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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

لوا في سَبیلِ اللَّهِ وَال تَحسََبنَّ الَّذینَ قُتِ»

 «یُرزَقونَ رَبِّهِم عِندَ أَحیاءٌ بَل؛ أَمواتًا

 جنگ مردان خداوند نام به

 تنگ عرصه دشمنان بر کردند که

 
 دین یاران خداوند نام به

 یقین اهل مردان رسته شک ز

 
 نژاد( ص) محمد یالن نام به

 گردباد یغبطه شورشان شد که

 
 شدند خون در که صولتاني علي

 شدند بیرون خویش از نعره یک به

 

 آشنا( ع) حسین خراباتیان

 کربال رایت کف به گرفته

 

حضرت ولي عصر ه مقدس بر پیشگا با درود

با درود بر )عج( پاک و نیز  گذار روان  یان  بن

و  )ره( ینيانقالب اسالمي، حضرت امام خم

بر  و سالم درود و با ، اسالم شهدای سرافزار

مر پر و آرزوی طول ع رهبر معظم انقالب

 .ی بزرگواربرای این ستودهو پر برکت عزت 

بر شالالالما که  و سالالالتایش درود و سالالالالمو 

بر شما  ایید.ان و جویندگان راه شهددگپوین

 که شالالیگتگان، مشالالتاقان، محبان و رهروان

به خدا آن  راه ته و  گذشالالال عزیزان از خود 

 اید.رسیده

نب ....................  جا قدم دارم این عرض خیرم

عزیزان و کایک شالالما محضالالر ارزشالالمند ی

ضر محترم ) سروران بزرگوار . همچنین مح

در صالالالورت داشالالالتن مهمان ویژه، ابتدا نام 

 ایشان و سمت سمت شان ذکر شود(.

تا نام آنان را زنده کنیم و از ایم امروز، آمده

سجایای سخن برانیم. آنان کرامات و  شان 

که پهلواناني بي ادعا و عارفاني حق آشالالالنا 

 بودند.

 ازی نگرفتکس چون تو طریق پاکب

 با زخم نشان سرفرازی نگرفت

 

 زین پیش دالورا، کسي چون تو شگگت

 حیثیت مرگ را به بازی نگرفت...

شریت اند! آری! آنان  شمع محگل ب شهدا، 

درس آزادگي و غیرت  به ما شانکه با رفتن

شجاعت آموختند؛ آنان که مردانه از جان  و 

ما  گذشالالالتند و تا آسالالالایش و آرامش را به

 هدیه کنند.

 ، از شالالهدایدیه به روان پاک تمام شالالهداه

صدر اسالم، تا پهلوانان دشت کربال، شهدای 

صلواتي  شهدای مدافع حرم  دفاع مقدس و 

 مهدی پسند ختم کنید.



 (1)یادواره شهدا متن مجری 

 

 یادداشت شهید:
  چیست؟ جنگ داند مي کسي چه

 چند قلب خمپاره یک فرود داند مي کسي چه

 درد؟ مي را نگر

 گریز یعني آتش، یعني سالالوختن، یعني جنگ

باشالالالد، اینجا که جا هر به هرجا، به  یعني ن

 مي چه جوانم کجاسالالت؟ کودکم که اضالالطراب

 شد؟ چه دخترم کند؟

 ها جواب و ها سالالوال این کجای ما راسالالتي به

 ایم؟ گرفته قرار

شجویي دختر کدام صله حتي که دان  ندارد حو

 بشنود را آن اخبار و ببیند را جنگ های عکس

 خبر با سالالوسالالنگرد معصالالوم دختران قصالاله از

 است؟

 کجاست؟ هویزه داند مي دانشجویي پسر کدام

 در و شده کشته جنگیده؟ هویزه در کسي چه

 گردیده؟ دفن آنجا

 رادرک جمله این معني که اسالالت کسالالي چه

 :کند

 !تانک؟ و تن نبرد

  چیست؟ تانک داند مي کسي چه اصال

 زیر مظلوم و مبارز دانشالالجوی120سالالر چگونه

 شود؟ مي له تانک های شني

 ببندیم خود روی به را درها توانیم مي چگونه

بار موش چون و مات دران  النه کتاب کهنه کل

 بگیریم؟

له کدام  کدام برای کني؟ مي حل را مسالالال 

حان ید چه به خواني؟ مي درس امت  نگس ام

 مي پر چه از را کالسالالورت و کیف کشالالي؟ مي

  کني؟

 رسیدن دیر خورد؟ مي را جانت اضطراب کدام

یدن دیر اتوبوس، به  نمره کالس، سالالالر رسالالال

 گرفتن؟

 ماشین؟ به مدرک، به ای؟ بسته چیز به را دلت

 دکترا؟؟ فوق حوزه در شدن قبول به

 کشیدن، پر خوشا؛ شدن ارسطو ندارد صگایي

ستو سرک آی !شدن پر شجو، پ  چه تو به دان

 تو همسالالایگي در ای خانواده که اسالالت مربوط

 است؟ افتاده خاک به است؟جواني شده داغدار

 که است مربوط چه تو به دانشجو! دخترک آی

سنگرد دختران شک به را سو شانده ا  و اند؟ ن

 کردند؟ گور به زنده را آنان

 ...!!!نه حتما دانستي؟ مي هیچ

یا هیچ جا آ له و کارون که آن  بهم فرات و دج

 اندکي تا ای گشته آب دنبال به خورد، مي گره

 که آنگاه و کني؟ تر را کودکي خشالالکیده زبان

 بالین به فراوان امیدهای با یافتي، نم ای قطره

 که دیدی اما کني سیرابش تا رفتي کودک آن

 ...خورد نمي آب دیگر کودک

سم اگر تو اما ستي، قا ستي، اکبر علي اگر نی  نی

 مباش حرمله الاقل نیستي، عبداهلل و جعگر اگر

 علي خون و پذیرفت را حسالالالین هدیه خدا که

 .نداد پس زمین به را اصغر علي و اکبر

مت فردای که دانم نمي من یا  با خون این ق

 ....کرد خواهد چه حرمله

 

ضا احدی شهید احمدر شتی از  )با  یاددا

 تلخیص(

 64رتبه اول کنکور تجربی سال 

 دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
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 شما نام به ما و سرودید حماسه شما

 آوردیم در نان و سرودیم ترانه فقط

 
 بودیم شما با بگوییم اینکه برای

 آوردیم در داستان خودمان، از چقدر

 
 افتاد آسیاب از تا جهان، آبهای و

 ...آوردیم در زبان و شدیم دست به قلم

 از زخم شناسنامه دارند هنوز

 در مسجد خون اقامه دارند هنوز

 

 آنان همه از تبار باران بودند

 رفتند ولي ادامه دارند هنوز...

 متن ادبی: 

شهید بزرگوار، سید مرتضي آویني، چه زیبا 

ما پندار ما این اسالالت که »که: گگته اسالالت 

حقیقت آن  ؛ امااندفتهایم و شالالالهدا رمانده

اسالالت که زمان، ما را با خود برده اسالالت و 

 «اند.شهدا مانده

مان راه گم  که در این کوره راه ز آری! آن 

ی ماییم! آن که در این تیره ،کرده اسالالالت

 ماییم! ،شب به بیراهه رسیده است

ماییم که در این قیل و قال ایام، از خود نیز 

 م...غافل مانده ایم و در خود نیز گرفتاری

اند و ما اند و شالالهدا ماندهآری! شالالهدا زنده

 ایم...رفته ما ایم ومرده

 اللهم الرزقنا توفیق الشهاده في سبیلک...

                مانید مي ما یاد به ولي رفتید

 مانید مي ها الله سرخ خاطر در

 

           شهدا ای عشق راه سرباختگان

 مانید مي شما و هستیم رفتني ما

 مالانده پالرواز از اسالت بالالي مرا

 مانده آغالاز در اسالت قدمهایي

 
 بگیالریالد را دستالهایالم! شهیدان

 مالانالده بالاز ره از همالالالراهِ منالالم

 

 

 حسن ختام:

 آنجا که تویي راه گذر نیست مرا

 اغمي دگر نیست مر ،جز دوری تو

 خواهم که به جانب تو پرواز کنم 

 ااما چه کنم که بال و پر نیست مر

 

خداوند متعال، انشالالالااهلل بال و پر پرواز به 

 ی ما عطا کند.را به همهسمت شهدا و 

 

ا منور، مشالالام جانتان دلتان به نور لطف خد

معطر، لطف روزگار بر  شالالالهدابه شالالالمیم 

 .دبا ایامتان مقرر و هر روزتان مظگر

 یا علي مدد! خدا یار و یاورتان.

 


