس از اتمام مرخصي دوباره به جبهه مراجعه كند
پدر عزيز درخت اسالم : شهيد در جوابم گفت. علم نيز عقب نماندرا جدي تر گرفته، تا از فراگيري 

پس، حال كه . توسط دشمنان در حال خشكيدن است و خون ما جوانان بايد اين درخت را آبياري كند
اسالم به وجود ما نيازمند است ما نيز از هيچ گونه فداكاري و جان نثاري كوتاهي نكرده و خود را خادم 

آري، مناجات پر معناي محمدمهدي و استدالل وي در مورد حضورش در جبهه ها . انيمامام و اسالم مي د
  . اين پيام را مي داد كه شايد اين آخرين ديدار ما باشد

 » ��
 »�,+ از �8ر �

  
 

عزيزان من در درجه اول شما را سفارش مي كنم به تقوا و بعد در هر رشته از 
البته . ي آن رشته دست يابيدتحصيل كه هستيد، سعي كنيد به مدارج عال

حجت، گرفتن درجه و مدرك نباشد بلكه سعي كنيد كه همه تالش و كوششان 
براي سربلندي كشورمان باشد زيرا امروزه انقالب نيازمند افراد متخصص 

تخصص و تعهد دو بال محصل و . مي باشد و در كنار تخصص تعهد نيز باشد
 !وان به سر منزل مقصود رسيددانشجو است كه با اين دوبال، مي ت

» » » » فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  » شهيد نوراهللا ميرزائي پور « 
  
  
  
  
  

  نوروز علي: نام پدر 

    1337: تاريخ تولّد 

  لوشان: محلّ تولّد 

  )دانشگاه تهران(پزشكي : رشتة تحصيلي 

  12/12/1359: تاريخ شهادت 

  سوسنگرد: محلّ شهادت 

  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

خالقيت قابل تحسيني ابتكار و . شهيد ميرزايي پور، سيمايش ترسيمي از معنويت، زهد و خلوص بود
به انجام فريضه صله رحم توجه . دانست  ميصرفه جويي و قناعت كار بودن را معيار عاقبت انديشي. داشت

از دروغگويي و . كرد در خانواده رعايت ميزيادي داشت و حرمت نهادن به والدين را به نحو احسن 
به فتواي امام . نمود شد، بالفاصله از خدا طلب استغفار مي كرد و اگر دچار لغزش مي غيبت اجتناب مي

در حد امكان، مستحبات را به جاي مي آورد و روزه هاي مستحبي . بسيار مقيد و در عمل به آن كوشا بود
  ظلم ستيز بود و محرومان را حمايت مي كرد و در به ثمر رسيدن شهيد نوراهللا. را فراموش نمي كرد

به همين منظور با ديگر دوستان، انجمن اسالمي محل را تشكيل دادند و . انقالب، نقش مؤثري داشت
شروع به تبليغ علوم اسالمي و كالسهاي ايدئولوژيك، كردند تا در راه شناخت انقالب اسالمي و روشن 

شهيد ميرزائي پور، درسها و نكات اخالقي را كه از درياي . ان، نقش فعالي داشته باشندنمودن افكار جوان
پرگوهر دين رسول خدا آموخته بودند، با كردار پسنديده خويش در جامعه متجّلي مي ساختند و در اثبات 

  . كوشيدند حقانيت دين خدا مي
�� آ�رم ا��ن دارم و از @� /� $	�- « «   
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راهللا و چند تن از انقالبيون، براي روشنگري ماهيت پليد اجانب خائن به دين و كشور به  نو57در سال 
مسجد جامع لوشان رفته و پس از خواندن بيانيه اي از فرمايشات امام خميني با صدايي بلند و رسا بانگ 

وانست با قدرت شهيد نوراهللا اولين كسي بود كه در آن زمان ت. مرگ بر شاه و درود بر خميني سر دادند
در همين بين، مزدوران رژيم داخل مسجد . ايمان و شهامت تحسين برانگيزش، اين شعارها را بر زبان آورد

تعدادي از همراهان نوراهللا به دامنة كوهها رفته تا از . شدند و نوراهللا و ساير دوستانش از معركه گريختند
بعد از شناسايي مبارزان انقالبي . ه منزل مراجعت كردتير رس مأموران ساواك در امان باشند ولي نوراهللا ب

! حضور نوراهللا را در منزل جويا شدند. بعدازظهر همان روز از سوي پاسگاه شهر لوشان به منزل ما آمدند
: با من كار داريد؟ مأموران گفتند: در همين فاصله خود نوراهللا با لباس منزل، جلوي در حاضر شد و گفت

بگذاريد، لباسهايم را : شهيد نوراهللا بدون آنكه هراسي به خود راه دهد، گفت!  هستيدآري، شما بازداشت
هنگام خارج شدن از منزل، مأموران دستبندي بيرون آوردند تا به دستان نوراهللا بزنند . بپوشم تا با شما بيايم

  ري كه احتياجي نيست، خودم با شما خواهم آمد و به كا: ولي ايشان امتناع نموده و گفتند
  .كرده ام، ايمان دارم و از هيچ چيز نمي ترسم

 
 » ��
 »�,+ از �	ادر �

  

 
برادران و خواهران محترم، عاجزانه و با التماس از شما مي خواهم اسالم، 

صدام و همة شياطين، رفتني هستند، آنچه ! انقالب و امام را فراموش نكنيد
اگر در اين . اني استخيلي مهم است، شيطان دروني انسان و كششهاي نفس

جهاد اكبر، پيروز شويم لياقت آن را خواهيم داشت كه از منتظرين واقعي 
  ! باشيم) عج(حضرت مهدي 

 
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «   
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  » شهيد عليرضا ناصحي « 
  

  

  

  

  محمد: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  رودسر : محلّ تولّد 

  )  دانشكده شهيد چمران رشت(ژي تكنولو: رشتة تحصيلي 

  10/2/1361: تاريخ شهادت 

  خرمشهر: شهادت  محلّ
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

 مذهبي و متدين تعهد شهيد ناصحي نمونه و سمبل يك جوان مسلمان بود كه به واسطه تربيت در خانواده اي
 داده بود كه پرشور و فعال، در به اسالم و تقوا و صفات حسنه را در روح لطيف خود آن چنان پرورش

عالوه بر داشتن صفات شايسته به . انجام تكاليف ديني هيچ گاه احساس سستي به خود راه نمي داد
كتب ديني و سياسي، بر  ورزش و شركت در مسابقات ورزشي همچون فوتبال نيز عالقمند بود و با مطالعة 

صفوف ساير انقالبيون و الب اسالمي بالفاصله خود را به با وقوع انق! شعور ديني و انقالبي خود مي افزود
 تالش هاي فرهنگي و مذهبي بسياري را به وي در مسجد صاحب الزمان،. پيروان خط امام متصل ساخت

و با خلوص و نيت پاك در بين جوانان محل، شهرت . همت و ياري ساير برادران انقالبي انجام مي داد
  .  دلير با زشتي ها و بديها مي جنگيدداشت و چون سربازي شجاع و
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���� دادن ���ار �� آ	د « 
E� اي	� »ه	 �� �	ا 
  

ملحق شويم ) ع(طي تماسي كه با خرمشهر داشتيم، با علي رضا هماهنگي كرديم كه به گردان امام باقر 
گري خواهد چرا كه علي رضا فرمانده گردان بود و احساس مي كرديم در كنار وي بودن، حال و هواي دي

علي رضا با ديدن ما بسيار . بعد از چند روز به خرمشهر رسيده و خود را به گردان معرفي نموديم. داشت
حال كه ما سه برادر در يك گردان هستيم، بايد آنگونه عمل كنيم كه سايرين از ما : خوشحال شد و گفت

  درس بگيرند و بدانند كه چرا برادران ناصحي به اّتفاق هم به 
. محلّ استقرار ما در منطقه مهريز خرمشهر از حساسيت خاصي برخودار بود. هاي نبرد اعزام شده اند ههجب

شهيد علي رضا ناصحي بارها در بين نيروها اعالم مي كرد كه حّتي يك وجب از خاك پاك ايران را نمي 
از سويي بچه .  حراست كنيمگذاريم به دست دشمنان اسالم بيفتد و بايد با چنگ و دندان از اين مرز و بوم

هاي تشكيل دهنده گردان اكثراً خرمشهري بودند و به خاطر اينكه علي رضا اين قدر با حرارت و صالبت 
از حفظ و حراست منطقه صحبت مي كرد، بسيار وي را دوست داشتند و احترام زيادي برايش قائل بوده و 

اي از بودنمان در منطقه مي  چند هفته. دانستند خود مياستقامت و پايداري براي او را به عنوان يك الگوي 
 و علي رضا هر شب مرا از خواب بيدار مي كرد تا به نگهباني بپردازم و خود نيز مدام به نيروها گذشت

يك شب كه سخت خسته بودم و احساس مي كردم، توان . سركشي مي كرد تا مبادا مشكلي رخ دهد
با ! علي نقي بلند شو و خود را براي نگهباني آماده كن: ن آمد و گفتعلي رضا نزد م. نگهباني را ندارم

در . آقا رضا امشب نمي توانم، نگهباني بدهم زيرا خسته هستم: حالتي خسته، رو به ايشان كردم و گفتم
ثاني شما كه هر شب مرا براي نگهباني بيدار مي كنيد، خواهش مي كنم كمي به برادر خود توجه بيشتري 

اينجا جاي خوابيدن : ناگهان، شهيد علي رضا سيلي نسبتاً محكمي به صورتم نواخت و گفت! باشيدداشته 
نيست بلكه جاي عمل كردن به وظيفه است در ثاني چون برادر من هستي بايد به ديگران نشان دهي كه 

 مسئوليت هيچ فرقي بين تو وساير نيروها نيست و خويشاوندي ما بايد باعث شود كه شما بيشتر احساس
اگر من هم فرمانده گردان نبودم باز هم فرقي نداشت، شما در قبال وظيفه اي كه به دوش داريد، . كنيد

شهيد علي رضا با گفتن آن حرفها تمام وجودم را تكان داد و از اينكه به خاطر دقايقي ! مسئول هستيد
د كرده بودم، بسيار شرمنده استراحت در مقابل عظمت و شخصيت واالي شهيد علي رضا اينگونه برخور

آن چند . سپس بالفاصله آماده شده و به سوي محل نگهباني خود رفتم. شدم و از ايشان عذرخواهي كردم
ساعتي را كه مشغول نگهباني دادن بودم، حّتي يك لحظه حرفهاي شهيد از ذهنم خارج نشد و از اينكه 

  .رزنش مي كردمنتوانسته بودم به درستي برادرم را بشناسم، خود را س
 

 » ��
 »�,+ از �	ادر �
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  انقالب عظيممان به رهبري امام خميني كه همان تداوم حركت انبياء از آدم تا 
خاتم النبيين و استمرار خط امامت مي باشد، مي رود تا رسالت جهاني خويش 

ه من نيز ك. خداوند همه ما را در پيمودن راهش ياري نمايد. را به انجام رساند
يك سرباز كوچك اسالم مي باشم، آگاهانه اين مسير را انتخاب كرده ام و در 
مسير پيروزي، شهادت را نهايت آرزوي خود مي دانم تا شايد با بهره گيري از 
اين نعمت الهي، خداوند غفار خط بطالني بر اعمال گذشته من بكشد و بر 

  . ار دهدنازكي پوستم رحم كند و مرا از اصحاب صاحب الزّمان قر
  

        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  » شهيد  محمد باقر نجفي « 
  
  
  
  

  مرز علي: نام پدر 

  1338: تاريخ تولّد 

  صومعه سرا: محلّ تولّد 

  )دانشگاه گيالن(مكانيك : رشتة تحصيلي 

  1361/ 8/2 :تاريخ شهادت 

  آب تيمور اهواز: محلّ شهادت 
  
  

 »��������ت ا ��
� « 
  

شهيد محمد باقر نجفي فردي بسيار دقيق، فرهيخته و گشاده رو بود و با صالبت و توانايي در مقابله با 
اراده پوالدين و پرخروش محمد باقر باعث شد تا در دوران جواني هيچ فرصتي را . ايستاد مشكالت مي

پيوسته مي كوشيد، كه .  قدم برداردبراي يافتن چراغ هدايت هدر ندهد بلكه با جد و جهد در اين زمينه
. فضاي فاسد و بي بند و باريهاي ايجاد شده در دوران طاغوت، نتواند لطمه اي به مقدسات ديني او بزند

شهيد با عطوفت و همدلي، خدمت به مردم و حمايت از ضعفا را هميشه مدنظر داشت و با توجه به آنكه 
 به ديگران به مزارع آنها مي رفت و از كمك و ياري نسبت به داراي زمين كشاورزي نبود اما براي كمك

  .آنها دريغ نمي كرد
شهيد، آشنائي با اصول و مكارم اخالقي را با شركت در جلسات ديني با جديت فراوان پيگيري مي كرد تا 

اليتهاي در دوران انقالب اسالمي نيز فع. بتواند مراتب تكامل معبود شناسي را به بهترين نحو طي نمايد
در مسير انقالب تالشها و . چشم گيري در به ثمر رساندن انقالب داشت و از سربازان بي ادعاي امام بود

سرا نيز به اتفاق ديگر برادران، تبليغات  مرارتهاي بسياري را متحمل شد و در پايگاه شهيد مطهري صومعه
الت فرهنگي و ديني دوران انقالب چندين در كشاكش تحو. گسترده اسالمي و انقالبي را پايه ريزي نمود

  . بار توسط منافقين كوردل مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفت
 »�0	�� و ��ا/	دي ا��زC /� داد « 

  



 214

تهران برايش كاري  امتحانات پايان ترم محمد باقر كه تمام شد به وسيله دوستان، در كارخانه آنتن سازي
بعالوه، در طول تعطيالت .  او متناسب بودمحمد باقر و با رشتة تحصيليكاري كه در خور حال . پيدا كرديم

به همين خاطر نزد ما به تهران آمد . دانشگاه نه تنها او را مشغول مي نمود كه درآمدي هم نصيبش مي شد
هم . در آنجا كارگري بود كه از كشور پاكستان به ايران آمده بود. تا در آن كارخانه مشغول بكار شود

شهيد محمد باقر طي مدت كوتاهي از . فظ قرآن بود و هم زبان انگليسي را به راحتي صحبت مي كردحا
فعاليتش در كارخانه با آن مرد پاكستاني دوست شد و به خاطر آنكه حافظ قرآن بود و تالوت زيبايي 

ي لباس و وسايل از من يك روز محمد باقر به منزل ما آمد و تعداد. داشت، احترام زيادي برايش قائل بود
آن دوست پاكستاني من از لحاظ مادي دچار : در جواب گفت. از ايشان عّلت را جويا شدم. مطالبه كرد

مشكل است و من احساس مي كنم كه نياز به كمك دارد، پس از شما مي خواهم كه در اين كار مرا ياري 
  .  او برد مقداري وسايل آماده كرديم، محمد باقر آنها را براي. كنيد

چند روز بعد دوباره محمد باقر به منزل ما آمد ولي با ظاهري بسيار آشفته، زيرا لباسهايش پاره شده و 
از سرِ كار مي آمدم، ناگهان در طول : در پاسخ چنين گفت. عّلت را جويا شدم. چهره اش كمي زخمي بود

وده و مي خواهند پولهاي او را به زور مسير ديدم چند نفر براي آن دوست پاكستانيم، مزاحمت ايجاد نم
من با ديدن آن صحنه ناراحت شدم و براي كمك به او با مزاحمين درگير شده و كار به اينجا . بگيرند

چرا مداخله نمودي؟ فكر نمي كردي، ممكن بود حادثه اي غير قابل جبران : با تعجب پرسيدم. كشيده شد
پسر عموي عزيز، دور از جوانمردي : ، رو به من كرد و گفتبرايت پيش مي آمد؟ بعد از لحظه اي سكوت

  بعد از آن، با وجدان خود چگونه كنار ! و معرفت بود كه او را در آن حال و وضع تنها مي گذاشتم
  ! مي آمدم؟ هنوز كه انسانيت و كمك به مظلوم از بين نرفته است

 
 » ��
 »�,+ از 8;	4>�ي �

  

  

 
آن را ! ادر شهيدتان بر روي زمين بيفتدبرادرانم، نگذاريد اسلحه بر

من با امام خميني، ميثاق بسته ام . برداريد و راه برادرتان را ادامه دهيد
زيرا كه او به اسالم و قرآن وفادار است و اگر چندين . و به او وفا دارم

  !بار مرا بكشند و زنده ام كنند، دست از او نخواهم كشيد
    

»»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « «   
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  »شهيد غالمحسن نجفي چكوسري« 
  
  
  
  
  

  حسن: نام پدر 

  1333: تاريخ تولّد 

  رشت: محلّ تولّد 

  )دانشگاه صنعتي شريف تهران(مهندسي برق : رشتة تحصيلي 

  9/9/1360: تاريخ شهادت 

   عمليات بستان-منطقه بستان : محلّ شهادت 
  

 » ��
� ��������ت ا« 
 

و رعايت ادب و احترام  در حفظ شأن و مقام پدر و مادر! اتي منحصر به فرد داشتشهيد نجفي اخالق وروحي
فردي . خود توانست در اين زمينه پيشي بگيرد به آنها سخت كوشا بود تا بدانجا كه از ساير برادران و خواهران

به مسجد اغلب اوقات، براي اقامة نماز به اّتفاق پدر بزرگوارش . دار و منشي سخاوتمند داشت مردم
در اوايل انقالب نيز به دور از ديدگان خانواده به جرگة مبارزان . طالقاني واقع در بيستون رشت مي رفت

از داشتن چيزهائي كه ديگران . و انقالبيون پيوست و هيچ گاه فعاليتهاي خود را براي كسي ابراز نمي كرد
 سعي داشت هميشه خود را يك جوان معمولي با  وكرد در اختيار نداشتند و از آنها محروم بودند، دوري مي

 نجفي به آموختن علوم ومطالعه كتب ديني و سياسي عالقمند بود و شهيد. آاليش نشان دهد ظاهري بي
  .براي شناختن هر چه بهتر مسير انساني، تكامل روح را امري مطلوب و سازنده مي دانست

 
  »�� و��ل « 

د و با يكديگر شوخي و تفريح مي كردند و مدام سر به سر آن شب، همة دوستان دور هم جمع بودن
همين شوخي ها و مزاح هاي بچه ها بود كه روحية ما را باال مي برد و دل تنگيهاي . همديگر مي گذاشتند

اما آن شب، شهيد نجفي از تمام همرزمانش خواست كه از شوخي كردن . خاص را از ما دور مي كرد
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. مع شوند تا برايشان صحبت كند و بتواند صورت زيباي آنها را به خوبي بنگرددست بردارند و دور هم ج
  : وقتي كه همه ساكت شدند، او چنين شروع كرد

دوستان همسنگر او، از اين حرف . بچه ها شايد ساعاتي ديگر طوري شود كه ديگر، همديگر را نديديم
جور كردند و با حالت احترام به حرفهاي شهيد نجفي تعجب كردند و در همان حال، خودشان را جمع و 

شهيد نجفي لحظاتي از سنگر خارج شد و بعد از دقايقي مجدداًُ بازگشت و مقداري . او گوش فرا دادند
با خود آورد و به ما داد و . پرتقال را كه بعد از پاتك نيروهاي ما به سنگرهاي عراقيها در آنجا مانده بود

باني بيرون  بعد از چند لحظه، اسلحة خود را برداشت و براي ديده. كنيدامشب از خودتان پذيرائي : گفت
همة . ناگهان صداي انفجار به گوش رسيد. ساعاتي گذشت. رفت تا ببيند با عراقيها چقدر فاصله داريم

مشاهده كردند كه شهيد نجفي با حالتي خميده بر زمين نشسته و دست بر بچه ها از سنگر بيرون آمدند و 
به سرعت به طرفش دويديم هنگامي كه به بالين ايشان .  پس از لحظه اي نقش بر زمين شدگذاشته،سينه 

فوراً به بچه هاي بهداري . بعد از حال رفت. بچه ها مواظب خودتان باشيد: رسيديم، با صدايي آرام گفتند
اما شهيد نجفي از روح . دگفتيم كه هر چه سريعتر نجفي را به داخل آمبوالنس گذاشته و به درمانگاه ببري

بلند و عشق عميق خود آگاه بود و مي دانست كه آن شب، شب وصال اوست و اين امر نيز در همان 
 .شب، تحّقق يافت و او به معشوق خود رسيد

 » ��
 »�,+ از [	زم �
 

  

به دوستانم سفارش مي كنم كه به مساجد بيايند و آنجا را پر كنند تا فرصت 
 در دست نگيرند، زيرا دشمن ما و تمامي مردم محروم، طلبان مسجد را

امپرياليسم و سرمايه داران جهاني كه مخالف دين مي باشند، در كمينند تا ما 
  !از تنها راه رهايي انسانها كه بازگشت به قوانين قرآن است جدا بمانيم

 
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  »يارشهيد عباس نجف« 
  

  

  

  

  خسرو: نام پدر 

  1347: تاريخ تولّد 

  )تالش(چوبر : محلّ تولّد 

  )دانشگاه شهيد مهاجر اصفهان(مهندسي آبرساني و گازرساني : رشتة تحصيلي 

  27/12/1366: تاريخ شهادت 

  حلبچه: محلّ شهادت 
  

  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

در همان دوران جواني با قرآن مأنوس و در . شهيد نجفيار جواني خوش اخالق، نيك سيرت و آزاده بود
در به جاي آوردن فرائض ديني و خواندن . محافل قرآني از حافظان و قاريان برجسته به شمار مي آمد

نماز به جماعت و اول وقت توجه بسياري داشته و اكثراً در مراسم مذهبي و دعاي كميل حضور پيدا مي 
 عاليت مي نمود و ضمناً در هنر كاردستي نيز استعداد و ابتكار خاصيورزشي ُكشتي، فشهيد در رشتة . كرد

عالوه بر ورزش و كارهاي دستي به مطالعه، بسيار عالقمند بود و كتابهايي نظير نهج . از خود نشان مي داد
د شهي. را تشكيل مي داد، بسيار مطالعه مي كردالبالغه و كتب استاد مطهري را كه زير بناي مطالعاتي وي 

تعهدش به .  كرد تا زمينه هاي خداشناسي را در وجودش مهيا نمودنجفيار از خودسازي و خودشناسي شروع
دين و شجاعتش در احياء فرائض ديني باعث شد تا هر چه در توان دارد براي رسيدن به قرب الهي بكار 

ه خالق حكايت مي ببرد در اين زمينه سجده هاي طوالنيش در نيمه شب به خوبي از شوق رسيدن وي ب
شهيد نجفيار بيشتر مواقع در مسجد عباسيه مشغول فعاليتهاي مذهبي و فرهنگي بود و به جهت تالش . كرد

  . صادقانه و عالقه او به مطالعه، به عنوان مسئول كتابخانه منصوب شد
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4
�ة �J ا�� «  �� 	E2� وز ��م آ�ره�ي	ا�« 
  

ت يكي ديگر از دوستان حزب الّلهي و همرزمش به نام شهيد شهيد عباس نجفيار پس از شنيدن خبر شهاد
محمدزاده، حالش دگرگون شد و اين تحول دروني را با خواندن وصيت نامه آن شهيد، پس از تشييع 

بعد از چند روز از طريق لشكر قدس گيالن، عازم جبهه هاي نبرد . پيكرش در ميان مردم به همگان فهماند
مدت دو ماه بود كه از ايشان خبري .  خالي ديگر همرزمان شهيد را پر نمايدحق عليه باطل شد تا جاي

پس از جستجوي بسيار، . به سفارش خانواده به منطقه رفتم تا شايد خبري از ايشان بدست آورم! نداشتيم
ر هنگامي كه به سنگ. پيدا كردم و به سوي مقرّشان راهي شدممحلّ استقرار بچه هاي لشكر قدس گيالن را 

 كردم كه تعدادي از رزمندگان با شوخي و خنده دور هم نشسته و با هم گفتگو مي ايشان رسيدم، مشاهده
با ديدن وي، بسيار خوشحال شدم و . كنند و در همان حال عباس مشغول نظافت و تميزكردن سنگر است

 كنيد؟ مگر ساير چه كار مي: از اينكه به تنهائي در حال پاكيزه كردن سنگر است، از او سؤال كردم
امروز من، شهردار سنگرمان شده ام و تمامي : دوستان به شما كمك نمي كنند؟ رو به من كرد و گفت

در اينجا هر روز يكي شهردار مي شود و امروز كه . كارهاي نظافت و ساماندهي اينجا بر عهده من است
 شنيدن ماجرا لبخندي زدم و در با. شما آمديد، نوبت من است و حكم شهرداري براي من صادر شده است

عباس جان، انشاء اهللا وقتي از منطقه به شهر خودتان مراجعه نموديد و تحصيالت : جوابش گفتم
سپس همه عزيزاني كه در سنگر . دانشگاهيتان تمام شد، حكم فرمانداري شهرتان را هم خواهيد گرفت

بعد از . ي را دوباره با عباس باز كردندبودند با شنيدن اين جمله شروع كردند به خنديدن و باب شوخ
گذشت چند روز از ماندنم در منطقه و با خبر شدن از حال عباس، تصميم گرفتم تا به منزل مراجعت كنم 

به هنگام بازگشت، او، تمام هدف وانگيزه مقدسي را كه با . و خانواده را از سالمت عباس باخبر بسازم
:  با خواندن شعري برايم توصيف كرد كه مضمونش چنين بودحضور در جبهه در خود پرورانده بود

من، تا رسيدن به آن روز، . جان، آغوشت را بازكن تا بيايم و در كنارت به آرامي بياسايم) ع(حسين «
  »چشم به راه لطف توأم

 » ��
 » �,+ از دا��د �

  

  
ما از سنگر علم و دانش به سوي سنگرهاي جبهه هاي حق عليه باطل 

م تا دينمان را به وطن و مملكت اسالمي ادا كرده باشيم و بتوانيم آمده اي
  .با نثار خون خود روشني بخش راه آيندگان باشيم انشاء اهللا

  
»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      

 



 219

  
  
  

  

  »شهيد محمد نظري « 
  
  
  
  
  

  عزت اهللا: نام پدر 

  1344:  تاريخ تولّد 

  ديلمان: محلّ تولّد 

  )تربيت معلّم شهيد رجائي الهيجان(وزش ابتدائي آم: رشتة تحصيلي 

  25/11/1366  :تاريخ شهادت 

  ماووت عراق : محلّ شهادت 
  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

تواضع، فروتني و متانتش باعث شد . شهيد محمد نظري جواني خوش رو و در نهايت سادگي و صفا بود
براي آموختن علم از خود . ة وافري به والدين داشتاو عالق. تا دوستان و خويشان را شيفته خود سازد

بارها به خانواده . جديت بسياري نشان مي داد، در امر كشاورزي و امور منزل به خانواده كمك مي كرد
عشق و دلدادگي اش به ائمه اطهار . سفارش مي كرد تا رعايت حقوق همسايگان را مدنظر داشته باشند

شهيد يكي از بانيان . داري و مراسم مذهبي حضوري فعال داشته باشدوادارش ساخت تا در ايام عزا
شهيد نظري . در محل بود و به ياري سايرين، احداث كننده آن بودند) ع(ساخت مسجد امام حسن مجتبي 

  . اهل مطالعه بود و كتب علماي دين را در حد امكان مي خواند تا بر شعور ديني و معنوي خود بيافزايد
 

 » 	P� �� ����� »�	د��ن `	وم 
  

يك روز كه از دانشگاه و امتحانات فارغ شده بود، به منزل مراجعه نمود تا بتواند در امر كشاورزي به 
در آن زمان روستاي ما فاقد آبرساني و جادة مناسب . خانواده و ساير روستائيان محلّ خود كمك نمايد

يد نظري تصميم گرفت تا به هر شكلي كه شده مشكل يكي از همان روزها شه. براي تردد وسايل نقليه بود
را با كمك مسئولين ذيربط حل كند و در ضمن، جاده را براي رفت و آمد » پيالبورد«آبرساني روستاي 

در نتيجه از همان روز كمر همت بست و با تمام وجود براي حلّ اين مشكل . مسّطح و سهل العبور نمايد
نامه ها و درخواستهاي بسياري نوشت و با مسئولين ادارات بطور . عه نمودبه ادارات و مراكز ذيربط مراج

هر روز از صبح كارش همين بود كه از منزل خارج شده پيگير مسئلة آب و جاده . مستقيم مالقات كرد
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پس . يك شب كه خسته و بي رمق به منزل آمد، احساس كردم كه ديگر توان ادامه اين كار را ندارد. شود
برادرم، انجام اين كار زمان زيادي را مي طلبد و شما به تنهائي نمي توانيد :  غذا به ايشان گفتماز خوردن

اگر فكر مي كنيد كه خسته هستم بخاطر : ناگهان چهره اش سرخ شده و در جواب گفت. از پس آن برآئيد
نتيجة مطلوب نگيرم آن نيست كه از هدفم مأيوس شده باشم، بلكه آن قدر اين كار برايم مهم است كه تا 

حقّ مردم اين روستا است كه از آب سالم برخوردار باشند و اگر جاده ما آباد . دست بردار نخواهم بود
نباشد چگونه مي توانيم در صورت بيمار شدن مردم آنها را به درمانگاه برسانيم پس بايد يك نفر براي اين 

شد تا اينكه يك روز با چهره اي بسيار خوشحال به شهيد نظري هفته ها پيگير مسئله . كار پيش قدم بشود
مشكل جاده و آبرساني روستاي ما حل شد و تا چندي ديگر عمليات آبرساني و : روستا آمد و گفت

  .آباداني جاده توسط مسئولين ذيربط انجام خواهد شد
 

 » ��
 »�,+ از �اه	 �

  

  
  

ما را به زير چون ستمگران به زور بر ما حمله كرده اند و مي خواهند 
سازش ببرند جوانان مملكت همه دست در دست هم داده و تا آخرين 

  ! قطره هاي خونمان مي جنگيم و سازش نمي پذيريم
 

»»»»فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد فرازي از وصيت نامة شهيد « « « «      
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  »شهيد رضا نيكران « 
  
  
  
  
  

  علي: نام پدر 

  1342: تاريخ تولّد 

  رودسر: محلّ تولّد 

  )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران(پرستاري : حصيلي رشتة ت
  26/12/1366: تاريخ شهادت 
  بيمارستان مسلمين شيراز: محلّ شهادت 

  
  

 » ��
� ��������ت ا« 
  

شهيد نيكران تقيد و تدين ديني را در كانون گرم و مذهبي خانواده فرا گرفت و در همان بدو جواني با 
چهرة معصوم و روي گشاده اش خبر از اين مي داد كه انساني با ايمان و نمونه . كالم خدا مأنوس شد

او، پيوسته براي كسب شناخت بهتر از دين و اثبات خلوصش به معبود، حضوري جدي در مساجد . است
در كشاكشِ شروع . شركت مي كرد) ع(و حسينيه ها داشت و با تمام وجود، در مراسم عزاداري اهل بيت 

سالمي، مبارزه با ظلم و ستم رژيم منفور را سرلوحة كارهايش قرار داد و يكي از مخالفين آن و انقالب ا
در اين راستا متحمل مرارتهاي فراوان از سوي منافقين كوردل و . پيروان راستين خط امام محسوب مي شد

مام داشت، چون كوه اما با ايمان به خدا و اعتقاد شديدي كه به آرمانهاي انقالب و ا. ضد انقالب شد
 خود را در  شهيد نيكران بقاء. استقامت نمود و مشوق سايرين در امر حمايت از احكام الهي و انقالب بود

  . احياء دين اسالم مي ديد و رسالتش را ايثار در راه خدا مي دانست
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qي ���د «  �Aم $,;�- ���& از ر�E2ه« 
  

احتمال هر گونه دشمنان بعثي در منطقه در پيش است و به گردان، خبر رسيد كه درگيري سختي با 
 جهت تجهيز و دريافت ماسك و لباس نيروها به دستور فرمانده. ناجوانمردي از سوي قواي دشمن مي رود

بعد از . در همين بين متوجه شدم كه اثري از رضا نيست. شدندبراي محافظت از بمباران شيميائي به خط 
بعد از اينكه وسايل تقسيم شد و رزمندگان خود را براي نبرد . يدا كردن او نشدمبه پجستجوي زياد موفّق 

سريع بطرفش رفتم و سؤال كردم كه كجا بودي؟ آيا ! مهيا مي كردند، ناگهان سر و كّلة رضا پيدا شد
پس در صورت حملة دشمن چه خواهيد كرد؟ باز هم با تبسم : گفتم! خير: ماسك گرفتي؟ جواب داد

چرا اين قدر بي ! كنم رضا شوخي نمي: يك لحظه، ناراحت شدم و با تندي گفتم! ُشكر خدا : دجواب دا
: ناگهان حالت شهيد نيكران تغيير كرد و خيلي جدي جواب داد! تفاوتي؟ ما كه اينجا نيامديم، تفريح كنيم

نهادم، ديگر به پشت بلكه هنگامي كه پاي به اين ميدان . دوست من، نيامدم به جبهه تا از مرگ فرار كنم
چون، فكر كردم ! دليل آنكه در زمان تقسيم ماسك هم مرا پيدا نكردي، همين بود! سر خود نگاه نمي كنم

يك لحظه با ديدن سيماي پرفروغ رضا عرق . شايد كسي پيدا شود كه بيشتر از من نيازمند برگشتن باشد
  !  دنيا بود، دهانم بسته شدشرم وجودم را نمناك كرد و از فاصله اي كه بين رضا و اين

 » ��
 » �,+ از [	زم �

  

 

برادران، با تشكيل دادن جلسات مذهبي و اسالمي ايمان خود را محكم 
را كه ) ع(كنيد و تقوا را پيشه خود سازيد و اين سخن از حضرت علي 

 اي مسلمانان، تقوا را پيشه كنيد، به دست فراموشي نسپاريد«: فرمايد مي
قوا سالحي محكم در مقابل هواي نفساني و وسوسه چون كه سالح ت

  ! هميشه به ياد خدا باشيد و از ياد خدا غافل نشويد! هاي شيطاني است
»»»» شهيد  شهيد  شهيد  شهيد بياناتبياناتبياناتبياناتفرازي از فرازي از فرازي از فرازي از « « « «   
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  »شهيد ارمغان يكتايي راد « 
  
  
  
  
  

  محمود: نام پدر 

  1344: تاريخ تولد 

  رشت : محل تولد 

  )دانشگاه گرگان( زيست شيالت و محيط: رشته تحصيلي 

  4/4/1367: تاريخ شهادت 

  جزيره مجنون: محل شهادت
  
  

»��
� ��������ت ا« 
 

كرد با چيزهايي كه  اي جوياي علم و دانش، پرورش يافت و سعي مي شهيد ارمغان يكتايي راد، در خانواده
خود عالقه بسياري نشان در پيرامونش وجود دارد، بهتر آشنا شود و همچنين در شناخت علوم طبيعي از 

اكثراً در اوقات فراغت به ساخت وسائل چوبي و كاردستي مشغول بود و در صدد پديد آوردن . مي داد
  در هر فرصتي كه پيش مي آمد، كتابي تهيه كرده و شروع بخواندن آن . چيزهاي نو بر مي آمد

  ار ظلم و زور او، شديداً معتقد به احقاق حق از ظالم بود و هرگز زير ب. كرد مي
  ديني و انجام فريضهاحترام به مقدسات. رفت و تعصب خاصي نسبت به امام خميني و انقالب داشت نمي

به جهت اخالق پسنديده و روابط . كرد هاي مذهبي روز به روز معنويت را در وجودش تقويت مي
شهادت او بسيار متأسف شده صميمانه اي كه در اجتماع داشت، تمام كساني كه او را مي شناختند پس از 

  .چرا كه او را الگوي مناسب براي ساير جوانان و همساالن در جامعه مي دانستند
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پس از جستجو، . را سفارش كردند كه بخوانم» بازگشت«سال آخر دبيرستان بودم كه دوستان، كتابي به نام 
از محتواي كتاب بسيار خوشم آمد زيرا نژاد پرستي و وجود . و مطالعه نمودمكتاب مورد نظر را تهيه 

به . تبعيض فاحش در آمريكا را به قلم كشيده و خواننده را بسيار مشتاق به پيگيري داستان مي نمود
قسمت انتهاي داستان رسيده بودم كه متوجه شدم، دو ورق از كتاب جا افتاده و فاصله اي بين مطالب آن 

آنقدر اشتياق و عالقه داشتم كه مي خواستم، به هر شكلي كتاب را به طور كامل مطالعه . جاد شده استاي
اي؟ چه چيزي شما را ناراحت  سؤال كرد كه چرا شتابزدهارمغان با ديدن عالقه من، . كنم اما موّفق نشدم

.  را برايش تعريف نمودم را براي ايشان توضيح دادم و كمي از داستان كتابكرده است؟ من نيز موضوع
بعد از گشودن بسته . بعد از شنيدن مطلب چيزي نگفت و چند روز بعد بسته اي را برايم آورد و به من داد

بعدها متوجه شدم كه شهيد براي يافتن . ديدم همان كتاب را با زحمت فراوان تهيه نموده به من هديه داد
  .  بتواند خواسته مرا مرتفع نمايدآن كتاب حّتي با چند شهرستان تماس گرفته تا

 
 » ��
 »�,+ از �	ادر �

 
 
 

  
سالم بر شهيدان افتخارآفرين راه حق و عدالت كه دست از هر چه 

آري، قطره قطره خون ! داشتند، شستند و تن به طوفان بال سپردند
زيباتر از گلهاي با طراوت ! شهيدان ، تفسير آيه جهاد است و چه زيباست

  ! يقهاي  بهار فروردين و شقا
  

        »»»»فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد فرازي از بيانات شهيد « « « « 
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  »شهيد محمد علي يوسفي بيالوائي « 
  
  
  
  

  ابول: نام پدر  

  1344: تاريخ تولّد 

  شفت روستاي بيالوا: محلّ تولّد 

  )مركز تربيت معلّم الهيجان(آموزش ابتدايي : رشته تحصيلي 

  4/1/1367: تاريخ شهادت 

  خُرمال عراق: محلّ شهادت 

  
 

 » ��
� ��������ت ا« 
  

وي آن قدر متواضع بود و . تدين و احترام به والدين و همسايگان از صفات قابل وصف شهيد يوسفي بود
هرگز اهل پرخاش و تكبر و ريا . با عطوفت رفتار مي كرد كه وجودش فضاي خانواده را باصفا مي نمود

كشاورزي  امر شهيد در. ين و مباني اصول اسالمي بوداش گوياي تعهد او به خدا، د نبود و سراسر زندگي
اي از اوقات نيز به كمك همسايگان و افرادي كه نيازمند ياريش بودند،  هميار خانواده بود و حّتي در پاره

در كنار رسيدگي به امور خانواده، با تالش و جهد فراوان، آموختن علم را هم پي مي گرفت . مي شتافت
شد و » جيرده«با شروع انقالب اسالمي عضو پايگاه شهيد بهشتي . ل خود بيفزايدتا به درايت و كما

وي در انجام كارهاي خير و خداپسندانه، كوشا و در . فعاليتهاي انقالبي خود را در همانجا پي ريزي نمود
 گسترده بحران انقالب نيز در ستادهاي رسيدگي به افراد محروم و ضعيف از طريق مسجد محل، فعاليتهاي

  .اي را انجام داد تا از اين طريق بتواند خادم مردم و پيرو خط امام و انقالب باشد
 »$� روز �
�د$. ا����aار ��دم « 

  

بعد از . محمدعلي در آخرين حماسه نبرد خود در جبهه هاي حق عليه كفّار نامه اي برايمان فرستاد
در اولين نامه به من خطاب . هر و موم شده استگشودن آن ديدم كه در پاكت، نامه ديگري نيزهست كه م

نموده بود كه نامة دوم را در صورتي كه به منزل باز نگردم مي تواني باز نموده و بخواني ولي اگر 
از كار ايشان بسيار متعجب شدم ولي . بازگشتم، نامه را به همان صورتي كه هست، تحويل او بدهم

  مشتاقانه 
اما به دليل تأكيد ايشان، من نيز از گشودن آن خودداري ! ن نامه، چه نوشته استمي خواستم بدانم كه در آ
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آنكه من و محمدعلي برادر هم بوديم، بيشتر جداي . كردم و مانند شيء گرانقدري نزد خود نگه داشتم
  هم عمل مي كرديم و حسي زيبا و وصف ناپذير از محمدعلي دراوقات نيز چون دو دوست، يار و مددكار

بعد از گذشت چند روز، خبر شهادت او به . به همين جهت احترام بسياري برايش قائل بودم. جانم داشتم
من نيز بنا به گفتة شهيد، نامه را گشودم . ما رسيد و آمدنش به خانه برايمان چون رؤيايي دست نيافتني شد

 طرفي چون بنده را اليق دانسته از. و با ديدن مضمون نامه از درايت و باريك بيني عميق وي متحير شدم
تا وصيت نامه يك شهيد را به امانت نزد خود نگه دارم، احساس غرور و افتخار مي كردم و اين را 

  .سعادت بسيار بزرگي مي دانم كه نصيب من شده بود
 

 » ��
 »�,+ از �	ادر �
  

 

يم حركت كن» اهللا « به پا خاسته ايم تا به ياري اهللا در جهت اعتالي كلمه 
و پرچم خونين اسالم را در اقصي نقاط گيتي به اهتزاز درآوريم و كفر 

در اين راه بايد حتّي شيرين ! برخيزيم! و شرك و نفاق را از بن بر كنيم
ترين سرمايه مان يعني جان خود را نثار كنيم و به نداي هلْ منْ ناصرٍ 

 را در همة جهان به يْنصرني حسين زمان لبيك گفته تا پرچم الاله اال اهللا
  ! انشاء اهللا. اهتزاز درآوريم

  
»»»»شهيد شهيد شهيد شهيد فرازي از وصيت نامة فرازي از وصيت نامة فرازي از وصيت نامة فرازي از وصيت نامة « « « «   
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��2�N و ���: 

   منابع غيرمكتوب–الف 

  وا?� �8وه. و ],�,�ت ادارC آ+ ��Hزش و 8	ورش ا��aن ��Qن– ١

٢ –Y"q$ �� C�PKه� دا��EKد دا��
� �E2ه	�وا?�   


�ا– ٣� -y0� ه�ي Cاد������� ?_�ري ?���  

٤ – C�� o�A اره�ي�� VHS و CD ع �,�س��ت و دوران د��U<4 و آ��� از  

٥ –-� �$�` ��
  ��aد 4,��$� ����� �

   منابع مكتوب–ب 

  ��8م ��ه�ان $	��� از ادارC آ+ $	��� �U0- و �nوي ا�;���– ١

٢ -�a=� ��
  ر�� ��ودا�� ه� از ا�>J ا���� �

٣ – �P�Y8 م�U4 C�EKا��$�� دا� h�;� در آ�ي �� ��Kن ه� از ��aد 

 اه�از

  روا"� ��H �4�<` ،LK4ر �
�اي ا��aن ��Qن– ٤

٥ – �
 و آ�
�ن و ا}��4ت ) ر��(، آ�دح )���2ن( روز���� ه�ي ا�0

  ��aر�Qن �آ�، ��aد �;�h دا���K"� ا��aن ��Qن– ٦

٧ –�
����Uت ا���� �- �
�دت و رو?����، ا��ر �$ j�اي د 


	ي ����0 �	ا– ٨�� ��

�اي �	زا��، ا�>J ا���� ��  

  ��م Hوران، وا?� �	ه�E2 دا�U4 C�EK- و ��02 ا"	ان– ٩

١٠ –J��� ن�a�	
� �E2ه	�و  �Kن، وا?� �8وه�Ea��" و��ل  

١١ –��Kان دا���
  و��� ���� ه� و د�� ����a ه�ي ����د از �

 >J ا���� $	��� �U0- \ه���ن "�د����، ا�– ١٢

  "�دHوران، وا?� �	ه�E2 و �8وهE2� �K	ود– ١٣

  

 



 229

 
 

 
 
 



 230

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 231

 
 



 232

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 233

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 234

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 235

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 236

    



 237

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 238

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 239

 
 
 

 
 
 
 
 


