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 ( :ره)خوینی اهام پیام

  الطحیم الطحمه الّلٍَ ثسم

 .است اسالمى اومالة ضُساى اظ اى  ػسٌ َبى يصیت اظ خمالتى ضمبست ممبثل آوچٍ

 ي ػطك ي ایمبن اظ سطضبض ػعیعان ایه ممبثل زض ضا ذًز کٍ آیس  مى ضطمم مه. اوساظز  مى اسالم صسض ضُساى یبز ثٍ ضا اوسبن ثطاستى

 .ویستیم َم کًچٍ یک ذم زض َىًظ مب ي پیًستىس ذًیص مؼطًق ثٍ ثعضگ ذساى ثٍ ػطك ثب آوبن آيضم؛ حسبة ثٍ فساکبضى

. فطمب مطحمت ودبت ذًزذًاَى ي ذًزثیىى ثىسَبى ي لیسَب اظ ضا مب ي ثپصیط، ذًز ضحمت خًاض زض ضا گصضتٍ ذًز اظ ػعیعان ایه ذسايوسا،

 . «الؼظیم الفضل شي إوک»

 (611: ظ ،11 ج امبم، صحیفٍ) ( 1631 اضزیجُطت 1)  الرمیىى المًسًی الّلٍَ ضيح

 

 

 ( :هدظله)ای خاهنه اهام پیام

 ضُسای ثعضگساضت يیژٌ ،"کطثال ضاٌ" کىگطٌ ورستیه ثطگعاضی مىبسجت ثٍ اسالمی اومالة مؼظم ضَجط ای ذبمىٍ اهلل آیت حضطت** 

 .فطمًزوس صبزض پیبمی آمًظان، زاوص اسالمی اودمىُبی

  الطحیم الطحمه اهلل ثسم

 زاضای آمًظ زاوص ضُسای ظاض اللٍ کطز مؼىًیت ي صفب ػطط اظ آکىسٌ ضا اسالمی ایطان فضبی کٍ ضُبزت ي ایثبض ثطکت ي پطثبض ثًستبن زض

 ضاضیٍ ضثک الی اضخؼی" وسای ذًیص کًتبٌ ػمط زم سپیسٌ زض کٍ خًاوبوی ي وًخًاوبن. است تأثیطگصاض ثطست ًَایی ي حبل ي يیژٌ ای خّلًٌ

 تفکط مّلتی میبن زض َطگبٌ. کطزوس پطياظ الُی ضضًان ثُطت ثٍ سجکجبل کجًتطاوی َمچًن ي ضىیسوس ذًیص وًضاوی زل گًش ثٍ ضا "مطضیٍ

 وبپصیط ترّلف ي محتًم مّلت، آن ي خبمؼٍ آن ضستگبضی ي فالح یبثس ػمك ي گستطش وًضستٍ خًاوبن يسیغ سطح زض ودبتجرص ي سبلم

 ي ضًُتطاوی ي فسبز امبن ثی َدًم ثطاثط زض تًاوست اسالمی کجیط اومالة. است ياضستگی ي صفب ي اثتکبض ي تالش مظُط خًان وسل. گطزز می

 گىساة آن تُبخم کٍ ثسذًاَی زلُبی مطمًظ، زستُبی. ثسبظز وبپصیط وفًش سسی ذًز، مؼبصط خًان وسل سًی ثٍ ظضت ػبزتُبی ي ثیکبضگی

 َمبوست وتیدٍ ي ثبظمبوسوس کبض اظ تسریطوبپصیط حصبض ایه زض کطزوس می سبظمبوسَی گیتی خبی َمٍ زض خًاوبن خبن ي زل سًی ثٍ ضا اذاللی

 مسبئل زیگط ي پطيضش ي آمًظش امًض مسؤيالن ثرصًظ مّلت ي زيلت امطيظ. َبست لّلٍ ثّلىستطیه ضمبض زض ایطان افتربضات تبضید زض کٍ

 .ثساوىس ذًز اومالثی ي اوسبوی ی يظیفٍ ثعضگتطیه ضا مىیغ سس آن اظ حفبظت ثبیس خًاوبن،

 .ذًاستبضم ضا آوبن ثبظمبوسگبن اخط ي صجط ي ثًم ي مطظ ایه ضُیسان زیگط ي آمًظ زاوص ضُسای زضخبت ػّلً متؼبل ذسايوس اظ

 (1611 فطيضزیه 41)  ای ذبمىٍ ػّلی سیس

 

 



 هقدهه : 

ضایتص ثط َمٍ وًظزٌ سبلٍ ضا ثٍ ذبطط ضدبػت ي ز ٍاُسبم )ظ(کٍ پیبمجط ضًز. مگط وٍ ایهمی ، ثعضگ مطزی آسمبوی چٍ ثسب کٍ وًخًاوی ظمیىی

 پطچم زفبع اظ يالیت ثطزاضتىس.ضیًخ ػطة فطمبوسٌ کطز ي مگط وجًزوس وًخًاوبوی زض کطثال کٍ ػَّلم ي 

 زضس ضا َطکدب کٍ ثبضس ثبیس آمًذت، ضيظی پطت میع مسضسٍ ي ضيظی َم پطت ذبکطیع خجٍُ.

 ت ثیطتطی زاضز، کالسص کدبست ي مؼّلمص کیست. کٍ ثفُمس کسام زضس اَمیّ ؛ذًضجرت کسی است

 ضا ضَب کطزوس ي ضاٌ آسمبن ضا زض َبی ضُط مب زضس ي ثبظی ضبنثٍ َط حبل زض ظمبوٍ ای وٍ چىسان زيض وًخًاوبوی اظ َمیه کًچٍ پس کًچٍ 

 پیص گطفتىس. 

حبال اگط ذًة ثجیىی ثط سط َمبن کًچٍ پس کًچٍ َب وبم آوُب ثٍ یبزگبض مبوسٌ. َط چىس زیگط خجٍُ ای زض کبض ویست يلی امتحبن َمیطٍ 

 َست، ذسا کىس ثطًز امتحبن ضا ذًة پس زاز. 

 ي يصیت وبمٍ ضبن ضا می ذًاوی ... َب کٍ ظوسگی وبمٍ مثل ایه

 ضُیس 33 کتبة زض ایه  می ثبضس کٍ استبن مبظوسضانضُسای زاوص آمًظ  ةکتبة ضُسای زاوص آمًظ مدمًػٍ ای اظ يصیت وبمٍ ي ظوسگی وبم

کبوًن فطَىگی، ثٍ َمت خمؼی اظ زاوص آمًظان ي زاوطدًیبن ي طالة  ضُیس( 13ضُیس ي وًضُط 41وًض ي وًضُط )وًض  ضُطستبن زاوص آمًظ

 است.ضسٌ  چبحي  تسيیهتجّلیغی َمکالسی آسمبوی 

مدمًػٍ َبیی َمچًن آمًظش ي پطيضش، ثىیبز ضُیس، کىگطٌ ضُسای سپبٌ، اودمىُبی اسالمی زاوص مطاتت تطکط ي لسضزاوی اظ  َمچىیه 

 .زاضیم  ضا ومًزوس َمکبضیچبح امًض ي اسىبز ي اطالػبت مط ثًط ثٍ ضُسا زض خمغ آيضی  کٍ آمًظان، اضضبز اسالمی

 ي ذطىًز مب اظ ضا ضُسا ی طیجٍ اضياح ي ثعضگًاض امبم مطُط ضيح. که ذطىًز مب ی َمٍ اظ ضا( ػح)ػصط يلی حضطت ممسس لّلت! پطيضزگبضا

 .که لجًل مب اظ کطمت ثٍ ضا آن ي ثسٌ لطاض ذًزت ضاٌ زض ي ذًزت ثطای گفتیم، چٍ آن. ثگطزان ضاضی

 والسالم علی عباداهلل الصالحین

 6931تیر -هیثن عادل

 

 

خُبز فطَىگی زض ضيظَبی  ةػطصمدبَس  مؼّلم ي مطثی گطاومسض، استبزایه کتبة ضا ثٍ ضيح مطُط َمٍ ضُیسان ضاٌ حك، ػّلی الرصًظ 

می ومبیم. ثبضس کٍ زستگیط ي تمسیم  حاج ههدی ثقفی ،اض ي مسئًل اسجك اودمه اسالمی زاوص آمًظان زض مبظوسضانگص، ثىیبن سرت

 ضاَىمبی امطيظ ي فطزای مب ثبضىس. اوطبءاهلل

 

 

 



 فهرست: 

 صفحه نام خانوادگی شهید نام شهید صفحه نام خانوادگی شهید نام شهید

 18 زَگیطی کیبئی الؼبثسیه ظیه شهرستاى نـوشهر

 03 کیبکدًضی ضحمبن 6 آالالوی غالمطضب

 09 کیبالضکی فطًَش 9 زلسم احمسی خُبوساض

 03 پًضمحسىی گیل مًسی 3 يضی ویم اسحبق وظبم

ویچکًَی لُطاسجی فطیسين 0 ویمًضی اسحبلی اهلل فطج  01 

ویمًض متبخی صبثط 3 آثبزی يلی اسسی غالمطضب  08 

ویمًض متبخی خُبوگیط 66 زايزی افتٍ اهلل ػىبیت  83 

ویمًضی متبخی ػّلی 69 ثُبضی اسمبػیل  89 

(ضحمت)اهلل ضحمت 63 آظازثطی پًضلطثبن محمس  83 مدیسی 

وؼمتی مطبید حسه 60 تًکّلی اهلل لسضت  80 

 83 میطوًضالّلُی سیسمحمس 63 کیکًج خمبلی آیت

پًضکدًض ومی کطیم 96 خُبوساضالضکی يثًق  36 

 39 آثبز ػّلی وًضی ػّلی 99 چمطکًَی اهلل حجیت

 شهرستاى نــور 91 آثبزی ػّلی حسیىی (حسه)سیسمحسه

 33 حجیجی وًضػّلی 98 ویطسی حسیىی سیسضسًل

کبضسیساوی وژاز حسه کطیم 93 حمبیمی ػیسی  30 

 33 حسیىی سیسمصطفی 99 پًل ذعائی اصغط ػّلی

 636 حسیىی سیسمطتضی 93 کًَپط ذعائی ضضب ػّلی

 639 ذبکپًض حسه 91 پًل ذعایی فطَبز

لطگبوی ذسطيی ػجبس 98 پًل ذعایی (وًضی)ػیىؼّلی  633 

زازٌ زست غالمؼّلی 33 پًل ذعایی اثًالفضل  630 

(غفبض)پطيیع 39 سمبء ذًاخًوسی سّلیمبن  633 زیًسبالض 

 666 ضستگبض اثًالمبسم 33 زیًسبالض مرتبض

 669 ضودجط حسیه 31 ضيزگطثبلًذ (مُسی)محمسمُسی

اهلل ػعت 38 ذیطی ضطج ضضب غالم  663 ضودجط 

 660 ضطیفی ضضب 33 کبکطيزضی ضؼجبوی یؼمًة

(امیط)اضسالن 39 فطز صبزلی (ػّلی)محمساسمبػیل پًض ػّلی   663 

 696 کیًمطثی احمس 33 صیسپًضالئی سیسَبزی

 699 محمسی سؼیس 31 کبکطيزی ػجسالّلُی حجیت

(ثیژن)ػعیعاهلل 38 وژاز لبسم (افطاسیبة)خؼفط  693 محمًزی 

 690 محمًزی حسیه 13 ذبچک لبسمی فطَبز

 693 مًشوی فتحؼّلی 19 ايیّلی لمی اهلل احسبن

 699 َسایتی صفط 13 ايیّلی لمی (آمًظگبض)مظفط

 693 یًسفیبن اثطاَیم 11 کثیطی اضزضیط

 



»1«

غالمـرضا  آالالنی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا آالالنی
غالمرضا آالالنی در 12 بهمن ماه سال 1340 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش نساء ابراهیم پور و پدرش غالمحسن آالالنی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان میرزا کوچک خان رشته تجربی 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
خدمت                اسالم  به  کربال  لشکر 25  بسیج  عضویت  در  آالالنی  غالمرضا  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/02/25 
عملیات بیت المقدس منطقه پاسگاه شهابیه در اثر جراحت حاصل از بمباران 
الهی جای  و در جوار رحمت  نوشید  را  تانکهای دشمن شهد شیرین شهادت 
گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید 
پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.



»2«

غالمـرضا  آالالنی
به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهيدان 

با سجده و عشق به اهلل و درود بر خمينى روح اهلل كه به ما درس آزادگى آموخت و با درود بر شهداى گلگون كفن 
هويزه و كربالى خوزستان. 

وصيت نامه چيزى است كه هر رزمنده اى در جبهه ها مى نويسد تا يادگارى براى رزمندگان پشت جبهه ها باشد. 
»و ال تحسنب الذين قتلوا ىف سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون « )آل عمران 136( 

» و گمان مبريد در حق كسانى كه در راه خدا كشته شده اند از مردگانند  بلكه زنده اند و در نزد پروردگار خود روزى 
داده مى شوند.« 

سالم بر امت شريف و شهيد پرور ايران، من يكى از فرزندان كوچك شما هستم، من راه خود را انتخاب كردم و امانتى 
نزد پدر و مادر خود بودم كه رفتم نزد صاحب اصلى خود؛ من كوچك تر از آنم كه به ملت عزيز خود وصيت كنم ولى 
وصيتى كوچك دارم به ملت شريف و شهيد پرور ايران؛  قرآن را در سرلوحه كارهايتان قرار دهيد و خودتان را هر لحظه 
در حضور حق تعالى بدانيد و در مقابل سختيها مانند كوه استوار و مانند فوالد محكم باشيد و همچون امام بزرگوارتان در 

مقابل مزدوران داخلى و خارجى نرمش از خود نشان ندهيد. 
همه انسانها خواهى نخواهى رفتنى هستند و چه بهتر آنكه در جبهۀ جهاد عليه باطل و درراه خدا كشته شوند. 

از همه آشنايان مى خواهم كه اگر  مخالف راهم بوده، در عزادارى من شركت نكنند و باز وصيت مى كنم به برادران  
حزب اهلل تا آنجا كه مى توانيد در مقابل ضد انقالب داخلى ايستادگى كنند و از آنها مى خواهم كه ضد انقالب را در 
تمامى ارگانهاى دولتى تصفيه كنند، چه آنكه در اين لحظات ضد انقالبيون بطور محسوسى در بين مسلمانان رخنه مى 

كنند مانند شركت در تظاهرات و مراسم مذهبى شما برادران و ... 
از خانواده ام انتظار دارم كه در شهادت من نگريند چون من با دلخواه خود و با آگاهى كامل اين راه را انتخاب كرده ام و 
من اميدوارم كسانى بر جنازه ام نماز بگذارند كه پيرو خط امام بوده و هيچ گونه انحرافى نداشته باشند. من در راه خالق 
خود رفته ام و من اين راه را انتخاب كرده ام منتظر من نباشيد چون نرفتم كه زنده برگردم، من رفتم كه با كفر و يزيد زمان 

مبارزه كنم و به نداى امام خود لبيك بگويم و اگر نتوانستم بكشم كشته شوم و در هر حال پيروز شوم. 
از مادر عزيزم مى خواهم كه شيرش را برايم حالل كند چون من فرزند صالحى براى او نبوده ام و به مادر خوبم بگوييد؛ 
هروقت به فكر من مى افتد به فكر برادر پاسدار بيفتد كه در كربالى خونبار ايران مظلومانه مانند حسين )ع( سرش را از 

تن جدا كردند. 
پدر!، مادر! و خانواده گراميم؛ از آن خانواده ها و اشخاصى  نباشيد كه تا يك حادثه ناگوار برايشان پيش بيايد، خدا را از 
ياد مى برند، واى به حال چنين خانواده هايى كه اميدوارم خانواده من از آن گروه نباشند و به همه بگوييد كه من اين راه 
را با دل جان انتخاب كرده ام و به قول اميرمؤمنان )ع( در اين ميدان مسابقه تا فرصت داريد به جهاد برخواسته و بهشت 

برين را برنده شويد. 
از ملت قهرمان حزب اهلل ايران مى خواهم كه به اين منافقان كه هر روز در گوشه و كنار كشور اسالمى ما فتنه انگيزى                
مى كنند رحم نكنند، مرگ بر منافقان كه مى خواهند اين انقالب نونهال ما را ناتوان سازند؛ و منافقان و منحرفان بايد 
بدانند كه ملت مسلمان ايران متكى به سالح ايمان است و به خاطر همين است كه به جهانخواران شرق و غرب » نه « 

گفته است. 
هميشه گوش به فرمان واليت فقيه باشيد كه همين واليت فقيه است كه گلوى دشمنان دين را مى فشارد. در آخر از خدا 

مى خواهم من را بيامرزد چون در گذشته گناهان زيادى انجام داده ام. 
اى خانواده هاى شهدا! از خدا براى من طلب آمرزش كنيد، چون شما پيش خدا عزيز هستيد . 

»إن الله يحب الذين يقاتلون ىف سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص« 

» هر آينه خداوند دوست دارد آنانى را كه در راه او چنان صف كشيده و جنگ مى كنند كه گوئى بنيانى فوالدين و به 
هم پيوسته اند. «

خدايا ، خدايا تا انقالب مهدى )عج( ترا به جان مهدى )عج( خمينى را نگهدار 
مرگ بر آمريكا ، دشمن اصلى ما
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جهاندار احمدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز جهاندار احمدی
جهاندار احمدی در 20 دی ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده نرجس حسینی و پدرش جلیل احمدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید جهاندار احمدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/12/27 
عملیات بدر منطقه جزیره مجنون در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای ویسر شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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جهاندار احمدی
بسمه تعالى

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

سالم و درود خدا بر رزمندگان و سلحشوران شجاع و با ايمان كه با سالح اهلل اكبر و اتكال به نيروى اليزال الهى در جبهه 
هاى حق عليه باطل حماسه آفرينند و هر روز بر ضعف و خوارى مزدوران بعثى مى افزايند؛ وظيفه هر فرد مسلمانى 
است كه در مقابل تجاوزات بيگانه كه به ميهن و دينش نموده است دفاع كند و از آنجاست كه بنده خودم را يك مرد 
شيعه مسلمان يافتم دفاع از اسالم و ميهن عزيز را يك وظيفه شرعى و اسالمى دانستم و به جبهه هاى جنگ آمدم تا 
دست تمام غارتگران عراقى و آمريكا و غيره را از سرزمين مسلمين جهان كوتاه كنيم. الزم نمى دانم كه كسى از ما تشكر 
كند چرا اما جنگ با كفر را يك وظيفه شرعى دانسته و از رهبرمان تشكر مى نماييم كه ما را از منجالب فساد نجات داده 
و راه خدا را به ما نشان داد. خداوندا ملت ما را از ارشادات ايشان بهره مند نما و سايه روحانيت را از مملكت ما كوتاه 
نفرما. سالم و درود فراوان بر تو پدر و مادرم! كه اين اجازه را به من دادى تا به جبهه هاى جنگ بيايم و به آرزوى خودم 
كه شهادت بود برسم. پدر و مادرجان از هر دوى شما مى خواهم كه مرا حالل كنيد و با استقامت و صبر و شكيبايى از 
انقالب اسالمى دفاع كنيد. پدر جان مى دانم كه مادر نمى تواند تحمل كند و گريه نكند ولى از تو مى خواهم مبادا روحيه 
خود را ببازى و گريه كنى، پدرجان از شما مى خواهم كه بعد از شهادت من براى اين همه گستاخى كه در عمر كوتاه 
در مقابل شما مرتكب شده ام، مرا ببخشيد. مى دانم هيچوقت برايت فرزند خوبى كه ميخواستى نبودم. اميدوارم كه بتوانم 
در آن دنيا در پيش خدا برايتان فرزند خوبى باشم و بتوانم جواب مهر و محبت شما را بدهم،  اما تو مادرجان! مى دانم تو 
حتما گريه  مى كنى،  شب و روز گريه كنى ديگر »جهاندار« نمى آيد من با خدايم عهد پيمان بستم و به آرزوى خود كه 
شربت شهادت بود، نوشيدم؛ بدان  در راه مقدسى گام گذاشته ام يعنى راه شهادت كه در اصل راه خدا و قرآن است.  در 
باالى خانۀ مان پرچم هاى سياه سوار كن و افتخار كن كه فرزندت در راه خدا شهيد شده است. سالم بر تمام خواهران! 
و برادران عزيزم! از شما مى خواهم كه بعد از من نسبت به اين پدر و مادر رنج كشيده مهربان بوده و قدر زحمات آنها 
را بدانيد .باز خداوندا خونم را به شهادت، شهادتم را به سعادت، سعادتم را به پيروزى اسالم و انقالب اسالمى موفق 
گردان. در آخر از پدر مى خواهم كه جسم مرا در هر جا كه خودش مى داند به خاک بسپارد اى پدر وقتى كه شهيد شدم 
اگر مى توانى پول نگير ولى اختيار در دست توست و اگر وكيل وصى من را خواسته باشى، برادر عزيزم احمدى است.

به اميد پيروزى حق بر باطل، زنده باد اسالم پاينده باد قرآن
خداحافظ پدر و مادر مهربان
فرزند شما جهاندار احمدى

1362/11/19
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نظام اسحاق نیموری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نظام اسحاق نیموری
نظام اسحاق نیموری در 20 دی ماه سال 1347میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 
محبت مادرش فضه اسحاق نیموری و پدرش وجیه اهلل اسحاق نیموری پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه صائب با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید نظام اسحاق نیموری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  غرب  و  جنوب  جبهه  در  که  کرد  می 
1364/11/22 عملیات والفجر8 منطقه اروند رود در اثر اصابت ترکش به سر 
و صورت شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. 
پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای نیمور شهرستان شهید 
پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نظام اسحاق نیموری
بسم الله الرحمن الرحیم

با درود فراوان به محمد)ص( پيامبر خدا و مهدى موعود، منجى بشر، فرياد رس امت اسالم و نايب برحقش حامى 
مستضعفان، ابر مرد تاريخ رهبر كبير انقالب اسالمى ايران فرمانده كل قوا خمينى روح خدا. با درود فراوان به سرور 
شهيدان كربال حسين)ع( و با درود فراوان به شهداى انقالب اسالمى ايران و شهيدان جنگ تحميلى و با درود فراوان و 

سالم گرم به رزمندگان اسالم كه در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل مشغول پيكارند.
 انسان يك روز به دنيا مى آيد و روزى هم از دنيا مى رود و تنها كردارها و اعمالش بر جاى خواهد ماند، پس مرگ 
سرنوشت ما مى باشد و چه بهتر كه انسان در راه مكتب و هدفش كشته شود. از مرگ من نگران نباشيد زيرا نزد خداى 
منّان زنده هستم و روزى مى گيرم فقط جسم من از ميان شما رفته است از مرگم ناراحت نباشيد و برايم سياه نپوشيد. 
مادر عزيز! مى دانم كه از مرگم نگران خواهى شد اما اين را بدان كه كسانى كه در راه خدا كشته شوند زنده هستند و 
نزد خدا بهره مند مى شوند. اميدوارم خدا مرا از همان بندگان شهيدش قرار دهد. مرگ پايان زندگى نيست بلكه هيچ                     
قطره اى در مقياس حقيقت در نزد خدا از قطرة خونى كه در راه خدا ريخته مى شود بهتر نيست و من مى خواهم با اين 
قطرة خون به معشوقم برسم كه خداست. وصيت مى كنم كه بعد از مرگم برايم گريه نكنيد به همۀ دوستان و آشنايان 
تبريك بگوييد و بگوييد جان او هديه اى براى امام امت خمينى بت شكن و در راه خداست و براى همين بود كه بسوى 
جهاد رفت و شربت شهادت نوشيد، بدانند كه اين پيام يك شهيد است؛ كه جهاد دو چيز را در بر مى گيرد يكى خون كه 
شهيد مى دهد ديگرى پيام شهيد كه بايد به همه نقل شود. به پدرم بگوييد كه ديگر پيش جدمان سرشكسته نيستيم چون 

پسر من راهى را رفت كه حسين و سالله اش رفته اند.
 پدرجان! وصيتم به شما اين است كه راه مرا ادامه دهيد. دنيا گذرگاهى است براى ابتداى دگرگونى زندگى انسان، انسان 
با مردن نابود نمى شود بلكه از اين جهان به جهان آخرت انتقال مى يابد. مرگ يك امر طبيعى و كاماًل عادى است و نبايد 
مورد ترس و وحشت قرار گيرد. مادرم! يادم هست با اين كه زحمتها در بزرگ شدن من كشيده اى در آخرين موقعى كه 
خواستم از شما جدا شوم گفتى؛ »نظام« مواظب خود باش كه بيخودى كشته نشوى. آرى مادرم! درسنگر بودم اين جمله 
از يادم نمى رفت كه بايد بيخودى كشته نشوم. اى مادر! نكند در مرگم بى تابى كنى و جامه بدرى و تا آخر عمر خود را 
در آتش ناراحتى بسوزانى چون كه مورد لطف)سوءاستفاده( دشمن قرار خواهى گرفت و به خانواده و بستگانم توصيه مى 
كنم دست از انقالب و اميد مستضعفان نكشيد. مادر جان! اگر مرا نديدى حاللم كن. خود بهتر مى دانى كه من از اوايل 
پا گرفتن انقالب در تمامى موارد مى خواستم سهمى داشته باشم. مادر جان! بعد از شنيدن خبر مرگ من اشك نريزيد و 
به خواهرم بگو در سوگ مرگ من اشك نريزد، زيرا امام بزرگوارمان در سوگ فرزندش اشك نريخت، چون مى دانست 
رضاى خدا در اين امر مى باشد. مادر جان! مرگ من در راه اسالم و قرآن شايد جوششى در جوانان به وجود آورد، البته 
نه تنها مرگ من بلكه تمامى شهيدانى كه در راه اهداف مقدس اسالم كشته شده اند و حتى خوشحال باشى كه فرزندت 

را در راه اسالم از دست مى دهى. در جهان آخرت بانوى صدر اسالم فاطمه زهرا از تو گله ندارد.
 اكنون كه اين وصيت نامه را مى نويسم صداى گلوله ها و توپهاى لشكر همه جا را فرا گرفته است. برادرانم را مى بينم 
كه تكبير گويان در انفجار مين ها شهيد مى شوند. خداوندا! تو را به يگانگى ات سوگند، شهادت در راه اسالم را نصيبم 
كن. گناهانم را ببخش و در صف شهدا قرار بده. بار الها قدرتى به من عنايت كن و لطفى بفرما تا در آخرين لحظات عمر 

نام تو را بر زبان داشته باشم. سپاس خداوند بزرگ را كه به من عنايت فرمود كه جانم را نثار اسالم نمايم.
 پيروز باد اسالم نابود باد دشمنان اسالم درود بر امام بزرگوار زمان امام خمينى 

خداحافظ فرزند اسالم نظام اسحاقى نيمورى
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فرج اهلل اسحاقی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فرج اهلل اسحاقی
فرج اهلل اسحاقی در 3 تیر ماه سال 1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زیور متاجی و پدرش اسماعیل اسحاقی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس  صائب و توحید با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید فرج اهلل اسحاقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/02 
منطقه عملیات مریوان -کردستان در اثر اصابت تیرمستقیم به سینه شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار روستای نیمور شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران 
مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای 

آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فرج اهلل اسحاقی
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم الجعلنی من جندک، فان جندک هم الغالبون و جعلنی من حزبک فان حزبک هم املفلحون و جعلنی من اولیائک فان اولیائک ال خوف 

علیهم و ال هم یحزنون.

خدايا قرار ده مرا از سپاهت زيرا سپاه تو پيروزند و قرار ده مرا از گروهت زيرا گروه تو ايشانند رستگاران و قرار ده مرا از 
دوستانت زيرا دوستان تو بيم و ترسى برايشان نيست و اندوهگين و محزون نيستند. )قسمتى از دعاى روز شنبه(

سپاس خداوند رحمان را سزاوار است كه به رحمتش همۀ پديده ها را آفريد و پرورش و روزى داده و به هر آفريده اى 
آنچه الزم داشت عنايت داشت و عنايت فرمود. درود بى پايان بر فرستادگانش به ويژه بر آخرين آنان باد كه با آوردن قرآن 
هدايتش را براى مومنان به كمال رسانيد و سپاس خداى جهانيان را سزاست و رحمت خداوند بر پيغمبر ما محمد)ص( 

و خاندان او و درود فراوان بر اهل بيتش.
پروردگارا! اينكه براى رضاى تو و براى خشنودى تو و به امر خليفۀ بر حق تو كه نايب امام زمان مى باشد قدم به صحنۀ 
جهاد بر عليه كفر مى گذارم، بدان اميد كه مرا به فيض شهادت برسانيد تا شايد كفاره اى باشد براى محو گناهان و اداى 

دِينى در قبال جمهورى اسالمى و يا مرا بيامرز و توبه ام را بپذيرى كه در هر حال به تو نيازمندم.
سپاس بى پايان بر مرجع مجاهد، زعيم اكبر، قائد اعظم، موسى زمان، در هم كوبندة ستمگران، بت شكن عصر، منجى 
نسل، خورشيد جماران، فرزند فاطمه زهرا، نائب به حق امام زمان، حضرت آيت اهلل العظمى امام روح اهلل موسوى ارواح 

الفدا.
سالم و درود فراوان بر رزمندگان و عاشقان شهادت، زائران كربالى حسينى و ايثارگران حسين ابن على)ع( و سالم 
صدها هزار رزمندة مسلمان بر آستان پاک سرور آزادگان عالم حضرت حسين ابن على)ع( كه اينك عاشقانه به سويش 
مى شتابند تا با خون خود آثار كفر و شرک يزيديان را بزدايند و راه را براى مقدم جان بر كفان به سوى شهيدان نينوا 

كرباليى همواره سازند.
پدر مهربان! از شما بايد بى نهايت تشكر را كنم واقعاً آن پدرى كه من مى خواستم بوديد. اما چه زجر ها و چه مصيبتها و 
بالها به سر شما آوردم، مى بخشيد آن فرزندى كه تو مى خواستى من نبودم و نتوانستم حق فرزندى را به شما ادا كنم و 
اميدوارم كه حاللم كنيد. پدر دلسوزم! اگر خبر شهادت فرزندت به تو رسيد دو ركعت نماز شكر بخوان و در همانجا دعا 
كن كه خدا گناه مرا ببخشد و گريه و زارى مكن و همانند ساير پدرهاى شهدا مقاوم و استوار باشيد و مبادا بر من اشك 
بريزى و منافقين سوء استفاده كنند و تو بايد با گريه نكردن به آنها بفهمانى كه اين يك هديه بود كه در اه خدا داده ايد. 

خالصه پدرم اميدوارم مرا ببخشى و حاللم كنيد اگر به شما بدى كردم، من پيش شما شرمنده ام.
اما تو اى مادر مهربانم! مادرى كه سراسر عمرت را با سختى و رنج و مشقت و ناراحتى طى و سپرى كردى و در بدترين 

موقع من را شير دادى و بزرگم كردى. حتماً و يقيناً در انتظار ثمرة درختهايت بودى.
خدايا! قسمت من كن شهادت را، خدايا بهشت را نصيب ما بكن و ما را وارد بهشت كن، خدايا جند اهلل را با سوگند به 
ثاراهلل در لشكر روح اهلل براى شكست عدو اهلل و استقرار حزب اهلل زمينه ساز حكومت جهانى بقيه اهلل اعظم امام زمان 

حمايت كن.
خدايا خيلى دوست داشتم امام عزيزم را از نزد يك ببينم اما لياقت آن را نداشتم كه اميدوارم كه امام مرا ببخشد. 

خدايا خدايا تا انقالب مهدى حتى كنار مهدى خمينى را نگهدار
والفجر و لیال عرش -  و من الله توقیف

برادر كوچك شما فرج اهلل اسحقى



»9«

غالمرضا اسدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا اسدی
غالمرضا اسدی در 1 شهریور ماه سال 1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زهره حسینی و پدرش حیدر اسدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس  توحید و شهید علی پور با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید غالمرضا اسدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/27 عملیات 
کربالی5 منطقه شلمچه در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 29 
سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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غالمرضا اسدی
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عنایت اهلل افته

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عنایت اهلل افته
عنایت اهلل افته در 20 شهریور ماه سال 1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ربابه حکیمی و پدرش اسماعیل افته پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  شهدا و شهید کریمی و ایثارگران 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید عنایت اهلل افته در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/04/13 منطقه 
عملیات شلمچه در اثر ترکش خمپاره به سر شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار امامزاده نبی روستای علوی کال شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران 
مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای 

آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عنایت اهلل افته
بسم رب الشهدا و الصدیقین

و قاتلوا هم حتی ال تکون فتنه

سالم بر حسين )ع( و سالم بر خاندان حسين )ع( و سالم بر على اكبر حسين )ع(، سالم بر قاسم بن حسن )ع(، سالم 
بر عبداهلل بن حسن)ع( و سالم بر تمام شهداى كربالى حسين)ع( و سالم من به شما عاشقان حسين )ع(، عاشقانى كه 

همه در عشق مواليتان در كوى انسانيت و وحدانيت موج ميزند.
من عنايت اهلل داودى فرزند اسماعيل داودى مداح مى باشم، نزديك هجده سال عمر كردم و اين مدت عمرم گنه كارم، 
گاهى در بال و پر شيطان بودم و به همين جهت از خداوند طلب آمرزش گناهانم را دارم؛ هجده سال گنه كردم ولى امروز 
در ميادين نبرد در كنار هم سنگرانم در حال نبرد با خصم عدو كينه توز مى باشم و شايد كه در اينجا مشغول خدمت   
مى باشم خالص نباشم و شايد خداوند گناهانم را نبخشايد و شايد هم در اين دنيا باقى بمانم ولى اگر لياقت شهادت را 

داشتم متن زير را به عنوان وصيت نامه شهيد ابراز مى دارم: 
اول سالم به پدر و مادرم! كه تا به اين سن مرا بزرگ نمودند و اگر حاللم ننمايند از نظر خداوند گنه كارم از اينكه بدون 
خداحافظى رفتم مرا ببخشيد چرا كه چاره اى نداشتم و خالصه، حالليت از شما مى طلبم. اما برادران عزيزم! مرا نيز 
ببخشاييد اگر گناهى نسبت به شما كردم، اميدوارم حاللم نماييد و اما خواهرانم! شما را به زينب كبرى اگر گناهى از من 
ديديد مرا ببخشيد. پدرم! اگر نيامدم طاقت داشته باش و صبور باش و خود را جاى ديگر پدران شهيد قرار ده.  و مادرم! 
شيون و زارى زياد مكن و فقط دعا كن فرزندت را خداوند بيامرزد؛ ولى برادرانم! شما را به برادريمان نمى گويم به جبهه 
بياييد ولى در خدمت به  جبهه كمك كنيد و اما خواهرانم! به شما سفارش مى كنم زارى زياد مكنيد و سعى نماييد از 
خواهران شهيد سرمشق بگيريد و حضرت زينب)س( و سكينه )س(  امام حسين )ع( را الگوى خود قرار دهيد. اما به 
شما مردم مسلمان ايران زمين و به هم محلى هايم و يا آنان كه مرا ديده و ميشناسند؛ مرا به بزرگوارى و انسانيت خودتان 
ببخشيد و هيچگاه فراموشم ننماييد. دوستان عزيز! مرا به عشق دوستيمان عزيز بداريد و اگر جنازه اى داشتم برايم گل 
بياوريد و بر روى مزارم گل بزاريد. باز ميگويم به يادم باشيد كه به يادتان هستم، مسلمان باشيد و ايران و انقالب را به 

حق دوست داشته باشيد و جبهه را پر كنيد چرا كه نگذاريد خون شهدا پايمال گردد.
اما دانش آموزان و همكالسى هايم جبهه را فراموش ننماييد نگوييد كه محصلم درس دارم به جبهه بياييد كه جبهه ضد 

گناه، فساد و خالصه،سرزمين انسانيت است. 
اما پدرم! آنچه در اين دنيا به من برسد نيمى از آن را به عنوان ديه اى از گناهانم به فقرا و جبهه اهدا نماييد و سعى كنيد دنيا 
را به هواى پول ارزش ندهيد زيرا انسان تنها به عنوان رهگذرى در اين دنياست. اما برادرانم! من در اين دنيا چند قطعه شعر 
و چند داستان دارم حتى االمكان آنرا به چاپ رسانيد زيرا شايدبه درد جامعه بخورد و آنها را بر روى قبرم بگذاريد و اگر 
جنازه ام را نديده ايد هر سال آنها را به يادم بخوانيد، در پايان باز به همۀ  شما دوستان و آشنايان تكرار مى كنم مرا فراموش 

نكنيد و من گنهكار را ببخشاييد و جهت رضايت، برايم فاتحه بخوانيد؛ ضمناً برايم قرآن و نماز زياد بخوانيد. و السالم
به اميد پيروزى اسالم بر كفر جهانى

عنايت اهلل داودى
1368/09/15
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اسماعیل بهاری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اسماعیل بهاری
و  ایمان  با  ای  خانواده  ماه سال 1345میان  فروردین  در 10  بهاری  اسماعیل 
متدین در استان تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش                

سکینه ترک و پدرش علی اصغر بهاری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه رشته کشاورزی با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید اسماعیل بهاری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/10 منطقه 
عملیات سرپل ذهاب در اثر بمب گذاری شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای موسی آباد شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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اسماعیل بهاری
بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث قدسی: َمْن طَلَبَنی َوَجَدنی َو َمْن َوَجَدنی َعرَفَتی َو َمْن َعرَفَتی اََحبَّنی َو َمْن اََحبَّنی َعَشَقنی َو َمْن َعَشَقنی َعَشْقتُُه َو َمْن َعَشْقتُُه قَتَلْتُُه َو 

َمْن قَتَلْتُُه فََعلَّی دیتٌَه َو َمْن دیتٌَه فَاَنَا دیتٌَه.

هر كه مرا طلب كرد يافت مرا و هر كه مرا يافت شناخت مرا و هر كه مرا شناخت دوست داشت مرا و هر كه دوست 
داشت مرا عاشق شد مرا و هر كه عاشق شد مرا من عاشق او شدم و هر كه من عاشق او شدم كشتم او را و هر كه من او 

را كشتم خونبهاى او گردن من است و هر كه خونبهاى او گردن من است من خونبهاى او هستم.
سالم به پيشگاه ولى عصر )عج( يگانه منجى عالم بشريت و سالم به نايب بر حقش امام خمينى دامت بركاته. سالم بر 

حسين شهيد سرور مجاهدين اسالم و با سالم به پيروان خط امام.
من بر اساس رسالت و مسئوليتى كه حس نمودم در راه اهلل و براى پاسدارى و حراست از انقالب كبير اسالمى كه 
خونبهاى هزاران كشته و مجروح است به جبهه عازم شدم و به جنگ عليه ضد خدا پرداختم.  اين حقير گام نهادن در اين 
مسير خدايى را يك فريضه مى دانم و در اين راه اگر دشمن را شكست دهيم، پيروزيم و اگر به ظاهر شكست بخوريم 

باز هم پيروزيم. و افتخار براى من و شما است كه در اين راه به درجه شهادت مى رسيم و مايه شكر است.
دشمن بداند كه ما عاشقان شهادت تا دمار از روزگار مزدوران آمريكا و اطرافيانش در نياوريم ساكت نخواهيم نشست. 
خدايا! تو جانم دادى و جانم خواهى گرفت،  مرا در صراطى گذار كه هيچگاه در لحظه جان دادن غفلت نخورم. خدايا! 

مرا نعمتها دادى كه من نه قدرش دانستم و نه لياقتش داشتم پس به من زمانى عطا كن كه سپاسگزار تو باشم.
اى پدر عزيزم و مهربانم! اميدوارم كه براى از دست دادن من غصه و افسوس نخوريد كه شهادت حد تكامل يك 
انسان است و إن شاء اهلل آماده از دست دادن بقيه فرزندان خود در راه خدا باشيد. و تو اى مهربان مادر من! كه بعد از 
خدا مهربانترين و عزيزترين موجود ها نزد من شما پدر و مادرم هستيد و من به وجود شما ها افتخار مى كنم كه چنين 
فرزندى تربيت كرديد كه افتخار اسالم باشد، مادر به من درس آموختى كه پاى خود را جاى پاى ياران حسين بن على 
)ع( گذارم و چه كشته شوم و چه زنده برگردم مادر! براى تو افتخار بزرگ است. مادرم هرگونه افسردگى و ناراحتى شما 
مطمئناً باعث عذاب روح من مى شود. مادرم من پسر خوبى براى شما نبودم اميدوارم كه إن شااهلل مرا ببخشيد مادرجان 
در دنيا به هيچ چيز دل نبستم و نخواهم بست و اگر زنده ماندم هميشه يك راه را انتخاب خواهم كرد و آن يك راه، راه 

اهلل، شهادت، ايمان و يكتا پرستى است.
در آخر از دوستان و آشنايان مى خواهم براى پاسخ به خون شهدا حجاب اسالمى را حفظ كرده و پيروان پيرجماران 

ابراهيم زمان باشند.
در ضمن بنده دوازده روز روزه بدهكار هستم كه چهار روز آن كفاره سبك دارد يعنى روزى يك كيلوگرم گندم فكر كنم 

و هشت روز ديگر كفاره ندارد.
بَقیُة الله اَرواِحنا لَُه الِفداء

از خون سرخ ما تا حكومت سبز مهدى )عج(
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

وصيت نامه اسماعيل بهارى
1362/04/24

متولد هزار و سيصد و چهل و پنج 1345- فرزند على اصغر بهارى
روبه صفتان زشت خو را نكشند در مسلخ عشق جز نكو را نكشند  
مردار بود هر آنكه او را نكشند گر عاشق صادقى ز مردن مهراس  
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پورقربان محمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد پورقربان
محمد پورقربان در 6 تیر ماه سال 1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه شاه شمس و پدرش یونس پورقربان پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  سپاه دانش و هنرستان شریفی 
رشته برق با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید محمد پورقربان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/25 
عملیات رمضان منطقه شرق شلمچه)بصره( در اثر اصابت خمپاره کالیبر50 شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای کوشکسرا شهرستان شهید پرور چالوس 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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پورقربان محمد 

بسم الله الرحمن الرحیم و بسم رب الشهدا و الصدیقین

انا هلل و انا اليه راجعون. به چيزى از دنياى خويش مغرور شوم و دوستش بدارم در حاليكه مى دانم دنيا و 
آنچه كه در اوست فانى و رفتنى است و چگونه خويش را فريفتۀ معشوق نيمه راه سازم، دنيايى كه بعد از 
مدتى عاشق و دوستدارش را وا ميگذارد و بر اين نيرنگ و فريب خويش نيز شادمان خواهد بود. ما با تمامى 
وجودمان تعلق به خدايى داريم كه قادر و حاكمى است بس عظيم و رحيم، خودجان دهد و خود جان گيرد 
پس چه اعتراضى به اوست حال كه مى دانم بنا به گفته مواليم على عليه السالم »الدنیا سوق الخرسان« دنيا بازار 

زيان و خسران است.
با او وداعى ابدى كنيم و گريزان از او شتابان به سوى خالق هستى، سفرى آغاز سازم بس طوالنى و در اين 

رهگذر مرا با زندگان وصيت هايى است.
اى انسانها! اى زندگان! بدانيد كه انسانى كه بعد از مدتى از زندان جسم مى رهد و زنجير محبت دنيا را از 
هم مى گسلد و آنرا بسوى خداى باقى و ابدى سير ميكند،  هيچگاه مرده نيست چرا كه پروردگار زنده و 

جاودانى است. 
پس چگونه در پيشگاه چنين خدايى انسان مرده و فانى باشد »و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء 

عند ربهم یرزقون«.

بنابر اين سزاوار است چنين انديشه كنيد و بدانيد كه اگر شهيد شدم شاهدى ديگر بر شاهدان اعمالتان اضافه 
مى گردد پس به خود آئيد و از زشتى ها و كارهاى بد و شيطان پسند دورى جوئيد چرا كه شاهد قادر و 

انتقامجو كه خدايش خوانيم باالتر از شاهدى، مشاهده گر اعمالتان خواهد بود و اهلل شهيد على ما تعملون
پدر و مادر منتظر من بمانيد ما حمله بسيار گسترده اى داريم و بايد تا كربال برويم. اميدوارم كه مرا حالل 

كنيد. متشكرم به اميد پيروزى حق بر باطل
رسد آن كس كه مخلص بنده باشد شهادت گهرى ارزنده باشد    

فقط امام را دعا كنيد و رزمندگان را و نماز بخوانيد و صابر باشيد كه باعث رستگارى شما باشد. 
عروسى من شهادت              حجله من  سنگر من 

و يار من تفنگم              خداحافظ قربان شما
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قدرت اهلل توکلی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قدرت اهلل توکلی
قدرت اهلل توکلی در 5 آبان ماه سال 1351میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش کلثوم آقاجانی و پدرش احمد توکلی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  کوشکسرا با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید قدرت اهلل توکلی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت           
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/22 
عملیات کربالی5  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به گلو  شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای کوشکسرا شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران 
مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای 

آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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قدرت اهلل توکلی
بسم الله الرحمن الرحیم

باسالم و درود فراوان بر محمد)ص(و آل پاكش تا امام زمان)عج( و نائب بر حقش امام خمينى روحى له الفدا و با درود 
فراوان بر تمامى شهدا از هابيل تا شهداى كربال و كربالهاى ايران و با آرزوى پيروزى اسالم بر كفر جهانى ان شاءاهلل.

حمد خدايى را كه توفيق يافتم راهى جبهه شوم تا بتوانم در مسيرى كه انتخاب نموده ام سريعتر گام بردارم و به نداى 
)هل من ناصر ينصرنى( امام حسين)ع( لبيك گفته باشم با اينكه هر كجا خدمت كنى همانجا براى تو جبهه است ولى دل 
من راضى نمى شد زيرا مى خواستم كه جبهۀ خدارا احساس كنم و امام زمان)عج( را ببينم به همين خاطر به حكم امام 

و با رضايت پدر و مادر به جبهه شتافتم.
برادران و خواهران گرامى! اين نكته قابل توجه است كه بدانيد گاهى اوقات انسان فكر مى كند چيزهايى در اين دنيا برايش 
خوب است ولى همان چيز باعث انحراف انسان به حق مى شود، اينجاست كه بايد بر خدا توكل كرد و نيت خود را پاک 
كرد و همه چيز را از خدا و براى خدا خواست و در هنگامى كه جبهه نياز به نيرو دارد با توجيهاتى شانه خالى نكنيم و 

ياران خدا را يارى كنيم كه اگر اين چنين كرديم راه را يافته ايم.
پدر و مادرم! پيش از همه چيز بگويم اگر چنانچه در خانه جاى من خالى است بدانيد كه به گفته پيامبر )ص( خدا خودش 
جاى مرا پر خواهد كرد و چه چيز بهتر از اينكه مخلوقى؛ و خالق جاى او را پر كند و اين افتخارى است عظيم، و من در 
اين مورد ديگر صحبتى ندارم فقط به مادرم چند نكته مى گويم و آن اينكه من در نزد تو امانتى دارم و بايستى دير يا زود 
مرا حالل كنى، مى دانى كه رفتن حق است پس حال كه بايد رفت چه بهتر كه در راه خدا برويم و بدان تو رسالت خود 
را به نحو احسن انجام دادى، به همين خاطر بايد خوشحال و سربلند باشى و لباس سفيد بر تن كنى و هر وقت دلت 
گرفته بر سر سجاده بنشين و نماز بخوان و براى سرور شهيدان حسين )ع( اشك بريز. سعى كنيد به اين اشكهايتان جهت 

دهيد و تنها به خاطر خدا باشد تا شما رستگار شويد.
به كليه برادران و خواهران دينى و تنى خود مى گويم؛ كه به پدر و مادر خود احسان كنيد و خود را كه در اختيار انقالب 
و اسالم قرار دهيد، كه اين انقالب مانند سيلى خروشان است و به سمت هدف به پيش مى رود؛ اين فرمان خداست كه 
رضاى خدا در رضاى والدين است؛ به همه سفارش مى كنم كه بدانيد همه، از جمله خودتان در مسير معينى حركت  
مى كنيد و در نهايت انسان را به طرف خدا سوق مى دهد و امام امت به منزله سيل بندى است كه از هدر رفتن و بيراهه 

رفتن اين سيل جلوگيرى مى كند و آن را به راه نور هدايت مى نمايد.
از من به شما نصيحت كه قرآن زياد بخوانيد و در آن تفكر كنيد كه بدينوسيله انسان كليه وظايف و مسئوليتهاى خود را 
در قبال امام و امت انقالبى و شهيدان در مى يابد و احساس مى كند.  كه البته درک كردن تنها كافى نيست بلكه بايد به 
اين وظايف عمل كرد و از شما مى خواهيم كه تحمل نماييد. به همه شما مى گويم كه پيام خونم را در يابيد و مسئوليت 

خود را در قبال آن انجام دهيد.
پيام خون شهيدان، حجله بستن نيست، گريه و زارى نيست، اجراى مراسم نيست، بلكه اطاعت از امام امت است و عمل 

به فرموده هاى امام عزيز است كه خداوند به شما منت نهاده و چنين امامى را برايتان برگزيده.
اى مردم! ما تا آنجا كه توانستيم وظايفمان را انجام داديم و سرانجام توفيق رفيقمان گرديد كه در جهاد عليه دشمنان خدا 

شهيد گرديده و با خدا سودا كنيم و خداوند نيز طبق وعده اش خون بهاى ما را مى پردازد.
اى مردم جهان! شما هرگز مپنداريد كه علت كشته شدن ما كم تجربه بودن و يا كمى سالح است و يا نداشتن تخصص 
است بلكه بدانيد كه با همين وضعى كه االن بسيج دارد مى تواند در برابر همه ياوه گوييهاى شما بايستد و شما را به 

خاک مذلت بنشاند.
خدايا! تو را به خون سيد الشهدا)ع(و خون دوستان شهيدم قسمت مى دهم كه فرج آقا امام زمان )عج( را برسانى و بر 
نائب گرانقدر او طول عمر پر بركت و همراه با سالمتى كامل عنايت بفرمايى و به ما توفيق عنايت بفرمايى كه از اصحاب 

و ياران امام زمان )عج( باشيم.
والسالم

قدرت اهلل توكلى
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آیـت جمـالی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز آیت جمالی
آیت جمالی در 1 مهر ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ملوک ابراهیمی و پدرش جمال جمالی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید آیت جمالی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/05/01 عملیات 
لبیک یا خمینی منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به سر و شکم و دست و پا 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای کیکو شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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آیـت جمـالی
بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشنده و مهربان
واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا  بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن

هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.
همانا زندگى عقيده و جهاد است آرى اينك وقت جهاد است در بحران حوادث قد علم كردن و از عشق سوختن، سوى 
حق پر كشيدن و اسالم را زنده كردن و اوج گرفتن، روز شرافت و روز شهادت است روز تابع بودن از ولى امر يعنى 
خمينى بت شكن، پرچم دار اسالم كه پيرو راه پيروزمند حسين )ع( است اين راه را انتخاب كردم، راه عدالت، انسانيت، 
راه خدا و اسالم. امام حسين )ع( 13 قرن پيش فرياد ميزد هل من ناصر ينصرنى و با صداى بلند فرياد ميزنم لبيك لبيك 
لبيك. اى ملت!، اى برادر! و اى خواهر! و اى همسنگر! بهوش باش بهوش زيركانه و عاقالنه بى انديش به سوى حق و 
به راه امام به پيش رو كه راه عدالت است دور از منافقين و چپ و راست و امريكا و شوروى. اى آنكه هر دم ميگويى 
اهدناالصراط المستقيم يعنى خدايا مرا به راه راست هدايت فرما، به راه راست كه راه خمينى است پيش رو و تنها وصيتم 

اين است كه امام را تنها نگذاريد و مانند كوفيان نباشيد كه امام را تنها گذاشتند.
اى پدرم! و اى مادرم! و اى خواهرهايم! براى من گريه نكنيد و هرگز ناراحت نشويد اگر من رفتم! امام را كه داريد و به 
او افتخار كنيد كه چنين رهبرى داريم. پدرم!، عزيزم، من رفتم براى من گريه مكن، براى اينكه من در راه اسالم جانم را 
از دست دادم و اين از افتخار بزرگ شماست. مادرم نبايد گريه كنى و نبايد ناراحت شوى،  بايد خودت را قانع كنى از 
اينكه من از على اكبر)ع( باالتر نيستم، پدرم بايد خوشحال شوى از اينكه من در راه اسالم جانم را از دست دادم يعنى در 
راه حق و حقيقت و يكتا پرستى، هيچوقت به شما تسليت نگويند به شما تبريك بگويند از اين كه چنين فرزندى بزرگ 

كردى و او در راه اسالم جان خود را از دست داد.
دوستان! و فاميالن من! شماها بايد دليرانه جلوى جنازه ام قدم بزنيد و با مشت هاى گره كرده خودتان بر دهان ابر     
جنايت كاران بزنيد ونه اينكه گريه كنيد و دشمنان اسالم از گريه هاى شما سوء استفاده كنند. بگفته امام خمينى ملتى كه 
شهادت را سعادت بداند آن ملت پيروز است چه بكشند و چه كشته شوند. خواهرانم زينب گونه در جلوى جنازه ام قدم 
بزنيد و با مشت هاى گره كرده خود مشت محكمى بر دهان ياوه گويان شرق و غرب بزنيد نه اينكه گريه كنيد، دشمنان 
شما سوء استفاده ميكنند. ما پيمانى كه با خدا بسته ايم پيمانى است محكم و تا آخر بايد بايستيم و هيچ عهد خود را تغيير 
ندهيم پس ديگر جايى براى زنده ماندن نيست و بايد سبك بال بسوى پروردگار در حركت باشيم )خدايا تو مرا بپذير( و 
شايد نظر لطف و كرمت نصيب ما شود و ديگر سخن از وحدت است،  وحدت تمام طرفداران اسالم از كوچك گرفته 
تا بزرگ الزم است تا بتوانيم يك جامعه نمونه باشيم از براى بشريت.  و ديگر اينكه براى مراسم من اصاًل خرج نكنيد و 

تشريفاتى نباشيد مگر شهداى كربال و ديگر شهيدان ما با تشريفات از اين دنيا رفته اند.
اصاًل براى من ناراحتى نكنيد و به پدر و مادر و خواهران و عمه و خاله من بگوييد؛ گريه و زارى نكنند و اين شهادت 
مرا عروسيم حساب كنيد كه عروسى باالتر از شهادت نيست ديگر بعد از شهادت من با لباس بسيجى مرا دفن كنيد و مرا 

در سيكوه در كنار شهيد عزيزمان »شهيد محمد جمالى« دفن كنيد.
والسالم علی من التبع الهدی

بسيجى آيت جمالى
تاريخ 1365/10/27
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وثـوق جهانـدار

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز وثوق جهاندار
وثوق جهاندار در 1 تیر ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش عشرت خزائی و پدرش محمدابراهیم جهاندار پرورش یافت. 
و  ناصرخسرو  و  مدارس 12فروردین  در  متوسطه  مقطع  تا  را  تحصیلی  دوران 
دبیرستان میرزاکوچک خان با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از 
فعالیت های  بزرگوار در  بود، شهید  دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید وثوق جهاندار در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/05 
عملیات والفجر6  منطقه دهلران در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  
7سال تفحص شد و پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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وثـوق جهانـدار
بسم الله الرحمن الرحیم

َربَّنا أمّنا اَنْزَْلَ َو اتَّبَعا الرَُّسوَل فاکتُبنا َمَع الّشاهدیَن

پروردگارا گرديديم ما به آنچه فرو فرستادى و پيروى كرديم رسول را، پس بنويس ما را با شاهدان.

با درود و سالم فراوان به رهبر كبير انقالب اسالمى و با درود و سالم فراوان به شهداى انقالب اسالمى كه با 

ايثار خون خود نهال انقالب را آبيارى نموده و به اميد پيروزى هر چه زودتر رزمندگان.

در              جهنم  از  سر  و  بوديم  شده  گمراه  حتمًا  دادى  نمى  شركت  آزمايش  اين  در  را  ما  اگر  كه  ميدانم  خدايا 

مى آورديم شايد با رفتن به اين جنگ و با وعده هايى كه نسبت به بندگان خود دادى جزء شهدا و صالحين 

گرديم.  پيام من نسبت به امت حزب اهلل اين است كه هميشه در سنگر باشند همچنانكه تاكنون در صحنه بودند، 

در نمازهاى جماعت شركت كنند و همچنين در نمازهاى جمعه اين حج مستمندان شركت جويند و همچنين 

ياور امام باشند و هيچوقت او را تنها نگذارند پيام من نسبت به پدر من اين است، من مانند يك امانتى بودم كه 

در نزد شما بودم و خالصه مى بايستى روزى به سوى معبودم مى رفتم و چه بهتر كه از اين راه يعنى شهادت 

مى رفتم چون همانطوريكه مى دانى كليه افراد متقى و خداپرست و امامان، مرگ در بستر را ننگ  مى دانند. 

مادر عزيزم! اميدوارم كه مرا ببخشى و شيرت را حاللم كن و همواره پيرو حضرت زينب )س( باش و به مرگ 

من اشك مريز زيرا كه دشمن از اين گريۀ تو خوشحال مى شود. خواهرم! تو نيز مرا ببخش و مرا حالل نما 

و همواره پيروان انقالب و حافظ آن باش. برادر عزيزم! تو راه شهدا را ادامه بده و حافظ خون آنها باش زيرا 

كه در سايه ايثار و زندگانى است كه ما اين همه دستاورد هاى انقالب را داريم. در خاتمه هميشه جان امام را 

دعا كنيد و پيرو واليت فقيه باشيد.

خديا خدايا، تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار

1362/11/01
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حبیب اهلل چمرکوهی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حبیب اهلل چمرکوهی
حبیب اهلل چمرکوهی در 2  فروردین ماه سال 1344میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش شوکت قاضی و پدرش جلیل چمرکوهی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته انسانی در دبیرستان شهید آیت با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید حبیب اهلل چمرکوهی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/01/02 
عملیات فتح المبین منطقه شوش در اثر ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای اندرور شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حبیب اهلل چمرکوهی
بسم الله الرحمن الرحیم - الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم أعظم درجة عندالله و اولئک هم الفائزون

آنانكه گرويدند و هجرت كردند و جهاد كردند در راه خدا به مالهايشان و جانهايشان
 بزرگترند به مراتب نزد خدا و آن گروه ايشانند، ايشانند كامياب

درود بر رزمندگان اسالم و درود و رحمت خدا به تمامى شهيدان صدر اسالم و كربالى ايران
به عنوان يك فردى كه حاضر نيستم و نخواهم بود و تا جاييكه جان در بدن دارم هرگز نخواهم گذاشت كسى به من 
و ناموسم و آيينم و كشورم ظلم كند، خداوند انسان را آفريده و دو چيز را به او نشان داده است؛يكى كه راه راست كه 
همان ادامه دادن راه انبيا است و ديگرى راهى كه انسان را به نابودى و جهل مى كشاند و اينها يك انسان را تباه مى كند، 
پس چه خوب است كه ما در اين دوره از عمر اين جهانمان را، با هدف مشخص دنبال كنيم و خدمت به خدا بكنيم و 

كارمان براى رضاى خدا باشد.
در اين برهه از زمان به هر فرد مسلمان واجب است كه به صداى هل من ناصر ينصرنى امام بزرگوارمان كه عمر ما فداى 
يك لحظه عمر او بشود نداى لبيك بگوييم و فقط در ما حرف نباشد و فقط شعار ندهيم،  به تو مى گويم اى كسى كه 
فقط شعار مى دهى و عمل نمى كنى و بعد هم دنبال شعارت مى گويى مرگ بر منافق، خيال مى كنى منافق چه كسى 
هست، همان تويى هستى كه فقط شعار مى دهى و عمل نمى كنى »یا ایها الذین امنوا مل تقولون ما ال تفعلون کرب مقتاً عندالله ان 
تقولوا ما ال تفعلون« چرا با خدا و خلق دو رنگى و نفاق مى ورزيد چيزى به زبان مى گوييد كه در مقام عمل خالف آن 

مى كنيد. )بترسيد( اين عملى كه )به دور عمود باطل( سخن بگوييد و خالف آن كنيد بسيار سخت خدا را به خشم و 
غضب مى آورد.

اميدوارم كه هرگز برادران! و خواهران! گرامى هرگز و هرگز به چنين اشتباهاتى برخورد نكنند. پيامى كه به عنوان يك 
سرباز روح اهلل براى شما دارم اين است كه هرگز اجازه ندهيد كه دشمن به شما غلبه كند و دشمن ضعيف را كه كاه 
باشد، براى خود كوه درست نكنيد نگوييد كه امريكا سالح هاى مدرن دارد؛ به قول امام عزيزمان كه مى گويد امريكا هيچ 
غلطى نمى تواند بكند و منظور امام از اين حرف اين است كه ما يك سالحى داريم كه دشمن ندارد و نخواهد داشت و 
آن سالح ايمان ما مسلمين است. برادران! و خواهران! شكيبا و صبور باشيد، از كم بودن وسايل زندگى ناراحت نباشيد 
چون كه هر انقالبى داراى هرج و مرج است ولى بحمداهلل انقالب اسالمى ايران هرگز به چنين وضعى دچار نخواهد شد 
و اين كمبودى كه مالحظه مى شود آن سرمايه داران هستند كه احتكار مى كنند و ضد انقالب هستند، هر كجا اينها را ديده 
ايد نابودشان كنيد نگذاريد كه به شما ظلم روا دارند اگر به آنها چيزى نگوييد به اسالم و امت و خون شهيد خيانت كرده 
ايد و به وظيفه ات جامۀ عمل نپوشاندى، پس مواظب اينطور اشخاص باشيد و در اولين فرصت تحويل نهاد هاى انقالبى 
بدهيد تا به سزاى اعمال خودشان برسند. مى گويند؛ اينها كه به جبهه مى روند اطالعى ندارند مى گويند؛ فريب روحانيت 
را خورده اند مى گويند؛ اينها را شستشوى مغزى كرده اند ولى اينها همه دروغ است، انسانى كه به جبهه    ميرود براى 
دفاع از دين و ناموس خودش مى رود نه براى روحانيت، تنها براى نشان دادن انسانيت خود مى رود و براى نشان دادن 
قدرت دين خود مى رود و باالخره براى اينكه هدفى را كه دارد مى رود نه اينكه فريب كسى را بخورد، آن ايمانى كه به 
خدا و رسول خدا)ص( دارد مى رود. اين حرفها را انسان جاهل و نادان مى زند و اين قدرت نفسانى اوست كه به او غلبه 
مى كند و به او اجازه چنين حرف هايى را مى دهد و اگر هم از روى دانايى بزند، از روحانيت و اسالم وحشت دارند 
چون روحانيت چراغ امت است و وظيفه روحانيت بيدار كردن مردم است. برادران! و خواهران! ما همه مسئوليم، اگر در 
جبهه حضور نداريد ال اقل در پشت جبهه به رزمندگان كمك كنيد، كمك اين است كه در حال حاضر دشمنان داخلى 
را كه گروهك هاى مخوف هستند سركوب كنيم و فقط حكومت حزب اهلل را بر ايران زمين و تمامى جهان برقرار كنيد 
و براى محافظت آن كوشا باشيم. برادران! و خواهران! هيچ وقت بيكار نباشيد كه خداى ناكرده دشمن از غفلت استفاده 
كند و ضربه خودش را بزند. به خدا سوگند، قسم به خون پاک شهيدان، اگر كسى بخواهد با چشمى بد به معنا و مفهوم 

شهيد بنگرد و تبليغ كند كه چرا فرزندانتان را به جبهه مى فرستيد خداوند سزايش را بدهد و او را خوار و زبون سازد.
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حبیب اهلل چمرکوهی
پدرم! و مادرم! خوشحال باشيد كه چنين فرزندى را در دامن خود پرورانده ايد، خوش به سعادت شما كه در آخرت رو 
سفيد هستيد. پدر جان! و مادر جان! خوش به حال شما و ديگر پدران و مادرانى كه چنين فرزندى را تقديم به اسالم 
كرده ايد. من فرزند شما و اميد شما بودم و هستم و شفاعت مى كنم براى شما در آخرت.  اگر دلتان به حال فرزندتان 
مى سوزد به يك حرف او جامۀ عمل بپوشانيد و همينطور ديگران و آن جمله اين است كه شكيبا و صبور باشيد و هيچ 
وقت از اسم شهيد براى منافع شخصى خود كه حقتان نيست استفاده نكنيد. به دوستان و برادران بگوييد كه چنين كنند: 
و قاتلوا فی سبیل الله و اعملوا ان الله سمیع علیم. كار زار كنيد در راه خدا و بدانيد كه خدا شنوا و داناست. به برادران بگوييد به 

نداى تاريخى امام لبيك بگويند كه خداوند پشتيبان شماست.
براى من زياد گريه نكنيد كه روحم آزرده خواهد شد، تا جايى كه امكان دارد لباس سياه بر تن نپوشيد چون اين مرگ 
تازه اول زندگى من است و بايد خوشحال باشيد، اين جشن دامادى من است. مادرم! و پدرم!، خواهشى كه دارم اين 
است كه زياد خرج نكنيد، همان اندازه خرج كنيد كه در توان داريد؛ مبادا براى ختم و هفتۀ من پول از كسى قرض كنيد 
كه راضى نيستم، هر چه خودتان مى توانيد خرج كنيد. پدرم! در جلوى ديگر شهيدان خجالت زده ام نكنيد تا جايى كه 
امكان دارد شب هاى جمعه و يا هر شبى كه مى توانيد به برادران بگوييد برايم قرآن بخوانند و در موقع دعا يادى از ما 
بكنند. مرا در قبرستان بهشت رضا)ع( دفن كنيد و هر وقت بيكار شديد بر سر قبرم بياييد و برايم فاتحه بخوانيد و هم مرا 
خوشحال مى كنيد و هم خودتان تا اندازه اى خوشحال خواهيد شد، كسانيكه خيانت به مستضعفان كردند و مى كنند و 
كسانيكه به خون شهيد خيانت كردند و مى كنند حق ندارند بر سر قبر گلبارانم بيايند چون تا وقتيكه زنده بودم از دست 
آنها ناراحت بودم و االن كه جسم من در بين شما نيست ولى روحم است و از دست آنها هميشه عذاب مى كشم چون 
من مسئول بودم و جلوى آنها را نگرفتم ولى تا جايى كه برايم امكان داشت كوتاهى نكردم و حاال نوبت شما برادران 
است كه حساب اينگونه افراد را پاک كنيد مثل آن كسانيكه به خون برادر »شهيد قزوينى« خيانت كردند نباشيد. آنها را به 
قانون بكشيد و حق مظلومين را از آنها بگيريد. خواسته اى كه دارم اينست كه برادران معلم مدرسه ام را دعوت كنيد تا 
در جشن پيروزى من شركت كنند و از برادر بزرگ كيا معلم با ديانت و مسئول دعوت كنيد كه به مزارم سخنرانى كند و 

بار ديگر حرف هاى شيرين او گوش دهم.
برادران از چيزى نهراسيد، دشمنانم را نگذاريد به مزارم بيايند مگر اينكه توبه كنند به حقانيت وجود شهيد.

دعاى وحدت را هرگز فراموش نكنيد، نماز جماعت به پا كنيد، در نماز جمعه ها شركت كنيد و اين شعار را در هر كجا 
كه هستيد تكرار كنيد؛ خدايا خدايا تا انقالب مهدى تو را به جان مهدى خمينى را نگهدار

در ضمن هر كس كه از من طلبكار است بدون خجالت بگويد و كسى كه بدهكار است با خودش است، اگر ميل دارد 
بپردازد و اگر ندارد كه ما سهم خودمان را حالل كرديم. اميدوارم كه اگر مرتكب گناهى شدم ببخشيد و حالل كنيد ما را.
چند كلمه اى صحبت دارم با برادران شورا و انجمن اسالمى، اى برادران انجمن اسالمى! و شوراى اسالمى! ]مبادا[
كوچكترين خيانتى بكنيد به من و از انجام وظيفۀ خود سرپيچى بكنيد،خود را انسانى مسئول بدانيد و به خواسته هاى 

برادران و خواهران محل جامۀ عمل بپوشانيد.
زنده باد اسالم پاينده باد پرچم ال اله اال اهلل در سراسر جهان سرباز خمنيى ام جانباز خمينى ام جانم به فدايت

وكيل و وصى من پدرم است و كسى حق دخالت در كار پدرم را ندارد و فقط پدرم را در كارهاى خوب يارى كنيد.
برادران نگوييد تسليت اول تبريك و بعد تسليت.
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حسینی سیدمحسن 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحسن حسینی
سیدمحسن حسینی در 8  فروردین ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش فاطمه پورحسن و پدرش میرنظام حسینی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس  12فروردین و امیرکبیر و 
میرزاکوچک خان با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمحسن حسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/01/23 
عملیات والفجر1 منطقه فکه در اثر رفتن روی مین شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر 
می باشد و در گلزار شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مزار یادبود دارد 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسینی سیدمحسن 
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سیدرسول حسینی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدرسول حسینی
سیدرسول حسینی در 1 شهریور ماه سال 1348میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش ساره سام و پدرش سیدولی حسینی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه توحید با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدرسول حسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت        
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/09/19 
منطقه عملیات شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار پس از 12 سال 
تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار روستای نیرس شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سیدرسول حسینی
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عیسی حقایقی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عیسی حقایقی
عیسی حقایقی در 20 آبان ماه سال 1342میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش  فاطمه رحیمی و پدرش محمد حقایقی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  نظامی و امیرکبیر و امام علی با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید عیسی حقایقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/23 
عملیات رمضان منطقه شلمچه در اثر انفجارمین شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای هیچرود شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و 

تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عیسی حقایقی
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

گمان مپنداريد آنانيكه در راه خدا كشته شده اند، مرده اند بلكه آنان زنده اند و در نزد خدا روزى مى خورند.
با درود بر حضرت مهدى )عج( و نايب بر حقش امام امت خمينى كبير و با سالم به ملت مبارز و قهرمان و شهيد پرور 
ايران و پدر و مادر عزيزم.  از آنجا كه انقالب اسالمى ايران همچون طوفانى سهمگين تمام جهان را فرا گرفت و ابر 
قدرتهاى شرق و غرب را به وحشت انداخت و اين باعث شدكه به فكر نجات خويش برآيند. بعد از پيروزى انقالب 
اسالمى، امپرياليسم آمريكا شروع به توطئه عليه انقالب اسالمى نمود تا اين انقالب الهى را از بين ببرد و در اين راه از 
هيچ كوششى فروگذار نگرديد، از انواع حيله ها استفاده كرد ولى اين مكر ها به خودشان برگشت. مکروا و مکرالله والله 
خیراملاکرین. و لذا از آخرين حربه خود كه جز فرستادن صدام تكريتى براى جنگ با انقالب اسالمى نبوده استفاده كرد. 

اين مزدور آمريكا كه از ماه ها قبل از شروع جنگ تدارک جنگ بزرگى را ديده بود بدون اعالم قبلى قسمتى از خاک 
عزيز كشورمان را غصبكرد. برادران پاسدار ما در اوايل جنگ با ام يك و ژ 3 مقابل مزدوران عراقى ايستادند و مقاومت 
كردند و با نيروى ايمانى كه داشتند با كوكتل مولوتوف به آنان حمله ور شدند و تعداد زيادى از آنان را از بين بردند 
و خود هم شهيد گشتند، وقتى كه بنى صدر ملعون به رياست رسيد فاصله زيادى بين ارتش و سپاه انداخت و اين 
زمانى بود كه دشمن در خانه كشور ما بود. امام وى را نصيحت نمود ولى در وى اثر نكرد، فاجعه 14 اسفند را به بار 
آورد سخنرانى او در ميدان شهدا از ياد كسى نمى رود و ديديم در آخر چه سيلى از خداوند خورد و مانند عروسكى 
از اين كشور فرار نمود و آن لعنتى )رجوى( يك مشت جوان و نوجوان را گول زد و خود پيش اربابش ميتران رفت 
و ما با اين همه گرفتارى با اينهمه ترور و بمب گذارى و با اين محاصره اقتصاد باز هم مقاومت مى كنيم زيرا مى دانيم 
كه هميشه حق بر باطل پيروز است. برادران و خواهران مسلمان و انقالبى اتحاد و وحدت كلمه خود را حفظ كنيد 
از تفرقه پرهيز كنيد. برادران و خواهران امام را دعا كنيد اين قلب محرومين و مستضعفين جهان، دشمن مستكبرين، 
اين پير جماران خمينى بت شكن. از خدا بخواهيد تا انقالب مهدى از او محافظت نمايد. اى ملت مسلمان، برادران ما 
در جبهه امام زمان را مالقات مى كنند چند شب پيش يكى از برادران خواب ديده بود كه امام زمان به وى مى گويد 

بجنگيد كه من شما را در جبهه ها يارى مى كنم و از خدا بخواهيد كه فرج مرا نزديك كند.
ملت غريب و رزمنده ايران تمام قدرتهاى شيطانى بر عليه اسالم و انقالب اسالمى متحد شده اند و مى خواهند اين 
انقالب كه همانا زنده كننده اسالم اصيل است را نابود كنند پس اتحاد و وحدت كلمه را فراموش نكنيد و با ضد 
انقالب مبارزه كنيد كه روز به روز ماهيت كثيف شان براى ما روشن تر مى شود، امثال شريعتمدارى ها و قطب زاده 
ها باز هم وجود دارند پس هوشيار و بيدار باشيد و از انقالبى كه خونبهاى صدها هزار شهيد و معلول مى باشد با 
چنگ و دندان از آن حفاظت كنيد و نگذاريد يك عده از غرب برگشته ها خون عزيزانمان را پايمال كنند. برادران و 
خواهران براى آقاى »منتظرى و خامنه اى و رفسنجانى« دعا كنيد زيرا ضد انقالبيون در صدد نابودى چنين افرادى بر 
آمده اند برادران و خواهران فراموش نكنيد امام را،  هميشه و در همه حال به فكر خدا و امام باشيد، پدر و مادر عزيزم! 
شما را به صبر دعوت مى كنم در شهادتم سعى نكنيد آنطور گريه كنيد كه دشمن را خوشحال كنيد، مادر هيچگونه 
نمى توانم زحمت هاى تو را فراموش كنم مادرجان! شما امانتى را كه از خداوند تحويل گرفته بوديد به نحو احسن 
در حفظ امانت كوشيديد و سرانجام آن را به پروردگار متعال تحويل داديد خدا هم اجر عظيمى به شما عطا خواهد 
كرد و همچنين شما پدر مهربان! كه نتوانستم زحماتى را كه در مقابل من متحمل شدى جبران نمايم، اميدوارم كه مرا 
ببخشى و از خداوند متعال طلب مغفرت برايم نمايى و هيچ ناراحتى نكنى. پدرجان! افتخار كن كه چنين فرزندى را 
تحويل اسالم و جامعه دادى ان شااهلل خداوند متعال هم در دنيا و هم در آخرت مقامى بس بزرگ و عظيم به شما 
عطا فرمايد و از خداوند قادر مى خواهم كه به همه مسلمين نيرويى دهد كه بتوانند در پناه عنايات ولى عصر امام 
زمان ارواحنا له الفدا )عج( و در اطاعت از نايب بر حقش امام خمينى تمام ظالمين و زورگويان جهان را از بين ببرند.

ان شااهلل - والسالم علیکم و رحمة الله -  136/02/01
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علی اصغر خزائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی اصغر خزائی
علی اصغر خزائی در 1 فروردین ماه سال 1349میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش آتیکه پالوچ و پدرش گداعلی خزائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته انسانی دبیرستان تربیت معلم خرم آباد 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید علی اصغر خزائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت   می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/10 
عملیات کربالی1 منطقه مهران در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای پول شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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علی اصغر خزائی
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علیرضا خزائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا خزائی
علیرضا خزائی در 14 بهمن ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش بلور خزائی و پدرش تیمور خزائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علیرضا خزائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/19 عملیات 
کربالی5 منطقه شلمچه در اثر متالشی شدن پاها و ترکش بر سر به علت انفجار 
مین شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر 
پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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علیرضا خزائی
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

و آنان كه در راه خدا كشته شده اند مرده نپنداريد بلكه آنها زنده اند و نزد پروردگار خويش روزى مى خورند.
يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا أَطيُعوا اللََّه َو أَطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِل اْلَْمِر ِمْنُکْم 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خداوند رسول او و از صاحبان امرتان اطاعت كنيد.
با سالم و درود بى پايان بر امام خمينى رهبر كبير انقالب اسالمى ايران و با سالم و درود بر تمامى رزمندگان كه در جبهه 
دارند مى رزمند و همچنين سالم بر شهدا و خانواده هايشان و با سالم بر معلولين و مجروحين و اسراء و مفقودين جنگ 
تحميلى. همچنين سالم و درود بر شما پدر عزيزم، پدرجان! اگر تا به حال نسبت به شما بدى كردم مرا ببخشيد، پدرجان! 
در اين عمليات كه شايد خبرش را شنيده باشى ما شركت داشتيم، ولى خداوند شهادت را نصيب ما نكرد. اگر خونه 
نيامدم يعنى نتوانستم سر موقع اصلى به خانه بيايم ناراحت نباشيد، پدر جان مرا حالل كنيد، راستى پدر جان مبلغ 500 
ريال به آقاى ...... و مبلغ 5000 ريال  به آقاى ..... بدهكار مى باشم اگر برگشتم كه خودم مى دهم در غير اين صورت از 
شما تقاضا دارم كه آنها را پرداخت كنيد. سالم بر شما مادر عزيزم، مادرجان! اميدوارم كه بديهاى من كه نسبت به شما 
كردم ببخشيد مادرجان از شما تقاضا دارم كه مرا ببخشيد و شير خود را حاللم كنيد، مادر جان! مرا مى بخشى كه مدتى 
شما را بى خبر گذاشته ام در ضمن پدرجان اگر شهيد شوم به مادرم بگوييد كه مرا ببخشد و مرا حالل كنيد. مادرجان! 
از طرف من برادر كوچكم ؟»غالمرضا« را يك بوسه بزنيد. در ضمن پدر و مادرجانم االن در اروند رود شهر فاو مشغول 

ديدن آموزش غواصى هستيم.
االن كه اين جمالت را مى نويسم از درون آب آمده ام و فردا بايد براى گذشتن از اروند آماده شويم و از اروند عبور كنيم، 
اميدوارم كه حال همگى خوب باشه خواهرانم مرا مى بخشيد كه قباًل با شما بد رفتارى مى كردم از شما خيلى معذرت 

مى خواهم و اميدوارم كه مرا ببخشيد.
خدمت مادربزرگم سالم، اميدوارم كه اگر بدى در حق شما كردم مرا ببخشيد و از من راضى باشيد.

خدمت عمو منصور و تيمور سالم، عموى عزيزم اميدوارم كه مرا ببخشيد چرا كه خداحافظى نكردم در موقع رفتن به 
آموزشى و همچنين عمه ها و خاله هايم و پسر عموهاى عزيزم اميدوارم كه مرا ببخشيد اما پسر عموى عزيزم عباس من 
كه به تمام آرزوهايم رسيده ام و در گروه ويژه امدادگر عملياتى اسم نوشتم اميدوارم كه شما هم به آرزوهايتان برسيد. و 

در پايان از كليه بستگان و فاميالنم خداحافظى مى كنم و اميدوارم كه مرا ببخشيد.
امام را دعا كنيد )خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار(

عليرضا خزايى
1365/10/14
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فرهـاد خزائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فرهاد خزائی
فرهاد خزائی در 1 شهریور ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش مریم خاجوند و پدرش علی خزائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  امیرکبیر و میزارکوچک خان با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید فرهاد خزائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/19 منطقه 
عملیات مهران - قالویزان در اثر اصابت ترکش به سینه شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت 

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فرهـاد خزائی
بسم الله الرحمن الرحيم 

»و ال تحسنب الذين قتلوا ىف سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون « )آل عمران 136( 

» البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده اند ، به حيات شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود. «
» رفتن به جبهه يك واجب كفائى است «)امام خمينى ( 

از زمانهاى بسيار دور همواره ميان حق و باطل ستيز و جنگ بوده و همواره حق بر باطل پيروز مى شده، در اين عصر و 
زمان نيز جنگى ميان حق و باطل در گرفته است، در اين زمان ما بر حقيم و بايد براى گرفتن حق خود و در اين راه تا سر 

حد جان پيش رويم، من براى اين به جبهه رفتم كه : 
1- براى اينكه خداوند جهاد را به مؤمنين سفارش بسيار فرموده است. 

2- براى اينكه امام فرموده اند كه به جبهه رفتن يك واجب كفائى است. 
من به عنوان يك فرد مقلد به اين نداى هل من ناصر ينصرنى حسين زمان پاسخ مثبت دادم. به جبهه رفتم تا ميهنم را از 
تجاوز متجاوزين مصون بدارم و به جبهه رفتم تا ناموس و خاک ميهن را نجات دهم و باالخره به جبهه رفتم تا به آرزوى 

ديرينه ام و به لقاء ربم برسم. عشق به خداوند و حسين )ع( و امام زمان )عج( و خمينى مرا به جبهه كشاند. 
اى مردم مسلمان ايران! شما هم سعى كنيد كه عاشق خداى خودتان شويد، سعى كنيد عاشق حسين )ع( شويد و عاشق 
امام زمان )عج( و نائبش شويد كه اگر چنين شود شما رستگار خواهيد شد. راستى كه بى عشق خمينى نتوان عاشق 

مهدى )عج( شد. 
توصيه من بعنوان يك شهيد اسالم به شما ا ينست كه همواره امام را ياور باشيد و امام را تنها نگذاريد، كه اگر امام را تنها 
گذاشتيد بدانيد كه انقالبمان خداى نكرده شكست خواهد خورد و هم چنين كه امام فرمودند؛  اگر اسالم در اين زمان 

شكست بخورد ديگر اسالم به صحنه نخواهد آمد و اين عذاب الهى بس بزرگ مى باشد. 
سفارش تمام شهدا اينست كه امام را دعا كنيد و رزمندگان را. پيام من به مادرم اينست كه همواره صبر داشته باشد و به 
ياد خدا باشد و بباليد به اينكه فرزندش را در راه اسالم و خدا داده است و در نزد خود آسوده و راحت باشد. در هر شب 
جمعه بر سر مزارم بيائيد و با من گفتگو كنيد و هميشه  كه بر مزارم مى گذريد بخوانيد سوره حمد و توحيد را . به پدرم 

سفارش مى كنم كه همواره بر خدا توكل كند. 
برادر جان! بچه هايت را خوب و حزب اللهى تربيت كن و آن ها را سرباز امام زمان )عج( ساز كه همواره طرفدار حق 
باشند. برادر جان! اگر توانستيد پنج شش، روز روزه قضا دارم اميدوارم كه روزه مرا بگيريد و آشنايان از برايم طلب 

حالليت نمائيد. 
امضاء فرهاد خزائى 

» و بشر المؤمنين بان لهم الجنۀ «» مژده باد مؤمنين را به اينكه بهشت براى ايشان است «
به اميد پيروزى تمامى حق بر كفر جهانى به سركردگى آمريكا و طول خمينى كبير و شفاى مرضاى اسالم و آزادى اسيران 

جنگى. 
والسالم 
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عینعلی خزائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عینعلی خزائی
عینعلی خزائی در 20 اسفند ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش رقیه خزائی و پدرش بمان خزائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  ادریس و علوی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عینعلی خزائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب  و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/19 
منطقه عملیات مهران در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار 

عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عینعلی خزائی
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ابوالفضل خزائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ابوالفضل خزائی
ابوالفضل خزائی در 1 خرداد ماه سال 1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش آتیکه پاشا و پدرش باباجان خزائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
خدمت              اسالم  به  کربال  لشکر 25  بسیج  عضویت  در  خزائی  ابوالفضل  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/05/20 
منطقه عملیات هورالعظیم)جزیره مجنون( در اثر اصابت تیر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت 

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ابوالفضل خزائی
بسم الله الرحمن الرحیم

اَلَّذی َخلََق املَْوَت َو الَعیوِة لَیْبلُوکُْم ایُّکْم اَْحَسُن َعَمالً ...

اوست خدايى كه مرگ و زندگى را آفريد تا بيازمايدتان كه در صحنه پيكار حق از شما نيكوكارتر است.
درود بر خمينى بت شكن، رهبر كبير انقالب اسالمى و ياور مستضعفان جهان و به رزمندگان سلحشور كه در جبهه 
ها مى خروشند و دشمن را به لرزه مى آورند، چون خداوند متعال فرمودند: بر هر فرد مسلمان واجب است كه 
وصيت نامه بنويسد و من مى نويسم، اول آنكه رفتن من و امثال من به جبهه الزم است بايد بجنگيم تا از اسالم 
عزيزدفاع كنيم و قانون خداوند را در زمين جارى سازيم. من اميدوارم با اين جبهه رفتن هديه پيروزى گرفته و براى 
شما و براى ديگران برادر و خواهر به ارمغان بياوريم اى ملت مسلمان زنده و اى تداوم بخش انقالب، اماممان را 
هميشه و در همه حال دريابيد و پيامش را كه او بى شك حسين زمان مان است و ما نبايد خداى نكرده اهل كوفه 

باشيم كه در راه كار كنيم و جانفشانى كنيم و قدر اين رهبر را بدانيم.
والسالم علیکم و رحمة الله 
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سلیمان خواجوندی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سلیمان خواجوندی
سلیمان خواجوندی در 1 شهریور ماه سال 1344 یان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش باجی خواجوی و پدرش روح اهلل خواجوندی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  شریف و چمران با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سلیمان خواجوندی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/05/25 
عملیات عاشورا 2 منطقه چنگوله در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار شهدای امامزاده قاسم روستای سماء شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سلیمان خواجوندی
بسم الله الرحمن الرحيم 

» اين وصيت نامه هايى كه اين عزيزان مى نويسند مطالعه كنيد « 
امام خمينى )ره( 

با درود فراوان بر مهدى موعود )عج( و نائب بر حقش امام خمينى و با سالم فراوان بر شهداء و اسراء و معلولين و 
مجروحين جنگ تحميلى و خانواده آنها. 

برادران و خواهران مسلمان! در اين موقعيت كه رزمندگان اسالم و سربازان امام مهدى )عج( به فرماندهى امام خمينى در 
جبهه ها سرسختانه مى جنگند و به اميد زيارت كربال يا شهادت در راه خدا به پيش مى روند، شما عزيزان نيز بايد در 
پشت جبهه رسالت زينب گونه خود را انجام دهيد و يك صدا از آنان پشتيبانى كنيد و همواره از رهبر كبير انقالب و بنيان 

گذار جمهورى اسالمى ايران امام خمينى پيروى كنيد و به نداى آن لبيك گوئيد. 
برادران و خواهران عزيز! توجه داشته باشيد كه همگى بسوى خدا خواهيد رفت، حال خودتان مى توانيد انتخاب كنيد، 
بسوى خدا رفتن با روى سفيد و يا بسوى خدا رفتن با روى سياه، بنده از خدا مى خواهم كه مرگ در راهش )شهادت( 

را نصيب تمام مؤمنين بكند. 
برادران و خواهران ! از اخالق اسالمى دور نشويد و اخالق اسالمى را بايد در جامعه خودمان و ديگر جوامع ترويج دهيم، 

با بى عفتى و بى بندبارى و فساد اخالقى شديدا مبارزه كنيد. 
پدر عزيزم! از شما معذرت مى خواهم كه بدرد شما نخوردم و اگر بدى از من ديديد اميدوارم مرا ببخشيد.
پدر عزيزم ! اگر بنده شهيد شدم براى بنده هيچ گريه مكن و بايد افتخار كنى كه فرزندى در راه خدا دادى. 

مادرعزيزم و مهربانم ! همچون زينب بايد با صبرت با استقامتت و با افتخار به شهادت فرزندت، دشمنان اسالم و منافقين 
را تحقير كنى، مادرم از شما مى خواهم كه براى بنده عزا نگيريد و شهادتم را همچون دامادى من بدانيد و پس از خبر 

شهادتم فقط بگوئيد؛ الحمداهلل رب العالمين . 
از تمام مردم مى خواهم كه هرگز از مرگ در راه خدا نهراسند و با تمام دشمنان اسالم خصوصا منافقين كور دل و از خدا 

بى خبر مبارزه كنند. 
برادران و خواهران! امام را يارى كنيد، مساجد را پر كنيد و به دعاهاى كميل و توسل اهميت دهيد و در نماز جمعه 

شركت كنيد. 
در پايان از خواهرم و برادرانم و تمام فاميالن مى خواهم كه براى بنده، هيچ ناراحت نباشيد و اگر بدى و يا بى احترامى 

از بنده ديديد اميدوارم كه مرا ببخشيد و از شما مى خواهم كه راه شهدا را ادامه دهيد. 
والسالم 

سليمان خواجوى 
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار. 



»44«

مختار دیوساالر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مختار دیوساالر
مختار دیوساالر در 9 دی ماه سال 1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سکینه اوالد و پدرش عزیز دیوساالر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دانشسرای تربیت معلم با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مختار دیوساالر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/02/09 عملیات 
تکمیلی والفجر8 منطقه فاو در اثر اصابت ترکش به شانه شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای بندپی شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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مختار دیوساالر
بسم الله الرحمن الرحیم

با درود و سالم فراوان به پيشگاه يگانه مقدس بارى تعالى حضرت مهدى عج اهلل تعالى فرجه و شريف و با درود و سالم 
فراوان بر نايب بر حقش امام امت اين پير جماران و سالهاى اميد ايران كه ايرانى براى آمدنش همچون مهدى صاحب 
زمان )عج( انتظارش را مى كشيد و با درود و سالم فراوان به رزمندگان راه اسالم از صدر تا انقالب مهدى، رزمندگانى 
كه در راه انقالب اسالمى،  همچون امام حسين )ع( درخت اسالم و انقالب را آبيارى كرده و همچون على اكبرها و            
قاسم ها به شهادت مى رسند و درود و سالم فراوان بر خانواده هاى مجروحين و معلولين و مفقودين و شهيدان كه 

خداوند به خانواده هاى آنها صبرى جليل و اجرى راسخ بدهد.
مادرم! وصيت مى كنم اگر من شهيد شدم بر مزارم گريه نكنيد كه چون من در كنار دوستدار واقعى خودم حضرت موالى 

متقيان امام على )ع( هستم.
مادرم! وصيت مى كنم بعد از رفتن من يك قالب يخ بر مزارم گذاشته و خودتان برويد چون كه بنده در كودكى پدرم را 
از دست داده به جاى پدر آن يخ آب مى شود و آن آبهايى كه در مزارم فرو مى رود به جاى پدرم مى باشد كه بر مزارم 

گريه مى كند.
مادر! از تو نهايت تشكر و قدردانى مى كنم كه بدنبال جنازه بنده هرگز گريه نكنيد چون كه همچون امام حسين )ع( بى يار 
و ياور نباشم و بر مزارم يك پرچم سبز رنگ بگذاريد و مادر از تو نهايت تشكر را مى كنم كه اين چنين فرزندى داشتى 
كه در راه قرآن و دفاع از ناموس و وطنش،  درس را رها كرده و به جبهه هاى حق عليه ظلمت روانه شده پس مادر بايد 

به خودت احسن بگويى كه چنين فرزندى داشتى.
وصيت من به تمامى مادران اين است كه فرزندى همچون على اكبر ها و قاسم ها داشته و تربيت كنند و در راه دفاع از 
ناموس به نداى رهبر لبيك گويند به جبهه ها بروند و همچون حسين )ع( بجنگند و همچون حسين )ع( شهيد شوند و 

از امام امت خمينى بت شكن كه بنده را در آن دنيا شفاعت بفرماييد.
به رزمندگان توصيه مى كنم كه تا هنگامى كه خون در رگهايشان خروشان مى كند سنگر ها را خالى نكنند و تا فتح كربال 
جنگ را ادامه دهند و ادامه دهندگان راه پيامبران و ائمه اطهار)ع( بشوند.  در نهايت،  دوستانم! مرا ببخشيد و همچنين 
مادرم مرا ببخش. مادرم مرا در قبرستان بندپى كنار شهداى ديگر »وجه اهلل محسنى و احسان اهلل قمى«س دفن كنيد. دائى 

عزيزم، مادرم را اول در پناه خدا و بعد در پناه تو مى گذارم.
والسالم

مورخ 1365/02/04 منطقه فاو
مختار ديوساالر
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محمدمهدی رودگر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدمهدی رودگر
محمدمهدی رودگر در 3 اردیبهشت ماه سال 1343میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش فاطمه پالوچ و پدرش مسلم رودگر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  امیرکبیر و میرزاکوچک خان با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید محمدمهدی رودگر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/01/02 
عملیات فتح المبین منطقه شوش- کرخه در اثر اصابت مواد منفجره به صورت 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای کوهپرعلیا شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محمدمهدی رودگر
بسم الله الرحمن الرحیم

ِبْسِم اللِه الَّذي ال اَرُْجو ااِلّ فَْضلَُه واَل اَْخىش ااِلّ َعْدلَُه واَل اَْعتَِمُد ااِلّ قَوْلَُه واَل اُْمِسُك ااِلّ ِبَحبْلِِه

اللهم ثبتنی علی دینک ما احییتنی و ال تزغ قلبی بعد از هدیتنی و وهب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب

بنام خدايى كه جز فزونى بخشش او اميدوار نيستم و جز به كتابش اعتماد ندارم و جز به رشتۀ توحيد او چنگ نزنم خدايا 
مرا به دين خود مادامى كه زنده ام مى دارى، ثابت قدم بدار و دلم را پس از آنكه هدايتم كرده اى باطل ميل نده و از جانب 

خويش رحمتى به من عطا بفرما زيرا كه تو بسيار بخشش كننده هستى.
اينك كه حكومت اسالم با تداوم انقالب اسالمى ايران تداوم و استقرار اسالم را موجب و زمينه ساز حكومت مهدى 
)عج( مى شود و مردى خداگونه، راسخ و استوار،  خروشانتر از دريا و منورتر از خورشيد،  جان جانان، قهرمان و قهرمانان، 
ابر مرد زمان،  الگوى راد مردان، بت شكن دوران، قلب مستضعفان، امام امت،  يك تنه در مقابل استعمار و استثمار و 

استحمار خلق،  فرياد اعتراض بر آورده و آواى هل من ناصر حسينى را سر داده است آيا ديگر جاى درنگ است؟!
هرگز! هرگز!،  مسلمين بايد با اتحاد و اتفاق،  يكديگر را در پيشبرد اهداف مقدس اسالم يارى كنند و خمينى كبير را تنها 

نگذارند بايد بسوزند و تا انتهاى جان عدالت را گسترش دهند.
لذا من با اعتقاد كامل به خداوند قادر متعال به عنوان كاملترين موجود مطلق عالم و اسالم به عنوان جامعترين و عاليترين 
مكتب دنيا و رهبر خروشان تاريخ، به اميد جانشينى و وارثان حقيقى يعنى مستضعفان وصالحان و يارى امام زمان)ع( و 
پايدارى جمهورى اسالمى ايران به جبهۀ نبرد شتافتم تا بتوانم دِين خويش را نسبت به اسالم عزيز ادا كنم و قدمى بس 
كوچك در راه خدا بردارم زيرا كه جبهۀ نبرد مكانى است كه انسان با پا نهادن در آن گناهان و اعمال بد وارسته مى شود 

آنجا مركز بهتر نگريستن و واقعيات و مشاهدات و ميدان عمل است.
امت قهرمان اگر از من بخواهيد كه سرگذشت يك مرد را كه انسان واقعى و مسلمان است براى شما بازگو كنم كاغذى 
به بزرگى جبهۀ هاى نبرد و قلمى به سرخى گلگون  كفن هاى پر پر شدة اسالم و قدمى بسان قدمهاى استوار مجاهدان 

راه خدا بر مى دارم و در ابتداى آن مينگارم ؛سالم بر خمينى وارث انبياء.
و اگر بپرسيد كه كدام خورشيد است كه در تابش نور غروب نمى كند و نور حق را يكسان بر ظلمت حاكم مى كند و 

اشعه هاى جذابش مستضعفين را جذب و مستكبرين را دفع مى كند،  خواهم گفت روحانيت.
پس شما امت حزب اهلل اسالم و روحانيت و امام را تنها نگذاريد. از جهاد اكبر غافل نباشيد. گوش به فرمان امام باشيد و 

در نماز جمعه و راه پيمايى هايى كه روحانيون شما را دعوت مى كنند حضور داشته باشيد.
شما پدر و مادر عزيزم! مبادا از شهادتم ناراحت شويد مبادا شهدا را مرده بپنداريد بلكه آنهايى كه در راه غير خدا قدم 
بر مى دارند مرده هستند. اگر به شهادت رسيدم و با شهادت ، سعادت محشور شدن با شهداى اسالم نصيب من شد،  

شفاعت شما را خواهم كرد.
شما برادرانم مبارزة بى امان با كفرو الحاد و  اطاعت از اوامر امام و پيروى احكام قرآن را برنامۀ زندگى خويش قرار دهيد. 
درود بر مواليمان امام زمان)ع( و نايب بزرگوارش روح خدا و شهدا و امت شهيد پرور،  ننگ و نفرت بر استعمارگران 

شرق و غرب و مشركان خون آشام روى زمين و عوامل آنها
و السالم علی من یخدم الحق

محمد مهدى رودگر
1360/11/12



»48«

غالمرضا شرج خیری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا شرج خیری
غالمرضا شرج خیری در 3 اسفند ماه سال 1346میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش زینب صالحی و پدرش علی آقا شرج خیری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  توحید و صائب با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید غالمرضا شرج خیری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/05 
عملیات والفجر6  منطقه دهلران در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای خیرودکنار شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران 
مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای 

آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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غالمرضا شرج خیری
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تحسنب الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون )سوره آل عمران، 169(

كسانى كه در راه خدا كشته مى شوند آنها را كشته مپنداريد كه آنها زنده اند و در نزد خدا روزى مى خورند.
با سالم و درود فراوان بر امام زمان)ع( فرزند بى بى فاطمه زهرا)س( فرمانده كل قوا در جبهه ها و با سالم و درود 
فراوان بيكران بر نايب بر حقش حضرت امام و با سالم و درود فراوان بر اميد امام امت آيت اهلل منتظرى و با سالم 
و درود فراوان بر ارواح پاک و طيبه شهدا  و با سالم و درود فراوان بر رزمندگان سلحشور اسالم و با سالم درود بر 
دائى عزيزم و گراميم،  سالم عرض مى نمايم و سالمتى شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم و اگر از احواالت 
اين جانب را خواسته باشيد خوب بوده و به دعا گويى شما مشغول هستم. دايى جان! اين وصيت نامه من است 
كه به صورت امانت در دست شماست اگر ما لياقت شهادت را داشته باشيم و خداوند اين فريضه الهى را نصيب 
بنده حقير كرد، بخش تعاون سپاه پاسداران نوشهر از شما وصيت نامه را درخواست مى كنند و لذا شما بايد وصيت 
نامه بنده حقير را به آنها تحويل دهيد و دايى جان اگر برايت امكان دارد آن را تكثير كنيد يكى را به بخش تعاون 
سپاه پاسداران نوشهر يكى ديگر را به خانواده ام و يكى ديگر را خودت نگهدار، ضمناً در موقعى كه خبر شهادتم 
را به شما رساندند شما به خانواده چنين بگوييد؛ كه مانند كوه ها بايد استوار باشيد در برابر مشكالت.  دايى جان! 
از اينكه پيش شما نيامدم ناراحت نباشيد ما مرخصى  زياد نداشتيم، ظهر موقع نماز به خانه رسيدم و روز سه شنبه 
صبح62/11/18 اعزام به جبهه شديم و خيلى دوست داشتم شما را مالقات نمايم ولى وقت كفايت نكرد و و هوا 
هم خوب نبود در ضمن براى زن دايى و خاله هايم و دايى هايم و شوهر خاله ها آقاى» ابراهيم نمازى« براى آقاى 
»فتحى« براى پدربزرگ و مادربزرگ دعا و سالم مى رسانم. دايى جان! اگر مى توانى به خانه ما برو و به آنها بگو از 
امدادهاى غيبى در جبهه ضمناً دايى جان من در قسمت تخصصى مخابرات هستم شغل من در جبهه بى سيم چى 

هست و ان شاء اهلل كه خداوند شهادت را نصيب بنده حقير خواهد كرد، ننگ است كه در رخت خواب بميرم.
يا شهادت يا زيارت

خواهرزاده كوچك شما غالمرضا شرج خيرى اعزامى از نوشهر 
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار

1362/11/18
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یعقوب شعبانی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز یعقوب شعبانی
یعقوب شعبانی در 22 تیر ماه سال 1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان رودسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زهرا فتحعلی زاده و پدرش حسن شعبانی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید یعقوب شعبانی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/05 عملیات 
والفجر6 منطقه دهلران در اثر اصابت ترکش خمپاره60 شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 13 
سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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یعقوب شعبانی
بسم الله الرحمن الرحیم

و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعاملهم

هرگز خداى، اعمال آنانرا كه در راه او كشته شدند ضايع نگرداند.

وصيتنامه ام را به نام اهلل، آرامش بخش قلبها شروع ميكنم؛انا لله و انا الیه راجعون

بدرستى كه از آنيم و به سوى او ميرويم، پس چه مرگى واالتر و بهتر از اينكه در راه خدا باشد؟

از اينكه وقت زيادى ندارم از نوشتن مطالب زياد معذورم

پدر و مادر مهربانم! اميدوارم با شنيدن خبر شهادت من افتخار كنيد، افتخار به اينكه يكى از فرزندان خود را در راه خدا 

داده ايد، بدانيد پدر و مادرانى كه در راه خدا چنين گذشتهايى داشته باشند و با شهادت به استقامت كنند رستگارند   

ان شااهلل. در سوگ من زياد اشك نريزيد زيرا كه امام بزرگوارمان در سوگ فرزندش اشك نريخت،  ميدانست رضاى 

خداوند در اين امر مى باشد. از شما عذر مى خواهم از اينكه فرزند خوبى براى شما نبودم.  برادرانم! در خط اسالم 

و امام عزيز حركت كنيد و از خواهر عزيزم مى خواهم همانند حضرت زينب سالم اهلل عليها استوار و مقاوم باشد.

چنانچه دوستانم را آزرده ام تقاضاى بخشش دارم امام را تنها نگذاريد و هميشه در صحنه باشيد تا توطئه گران آرزوى 

خود را به گور ببرند. در پايان از همه مى خواهم زياد مشغول امور دنيوى نشوند. خداوند بر شما توفيق عبادت و 

انجام وظيفه بدهد.

خدايا خدايا تا انقالب مهدى حتى كنار مهدى خمينى را نگهدار

و السالم علی من التبع الهدی 

يعقوب شعبانى

1362/12/05
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محمداسماعیل صادقی فر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمداسماعیل صادقی فر
محمداسماعیل صادقی فر در 10 مهر ماه سال 1342میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش هاجر بالی و پدرش عیسی صادقی فر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس  شهید آیت و بهبودی فر با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید محمداسماعیل صادقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/01/21 
منطقه عملیات دهلران-شمال فکه در اثر جراحات سنگین شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
10سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار روستای چلندر شهرستان شهید 
پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محمداسماعیل صادقی فر
بسم الله الرحمن الرحیم

با سالم و درود خدا به رهبران حق اسالم از حضرت آدم تا خاتم االنبيا، حضرت محمد )ص( و از حضرت محمد )ص( 
تا امام عزيز، خمينى كبير، موسى قرن، زمانى كه جامعه متالشى شده و به فالكت رسيده كه در دست يك مشت گرگ و 
گراز پاره شده بود را دوباره سامان بخشيد و ما را از گمراهى و فالكت به نور و روشنايى هدايت نمود. سالم و درود بر 

شهيدان گلگون كفنى كه خود را فداى هواى نفس و شيطان درون نكردند.
سالم به اولين شهيدى كه در صحراى گرم عربستان تا آخرين شهيدى كه در كربالى غرب و جنوب ايران به خون 

غلطيده.
سالم و رحمت خدا بر ايثارگران و شب زنده داران جبهه هاى حق عليه باطل كه با جهادشان عزت و شرف و ناموس 
ما را از دستبرد بيگانگان حفظ كردند و خطى را پيمودند كه كه به حاكميت واليت فقيه در تمامى كره زمين مى انجامد.

هدف من از رفتن به جبهه به خاطر خداست، نه به خاطر پول و مقام، اميد از خداى بزرگ دارم كه هر چه زودتر اين 
جنگ بين كفار و مسلمين را به نفع مسلمين پيروز گرداند و همه به سرزمين اسالم بازگردند و كه اسالم با آغوش باز 

همه انسانها را مى پذيرد.
به ياد سخنان معلم بزرگ دكتر شريعتى افتادم كه گفتند:آنان كه رفتند كار حسينى كردند و آنهايى كه ماندند بايد كار زينبى 

كنند وگرنه يزيديند.و به يادگفتارى ديگر از استاد آيت اهلل شهيد مطهرى كه فرمودند:شهيدان شمع محفل بشريتند.
پيام من به خانواده عزيز! اين است كه وقتى در جبهه هستم صبر داشته باشند، كه خداوند صابرين را دوست دارد »ان اهلل 
مع الصابرين« و نيتشان فقط اهلل باشد نه اينكه اگر فرزندى از آنها در جبهه شهيد شد، ناراحت شوند و بگويند كه اين چه 
اسالمى بود كه همه فرزندان مردم كشته مى شوند، نه اينطور نيست، بلكه بايد دنباله رو راه شهيدان باشيم و ما به احترام 
خون آنها با هر گونه كارشكنى و انحرافى كه بوجود مى آيد مبارزه كنيم. اگر از لباس روحانيت سوء استفاده مى شود 

وظيفۀ ماست كه جلوگيرى كنيم و نگذاريم خط امام خدشه دار شود و به راديو هاى بيگانه را تغذيه شوند.
مادرم و پدرم! هر چند نتوانستم در اين مدت وظيفه فرزندى و آن زحماتى كه برايم كشيديد، جبران كنم. ولى راهى را 
انتخاب نموده ام كه پيش فاطمه زهرا )س( رو سفيد هستيد و امام زمان )عج( از شما راضى مى باشد. اگر هميشه در خط 

امام باشيد، كه خالص ترين راه حزب اهلل تاريخ مى باشد.
همسر گرامى! كه شما ناراحتى هاى فراوانى را تحمل كرديد و از اين پس هم متحمل اجر شما با خدا، چون كارم در 
رضاى اوست و هدفم بر افراشته شدن پرچم گيتى پس فرزندم را طوى تربيت كنيد كه با نامش سازگار باشد و راهم را 
به او بفهمانيد تا او هم به همين راه قدم بگذارد. برايم سياه نپوشيد، گريه نكنيد كه منافقان و آنهايى كه هنوز ايمان نياوردند 
قلبشان شاد مى شود. آنهايى را كه هنوز به انقالب ايمان نياوردند را نگذاريد در تشيع جنازه من شركت كنند، چون روح 

من آزرده مى شود.
سخنانى براى برادران انجمن اسالمى! نگذاريد آنهايى كه تا به حال قصد انحالل و از بين بردن شما را داشتند، موفق شوند 
و تا پاى جان مبارزه كنيد و با عمل خودتان مردم را جذب كنيد و انشااهلل كه موفق مى شويد چون خون شهدا پشتيبان 

راه شماست.
برادران شوراى اسالمى! از رابطه بازى دورى و پرهيز كنيد و قانون اسالم را مد نظر قرار دهيد و پاسداران خون شهدا 
باشيد، كه هر كس خيانت كند به سزاى عمل خود مى رسد. انشااهلل با ريخته شدن خون هاى ما مردم در خود انقالب 

كنند و به صراط مستقيم پناه بياورند.
مرا در قبرستان چلندر بغل قبر شهيد سلمان اسالمى دفن كنيد. برايم زياد خرج نكنيد و هر كس از من طلبكار است بگويد 
و طلبش را بگيرد و هر كس بدهكار است مى سپارم او را به خداى خودش اگر دوست داشت در راه رزمندگان خرج 

كند وگرنه خود مختار است.
وكيل و وصى من پدرم، و برادرم ابراهيم، چون بر نفس خود مسلط هستند، باشند. مراسم دعا را در محل برپا كنيد و بعد 

از نماز دعا به جان امام را فراموش نكنيد.خدايا زيارت كربال را به افراد حزب اهلل آسان بگردان. ان شااهلل
مرگ بر آمريكا-مرگ بر شوروى-مرگ بر دنياى كفر-خدايا خدايا تا انقالب مهدى از نهضت خمينى محافظت بگردان

محمداسماعيل صادقى فرد- اهواز 1362/01/13
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سیدهادی صیدپور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدهادی صیدپور
سیدهادی صیدپور در 3 دی ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده آسیه کیا و پدرش سیدولی صیدپور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  شریف و امیرکبیر و شریعتی رشته 
ریاضی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید سیدهادی صیدپور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت               
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/08/11 
عملیات محرم منطقه عین خوش در اثر اصابت تیر به قلب شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای کوشکسرا شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سیدهادی صیدپور
»من املومنني رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قىض نحبه و ... «

سالم بر مهدى)عج( منجى عالم بشريت و سالم بر امام امت خمينى كبير و با سالم به تمامى شهدا و با 

درود بر رزمندگان اسالم و شما امت مسلمان. اين وصيتنامه را در حالى مى نويسم كه عازم خط مقدم جبهه 

هستم شايد تا ساعاتى ديگر در اين زندان دنيا زندانى باشم و به مالقات خداى خود بروم بنابراين توصيه 

هايى كه در آخرين لحظات عمر دارم براى شما مى گويم :

اوال : از كليه دوستان و آشنايان تقاضا دارم كه مرا ببخشند و همچنين طلب مغفرت مرا بنمايند. ثانيا از پدر 

و مادر عزيزم كه زحمات زيادى براى من كشيدند تشكر مى كنم هر چند نتوانستم زحماتتان را جبران كنم 

اميدوارم كه مرا ببخشيد و در شهادتم گريه مكنيد تا مبادا دشمنان خوشحال شوند و خداى را شكر كنيد كه 

امانتى را كه خدا به شما داده در اين راه داده ايد و صبور باشيد كه خداوند صابرين را دوست دارد. همچنين 

از برادرم و خواهرانم اميدوارم شما نيز مرا ببخشيد و راه امام را كه همان راه اسالم است پيشه خود سازيد. 

در پايان از شما ملت مسلمان مى خواهم كه امام را دعا كنيد و راه امام كه همان راه اسالم است را بپيماييد 

و در صدور انقالب هر چه در توان داريد كوشش كنيد. به اميد ظهور هر چه زودتر امام زمان )عج( و به 

اميد برقرارى جمهورى اسالمى در سراسر جهان. انشاءاهلل 

والسالم عليكم و رحمة الله بركاتة 
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عبداللهی حبیب 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حبیب عبداللهی
حبیب عبداللهی در 2 بهمن ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده رقیه سادات و پدرش علی اصغر عبداللهی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید حبیب عبداللهی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/10 
عملیات کربالی 5  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به سر شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع 
در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و 

تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عبداللهی حبیب 
بسم الله الرحمن الرحیم

و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعاملهم

و خداوند، هرگز اعمال كسانى را كه در راه او كشته شده اند ضايع نمى گرداند.
انا لله و انا الیه راجعون

خداوندا، حسين گونه نزيسته ام كه مرا حسين گونه به شهادت برسانى پس مرا هرگونه بپذير.
السالم عليك يا اباعبداهلل، السالم عليك يا صاحب الزمان، السالم عليك يا نايب المهدى

سالم بر پدر و مادر گرامى، پدر و مادر گرامى! اميدوارم كه از شنيدن خبر شهادت من ناراحت و گريان نشويد و اميدوارم 
كه از اين خبر افتخار كنيد، افتخار از اينكه فرزند شما كه در نزد شما امانتى بوده به صاحب اصلى آن برگردانديد. پدر و 
مادر گرامى! از اينكه مرا خوب تربيت كرده ايد  خيلى از شما تشكر مى كنم و از خداوند مى خواهم كه جزاى شما را خير 
قرار دهد و از اينكه نتوانستم براى شما فرزند خوبى باشم و دِين خودم را نسبت به شما خوب ادا كنم معذرت ميخواهم 
و از شما مى خواهم از من راضى باشيد و مرا حالل كنيد. برادران و خواهر عزيزم!، ميخواهم بگويم كه آنهايى كه رفتند 

كار حسينى كردند ولى آنهايى كه ماندند بايد كار زينبى كنند و جزء ادامه دهندگان راه سرخ شهيدان باشند.
اى مردم!، اگر چه دنيا زيبا و دوست داشتنى است و اگر چه دنيا آدم را به طرف خود بكشد اما خانه پاداش الهى، خانه 
آخرت، خيلى زيباتر و از دنيا باالتر و عالى تر است. اگر مال دنيا را آخر بايد گذاشت و رفت پس چرا انسان آن را در راه 
خدا انفاق نكند و اگر اين بدنهاى ما ساخته شده است كه آخر كار بميرد پس چرا در راه خدا با شمشير قطعه قطعه نشود؟
اى اهل ايمان، بدانيد كه جهاد جامۀ تقواست و آنكه از جهاد به دليل بى ميلى و بى رغبتى رو بگرداند خداوند جامۀ  ذلت 
و روپوش بال بر تن او ميپوشاند و او را لگدكوب حقارت مى گرداند و حجابها و پرده ها از روى بصيرت دل او قرار   

مى دهد و بينشى را از او سلب مى كند چرا كه خير و بركت در شمشير و زير سايه شمشير است.
ما هر دم و به زبان،  بسيار على، على مى گوييم كه اگر با حرف كارها درست مى شد از ما شيعه تر در جهان پيدا            
نمى شد، اما اگر تشيع،  حقيقى باشد كه هست و اگر تشيع،  به معنى على مآبى و على گونگى باشد،  كار خيلى         
سخت تر مى شود و ما در اين كار باز مى مانيم؛ پس اى مردم عزيز، بياييد كه على گونه زندگى كنيم كه خداوند عاقبت 
مان را به خير بگرداند و خواهشى از شما  اى ملت دارم؛ كه اين است همان طور كه على مى فرمايد: از نعمتهايى كه در 
اختيار داريد خوب استفاده كنيد پيش از آنكه شما را ترک گويند، چه آنكه نعمتهاى زودگذر از كف ميروند و شهادت 
مى دهند كه صاحبشان با آنها چگونه رفتار نموده اند، پس بياييد كه از اين انقالب اسالمى بخوبى محافظت كنيم و از 

آن درست استفاده كنيم تا از دستمان نرود، چرا كه اگر اين بار اسالم شكست بخورد ديگر بايد فاتحه اسالم را خواند.
برادران و خواهران، امام را تنها نگذاريد به پيام هاى او جامۀ عمل بپوشانيد و پيرو خط امام باشيد.

در آخر از همه برادران و خواهران كه از من بدى ديده اند و يا حقى دارند رضايت مى طلبم.
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار

حبيب عبدالهى
1365/06/29
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جعفر قاسم نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز جعفر قاسم نژاد
جعفر قاسم نژاد در 2 خرداد ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش شمسی نجارپور و پدرش مطلب قاسم نژاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و 
یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید جعفر قاسم نژاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/01/18 عملیات 
کربالی8  منطقه شلمچه در اثر موج انفجار و اصابت ترکش به قلب شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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جعفر قاسم نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تقووا ملن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا و لکن ال تشعرون

يَّانُون ُصوا ِبالْباََلِء قَلَّ الدَّ يُن لَِعٌق َعَل أَلِْسَنِتِهْم ، يَُحوطُونَُه َما دَرَّْت َمَعاِيُشُهْم ، فَإِذَا ُمحِّ نْيَا ، َو الدِّ  النَّاُس َعِبيُد الدُّ

همانا مردم بندگان دنيا هستند و دين تنها بر سر زبانشان جارى است تا زمانى كه  از دين سخن مى گويند كه به منافع فزونتر 
مادى و عيش و نوش بيشترى برسند ولى همين كه در راه اجراى مسئوليتهاى دينى و انسانى خود با سختى ها و مشكالت و 
از خودگذشتگى رو برو مى گردند و در بوته آزمايش قرار گيرند دينداران بسى اندک خواهند بود. )امام حسين) ع( با سالم به 
رهبر مستضعفان ايران و جهان، يار و ياور مظلومان، در هم كوبندة ظالمين و مفسدين،  امام خمينى و با درود گرم بيكران بر 
شهيدان راه اسالم كه به حق نداى پير جماران را لبيك گفته و جان خويش  را نثار اسالم و ميهن اسالمى نموده اند و به سوى 
خدا شتافته و با سالم فراوان بر خانواده هاى معظم شهدا، مفقودين، معلولين و مجروحين و اسرا جنگ تحميلى، پروردگارا! 
تو خود بر دلها آگاهى كه من با خود و شهدا پيمان بسته ام كه تا آخرين قطره خون خود از اسالم و ميهن اسالمى دفاع كنم 
و ادامه دهنده راه شهدا باشم و لبيك گوى امام امت، بارالها! تو خود شاهدى كه من اين راه را با شناخت خود و آگاهى كامل 
انتخاب كردم  و براى رضاى تو و ميهن اسالمى پا به عرصه نبرد گذاشته ام كه خدمت ناچيزى به اسالم كرده باشم نه براى 

تظاهر و خود نمايى و مقام پرستى.
خدايا! هر كشورى و فردى كه بخواهد به ميهن اسالمى و مردم مسلمان ضربه وارد كند، خدايا! آنها را به سزاى اعمال خويش 

برسان و آنها را هميشه خوار و ذليل بگردان و حق را هميشه پيروز گردان.
خداوندا! اگر به تعداد اعداد، يك كيلو ارزن جان در بدن داشتم، بى دريغ نثار اسالم مى كردم و اى خالق زمين و آسمان كه همه 
چيز به قدرت تو آفريده شده است و فقط تو از آفرينش و اسرار آفرينش انسان ها آگاهى و از باطن آنها خبر دارى و بخشندة 
مهربانى و مرگ و  هستى ما از آن توست،  اين بندة حقير و گناهكار تو با اندوهى پر از بار گناه، سفر به سوى تو بسته ام و به 

تو اميد دارم و از تو مى خواهم كه اگر به شهادت رسيدم،  شهادت مرا قبول نمايى و گناهانم را ببخشى.
و شما اى امت مسلمان! و شهيد پرور ايران! در صحنه باشيد، گوش به فرمان امام باشيد و  امام را تنها نگذاريد،  به دشمن اسالم 
و امام امان ندهيد  كه خداوند مى فرمايد؛ و کان حقا علینا نرص املومنین  و بر عهده ماست كه مومنان را يارى كنيم و پيروزشان 
نماييم.  به دنيا دل نبنديد كه اين دنيا محل گذر است و اسبابى بيش نيست و خانه امروز ماست پس طورى  در اين دنيا زندگى 
كنيد كه در آخرت نزد خداوند و پيامبران شرمنده و  افسرده نباشيد كه پشيمانى سودى نداشته  نباشد، كه به خاطر كمبود و 
گرانى و  مشكالت خود در زندگى از اسالم، امام و جبهه ها دست بكشيد كه خداوند وعده پيروزى به شما و رزمندگان 
خويش داده است؛ با توكل به خداوند و قرآن،  به زندگى خويش ادامه دهيد،  با يك دست قرآن و با دست ديگر سالح بر 
گيريد، آن چنان به جبهه ها سرازير شويد كه دشمن از تعداد اعداد شما به وحشت مى افتد و آن چنان به آنها درس عبرت 
بدهيد كه ديگر كشور ها باور كنند كه ما راست قامتان،  جاودانه تاريخ خواهيم ماند و به ابر قدرتها و استكبار جهانى ثابت كنيد 
كه هيچ سالحى باالتر و مجهزتر از سالح ايمان به خداوند و قرآن و عشق به امام وجود ندارد و شهادت در راه خدا باالترين 
مقام است اگر بدانيد و به دشمنان اسالم بفهمانيد كه شهادت در راه خدا باالترين مقام است اگر بدانيد و به دشمنان اسالم 
بفهمانيد كه ما شهادت در راه خدا را از جان و دل ميپذيريم اما زندگى ننگين و ذلت بار را هرگز پذيرا نيستيم،  امروز كه آبروى 
اسالم در خطر است بر تمام مسلمانان واجب است كه در اين جهاد همگانى شركت نموده و از اسالم و ناموس خود دفاع 
كنيم و فرصت تجهيز به دشمن ندهيد كه خداوند ميفرمايد: )یا ایها الذین امنوا اصربوا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون( شما 

كه ايمان داريد صبر كنيد پايدارى و استقامت نماييد آمادگى داشته باشيد و تقوا پيشه نماييد تا اينكه رستگار شويد.
و شما اى پدر و مادر گرامى! در زندگى خيلى برايم زحمت كشيده ايد و مرا بزرگ كرده ايد كه من نتوانسته ام زحمات جبران 
ناپذير شما را اندكى جبران كنم،  ميدانم كه از خبر شهادت من سخت ناراحت و افسرده مى شويد و گريه و زارى مى كنيد 
نمى گويم كه گريه نكنيد اما لحظه اى به ياد آن خانواده شهيد باشيد كه چندين فرزند خويش را از دست داده و به ياد آن پدر 
و مادر داغ ديده باشيد كه هيچ اطالعى از فرزند خويش ندارند،  از شما تمنا دارم كه صبر داشته باشيد و خدا را سپاس بگوييد 
كه فرزند خويش را تقديم اسالم و خدا نموده ايد و از درگاه خداوند صبر و توفيق بخواهيد.  سالم مرا به دوستان و آشنايان و 
خويشاوندان برسانيد و به آنها بگوييد كه  اگر در حق آنها بدى كرده ام مرا ببخشند و حاللم كنند.  به اميد پيروزى رزمندگان 

در جبه هاى نور عليه ظلمت و به اميد شفاى تمام معلولين و مجروحين جنگ تحميلى.
سر از جيب غفلت برآور كنون- كه فردا بمانى  به خجلت نگون - كنون بايد اى خفته بيدار بود - چه مرگ اندر آرد ز خوابت 

چه سود -  ز هجران  طفلى كه در خاک رفت - چه نالى كه پاک آمد و پاک رفت - تو پاک آمدى بر حذر باش و پاک   
كه ننگ است نا پاک رفتن به خاک - خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار- جعفر قاسم نژاد - 1365/11/19 
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فرهاد قاسمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فرهاد قاسمی
فرهاد قاسمی در 2 بهمن ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش صفورا زاغ پشت و پدرش احمد قاسمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  فروردین و استقالل با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
خدمت                         اسالم  به  کربال   25 لشکر  بسیج  عضویت  در  قاسمی  فرهاد  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/05 
عملیات والفجر6  منطقه دهلران در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
12 سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فرهاد قاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

لُوا تَبدیالً ن قَضی  نَحبَُه َو ِمنُهم َمن یَنتَِظر َو ما بَدَّ ِمَن املُؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عَهُدوا اللَه َعلَیِه فَِمنُهم مَّ

بنام خدايى كه در اين دنيا هم بر مؤمن و هم بر كافر رحم مى كند ولى در آن جهان فقط بر مؤمن رحم مى كند. با 
درود بيكران به يكتا منجى عالم بشريت، دوازدهمين اختر تابناک واليت وامامت، امام زمان)عج( و با سالم به رهبر 
كبير انقالب اسالمى ايران ، قلب تپندة امت قهرمان ايران و مسلمانان جهان، روح ا... الموسوى الخمينى ارواحنا له 

الفدا و درود وسالم به تمامى شهداء راه حق و فضيلت، خصوصا شهداى كربالى ايران عزيز.
ما من قطره أحب الى اهلل من قطره دم فى سبيل اهلل هيچ قطره اى در مقياس حقيقت در نزد خدا از قطره خونى كه 

در راه خدا ريخته شود بهتر نيست.
اينجانب با آگاهى كامل و عالقع وافر كه به شهادت دارم، براى دفاع از اسالم و حيثيت انقالب اسالمى و تداومش 
به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان جهان، حضرت آيه اهلل العظمى امام خمينى به جبهۀ حق عليه باطل شتافتم تا با 
خون خود درخت تنومند اسالم را بارور و شكوفا نمايم و همچنين شهادت در راه رب باعث رشد فكرى و وظيفه 
شناسى جامعۀ پوياى اسالمى مى شود. امت قهرمان و شهيد پرورميهنمان بدور رهبر با صالبت و مقاوم، امام امت 
و روحانيت متعهد و در خط واليت فقيه ، آن خطى كه استمرار حركت  أنبيا است، باشيد. مبادا كه اسير توطئه هاى 
تفرقه آميز دشمنان اسالم وانقالب شويد. امت قهرمان! شكر خدا را در همه حال به ياد داشته باشيد و هرگز آنرا 
فراموش نكنيد و اسغفار و دعا و تالوت قرآن را پيشه خود كنيد كه بهترين چيز براى تسكين دردهاست و مواظب 
باشيد كه اعمالتان براى خدا و درراه خدا باشد. برادران عزيز قيامت را فراموش نكرده و حضورتان را در جبهه هاى 
حق عليه باطل ثابت و استوار نگه داشته و مبادا حقيرانه  بميريد در حاليكه ميتوان به شهادت رسيد؛ وشما اى جوانان 
مبادا در حال بى تفاوتى بميريد كه على اكبر حسين)ع( در راه هدف حسين)ع( شهيد شد. امت قهرمان از تهمت، 
افترا و غيبت دورى جسته و هميشه  نسبت به هم  مهربان و برادر مؤمن باشيد وچون گذشته پشتيبانى امام عزيز و 
دولت نمائيد و ياران امام را ياور باشيد و با دولت انقالبى تجديد عهد و پيمان ببنديد و ياور اسالم وانقالب باشيد 
و قرآن را سرلوحۀ برنامۀ زندگى خويش قرار دهيد. پدر و مادر عزيزم! درود بر شما باد كه مرا به جبهه فرستاديد 
تا براى اعتالى پرچم اسالم خدمت كنم، اگر شهيد شدم، شهادت حسين سيد الشهدا)ع( و اصحابش را در كربال 
بياد آوريد و برايم گريه و زارى نكنيد. پدر و مادر عزيزم مرا ببخشيد كه حق فرزندى را نسبت به شما انجام ندادم. 
عالقمندم جنازه ام به دستتان نرسد تا چون فاطمه الزهرا عليها سالم محل دفنم مشخص نباشد .ولى اگر به دستتان 

رسيد آنرا در قبرستان نوشهر دفن نمائيد. خدا حافظتان باد  
خدايا خدايا تا انقالب مهدى حتى كنار مهدى خمينى را نگهدار 

خدايا خدايا تو را به حق قرآن رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما - آمين 
فرهاد قاسمى2/28/سال62
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احسان اهلل قمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احسان اهلل قمی
احسان اهلل قمی در 15 مرداد ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش مریم قمی و پدرش فرهاد قمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  صبر و شریعتی رشته فرهنگ و 
ادب با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید احسان اهلل قمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/27 
عملیات والفجر4  منطقه کردستان - مریوان در اثرجراحات وارده دراثر بمباران 
هوایی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای بندپی شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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احسان اهلل قمی
بسم الله الرحمن الرحیم

أََحِسَب النَّاُس أَْن يُْتَكُوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَُنوَن

آيا مردم چنين پنداشتند كه بصرف اينكه گفتند ما ايمان آورده ايم رهاشان كنند و بر اين دعوى هيچ امتحانشان نكنند؟
به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهيدان و خريدار هميشگى خونهاى پاک و مقدس رزمندگان دالور اسالم،  به نام         
حسين )ع( سرور شهيدان كه درس آزادگى را به ما آموخت، با درود و سالم به منجى بشريت، مهدى موعود )عج( و نائب 
بر حقش امام امت، خمينى كبير و  با درود و سالم به شهيدان انقالب اسالمى ايران و جنگ تحميلى كه با نثار جانشان 
و ريختن خونشان درخت اسالم را آبيارى نموده اند و تا به اينجا به دست ما سپرده اند. با درود و سالم به رزمندگان 
دالور اسالم كه از همۀ خوشى هاى زودگذر زندگى دست كشيده اند و به ميدان نبرد حق عليه باطل شتافتند، تا براى 
آخرت خودشان توشه اى بردارند.پس از ماه ها آه و زارى توانستيم در جبهه حق عليه باطل شركت كنيم كه تا در پيشگاه      

محمد )ص( و حسين )ع( در آخرت رو سفيد باشيم و دِين خود را نسبت به اسالم ادا كرده باشيم.
پدر و مادر عزيزم! من نزد شما امانتى بودم و االن وقت آن رسيده است كه به پيش خالق يكتاى خود بشتابم و اين جان 
ناقابل خودم را در راه دين بر حق خدا،  قربانى كنم و روحم را از قفس جسمانى راحت سازم،  هر چند تا زمانى كه 
پيش شما بودم فرزندى خوب براى شما نبودم ولى شما بايد افتخار بكنيد كه فرزندى داريد كه در جبهه حق عليه باطل 
شركت كرده است و فرماندهى آن جبهه را مهدى فاطمه )س( بعهده دارد، مهدى جان! ، موالجان! يك عمر صدايت زدم 
اما لياقت ديدارت را نيافتم،  اما نا اميد نيستم بدين اميد گام در راه مى گذرم كه در آخرين لحظه مرگم جمال دل آرايت 

را ببينم و چه خوش است و لو يك لحظه انسان معشوقش را ببيند.
اى پدر و مادر عزيزم! ميدانيد چرا سنگر را با جهان عوض نمى كنم چون حسين )ع( همسنگر ماست و من سنگر را 
دانشگاهى مى دانم كه كنكورش تقوا، درسش ايثار و مدركش شهادت مى باشد. چه مكانى باالتر از اين در نزد خداوند.
پدر و مادر عزيزم! اگر خداوند نگاهى بر اين بنده حقير خود كرد و گناهان من را بخشيد و لياقت شهادت به ما عطا كرد، 
شهادتى كه از اولياء به ما ارث رسيده است، فكر نكنيد شهيد مرده است،  بلكه انتقال از يك قفس به كمال است و شما 
با صبر و استقامتتان راه ما را ادامه دهيد؛ چون راهى بود كه خودم با دل و جان پذيرفتم و چون سعادت خودم را در اين 
راه اهلل يافتم و اين راه ،  همان راه سرور آزادگان حسين بن على )ع( مى باشد و افتخار بكنيد كه امانت خودتان را در راه 

خدا قربانى كرده ايد و در آخرت نزد خداوند و پيغمبر )ص( و فاطمه )س( رو سفيد هستيد.
سخنى چند با برادرم؛ اى برادر عزيزم! با ادامه دادن راه من بفهمان كه پيرو خط امام كبيرتان هستى و هيچوقت از اسالم 

رو گردان مباش حتى در سخت ترين اوقات زندگى.
سخنى چند با خواهرم؛ اى خواهرم! با حجاب اسالمى خودت راه من را ادامه بده زيرا حجاب تو با ارزشتر از خون من 

است، يكى اينكه ميراث زينب )س( را با حجابت پاسدارى مى كنى و ديگر اينكه راه برادرت را ادامه مى دهى.
سخنى چند با آشنايان )هم محلى ها(؛  اى برادران! به هوش باشيد كه از اين قافله عقب نمانيد، گول اين دنياى شيطانى 
را مخور كه چند روز در دنيا دوام نمى آورى، فكر آخرت باش و از حاال توشه آخرت خودت را آماده سفر كن و اين 

دوران چه دوران خوبى است، بى تفاوت بودن در اين دوران بهتر از مرگ جاهليت مى باشد.
به احترام خون شهدا اى خواهر!، حجابت و اى برادر!، نگاهت را حفظ كن و اى خواهر!  با حجاب اسالمى خودت 
به شيطان صفتان بفهمان كه زن يك انسان است نه يك كاالى تماشايى.  موقع دفن كردن جسدم چشمم را باز كن كه          
نا آگاهان بفهمند كه من با چشم باز و آغوش  مملو از شادى،  اين راه را پذيرفتم نه كوركورانه تقليد كرده باشم و دستم 

را بيرون بگذار كه دنيا طلبان بفهمند با خودم چيزى جز يك كفن نبردم.
خانواده عزيزم! در آخر دو تا سفارش به عنوان يك فرزند حقير به شما عرضه مى دارم.

1- نماز را در اول وقت بخوانيد زيرا كه شيطان در شما نفوذ نمى كند.
2- امام عزيزمان را دعا كنيد كه ياور مستضعفان و اميد محرومان جهان است هيچوقت از صحنه خارج نشويد و از امام 

عزيزمان رو گردان مباشيد.  جسدم را در قبرستان بندپى دفن كنيد.
به اميد پيروزى حق عليه باطل - خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار 

در مسلخ عشق جز نكو را نكشند             روبه صفتان زشت خو را نكشند
گر عاشق صادقى ز مردن مهراس               مردار بود هر آنكه او را نكشند



»64«

مظـفر قـمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مظفر قمی
مظفر قمی در 19 تیر ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان کرج استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش مهری خدابنده و پدرش غالمحسین قمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت 
و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت 
های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مظفر قمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/01/18 عملیات 
کربالی8  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای اویل شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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مظـفر قـمی
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

گمان مبريد كه كسانى كه در راه خدا شهيد مى شوند مرده اند بلكه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى ميخورند.
با درود و سالم بر منجى عالم بشريت و با درود و سالم خالصانه بر نايب بر حق مهدى )عج(،  خمينى كبير كه با شنيدن 
نام او،  قلب مستضعان جهان كه در زير ستم شرق و غرب مى سوزند، آرام مى گيرد. و با سالم صميمانه به پيكر به 
خون خفتۀ شهداى انقالب اسالمى ايران كه با خون پاكشان درخت اسالم را آبيارى كردند تا آن را به ثمر برسانند و 
شعار مقدس اهلل اكبر و ال اله اال اهلل كه از حلقوم شهيدان ديگر بيرون آمده بر زبان تمام مستضعفان جهان جارى گردانند.
مادرم! خواهشى كه از تو دارم اين است كه بعد از شهيد شدن من نگران نباشى و هرگز در سوگ من گريه نكن چون 
خدا به وسيلۀ عواملى انسان را مورد امتحان قرار مى دهد و هيچ انسانى بدون امتحان در اين عالم نخواهد زيست گاهى 
امتحان در خون، به جوع )و گرسنگى( و نقص در اموال و انفس را به نقص در ثمرات و امثال اينهاست و االن اين 

جنگى كه بر ما  تحميل شده جهاد در جبهه هاى حق عليه باطل،  يك امتحان الهى است.
و برادرم در نظر من تو يك فرشته جلوه كردى چون اگر من به جبهه رفتم و در حفظ اسالم پا گذاشتم هيچ عواملى 
باعث نشد مگر اينكه اعمال تو و امثال تو، چون فكر كردم كه شما در خطى پا گذاشتيد كه حسين بن على)ع( در آن 
خط پا گذاشته بود. و برادرم على اوسط  حتما بعد از شهيد شدن من،  مرا در گلستان شهداى اويل به خاک بسپاريد.

و سفارشى كه بعد از شهادتم از خواهرانم دارم اين است كه هرگز بر مزارم اشك نريزيد و مرا رنج ندهيد و اميدوارم 
كه همچون حضرت زينب )ص( مقاومت نماييد و هيچ گونه نگرانى بر خود راه ندهيد.

و از مردم شهيد پرور ايران و خصوصاً مردم حزب اللهى روستاى اويل مى خواهم كه از انقالب اسالمى در مقابل هجوم 
ابر قدرت ها و منافقان، دفاع نمايند و حتما دعا به جان امام را فراموش نكنند.

والسالم علیکم و رحمة الله و برکاتة
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اردشیر کثیری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اردشیر کثیری
اردشیر کثیری در 1 فروردین ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش حلیمه الکایی و پدرش اسحاق کثیری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدرسه شریعتی با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید اردشیر کثیری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/08 عملیات 
والفجر3 منطقه مهران در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار روستای کشکسرا شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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اردشیر کثیری
بسم الله الرحمن الرحيم 

» ان الله اشتى من املؤمنني انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة « 

» خداوند از مؤمنين جانها و مالهايشان را مى خرد و در مقابل بهشت را به آنها مى دهد «
امام خمينى )ره( : » اين وصيت نامه انسان را مى لرزاند و انسان را بيدار مى كند «

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم 
                                      موجيم كه آسودگى ما عدم ماست 

برادران! و خواهران! مى دانيد كه من آگاهانه در اين راه قدم نهادم، چرا كه خون سرخ شهيدان از هابيل تا حسين )ع( و تا 
شهداى  15 خرداد و  17 شهريور و از شهداى كربال تا شهداى كربالى جنوب و غرب ايران،  صدا مى زنند كه چيست 
شما را ؟ براى چه نشسته ايد؟ آخر ما مسلمان هستيم،  در عصرى زندگى مى كنيم كه ظلم و فساد از يك سو سراسر 
جهان را فرا گرفته . خوشبختانه انقالب پيشتاز اسالمى ايران هم اكنون مرزها را يكى بعد از ديگرى گشوده و به پيش   

مى رود تا دست استعمارگران را از سر ملت مظلوم كوتاه كند و در اين راه است كه بايد كوشيد. 
اى ملت شهيد پرور! بدانيد كه مردم ما بطور يقين درک كرده اند تصادفى نيست، بلكه لياقت مى خواهد و سعادتى است 

بزرگ. 
مادر! براى من هرگز ناراحتى نكنيد،  اگر جمعيت دنيا براى اسالم قربانى شوند  هنوز كم است ؛ از اين ملت مى خواهيم 
پشت سر رهبر باشند و از رهبرى او اطاعت كنند،  منافقين اين خفاشان كوردل را به گورستانى كه محمد رضاى خائن و 
سادات خون آشام رفتند،  بفرستند و من به عنوان يك سرباز كوچك امام زمان )عج( از همه ملت مى خواهم كه دست 
اتحاد به هم دهند و اسالم را به دنيا و ملل بزرگ معرفى كنند و آن را رواج دهند تا خائنين بدانند كه در مقابل اسالم      
نمى شود مبارزه كرد و اگر خدا اين امتياز را به من داد كه شهيد شدم عوض من هم رزمندگان،  قبر    حسين )ع( را 

زبارت كنند. 
اميد است كه آرزوى تمامى رزمندگان برآورده شود. 

والسالم عليكم و رحمة الله و بركاته 

اردشير كثيرى 
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زین العابدین کیائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز زین العابدین کیائی
زین العابدین کیائی در 20 اسفند ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 

مهر و محبت مادرش حوا کیاکجوری و پدرش محمدعلی کیائی پرورش یافت. 
و  اکبرپور  و شهید  ابوریحان  مدارس  در  متوسطه  مقطع  تا  را  تحصیلی  دوران 
رزمندگان رشته ریاضی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید زین العابدین کیائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت میکرد      
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/07/19 
منطقه عملیات فاو  در اثر اصابت ترکش به پیشانی شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای کشکسرا شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و 

تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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زین العابدین کیائی
بسم رب الشهدا و الصدیقین

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

كسانى كه در راه خداوند كشته شده اند اينها را مرده مپنداريد بلكه آنان زنده اند و در نزد خداوند روزى مى خورند.
با سالم و درود بر امام زمان ولى عصر)ع( و نايب به حق آن بزرگوار، امام امت، رهبر مستضعفان جهان و با سالم و 
درود بر شهداى كربالى امام حسين )ع( و كربالى ايران و با درود و سالم بر خانواده معظم شهدا كه به حق آنان پشتوانه 

اسالمند و با درود و سالم بر رزمندگان جبهه حق عليه باطل.
اينجانب زين العابدين كيائى فرزند محمدعلى با عقيده آزاد،  شهادت مى دهم كه خداى سبحان،  واحد است و هيچ 
شريك و همتايى ندارد و همچنين شهادت مى دهم كه حضرت خاتم انبياء محمد مصطفى)ص( فرستاده خداوند متعال 
مى باشد و بعد از دوازده امام معصوم)ع( خمينى بت شكن نايب او مى باشد و همه شان به حق مى باشند.  اما انگيزه ام را 
درباره جبهه آمدن، همانطورى كه مى دانيد به گفته امام بزرگوار بر تمام افرادى كه توانايى جبهه رفتن دارند واجب كفايى 
است به جبهه بروند، من هم بر حسب وظيفه و به گفته امام عزيز لباس رزم پوشيده ام و عازم جبهه شدم تا بتوانم اسالم 
را از چنگال دشمنان بعثى نجات دهم و بتوانم با از بين بردن دشمنان بعثى به قبر شش گوشه امام حسين )ع( دست يابم 

و انگيزه دومم براى دفاع از ناموس و خاک و وطن عزيز و نگذاريم بدست ارتش بعث بيفتد.
و اما شما خانواده ام!  پس از به شهادت رسيدن من اميدوارم راه شهيدان را ادامه دهيد و نگذاريد كه خون اين جوانهاى 

خالص بدون بهره بريزد.
تو اى مادرم!  مى دانم در بزرگ كردن من از همان موقعى كه فارغ شده بودى چه زحمتها كشيدى و من را به اين سن 
رساندى و اين را مى دانم تو و پدرم چه گرفتاريها كشيديد تا بتوانيد ما را )برادران و خواهرانم( را بزرگ كنيد و از آنها 

جوانهاى سلحشور و با ايمان بسازيد.
پدر و مادرم! با تمام گرفتاريهاى دوران طاغوت كه از نظر اسالم وضعيت ايران زير صفر بود توانستيد كه همچون برادرانم 

و خواهرانم را طورى تربيت كنيد كه در خط اسالم باشند و من هم به شما والدين عزيزم افتخار مى كنم.
مادرجان!  بعد از به شهادت رسيدن من تو بايد افتخار كنى،  سر بلند باشى و جلوى  مردم بگو؛  اى مردم من جوانى را 
تربيت كردم و تقديم اين انقالب و اسالم نمودم.  مادر جان! بعد از شهادت رسيدن من گريه هاى  تو طورى نباشد كه 
دشمنان ما از گريه هاى تو سوء استفاده كنند و خون تمامى شهيدان كربالى حسين )ع( و كربالى ايران را به باد مسخره 

بگيرند.
خانواده عزيز!  بعد از شهيد شدن فرزندتان ناراحت نباشيد چون شما فرزندى بزرگ كرديد كه خون خود را در راه جهاد 

براى خداوند ريخت و با ريختن قطره از خون خود گناهانش را پاک كرد كه همانطور كه رسول خدا )ص( فرمود:
)ما ِمْن قَطْرٍَة اََحبَّ الی الله َعزَّوَجلَّ ِمْن قطرة دم فی سبیل الله( 

هيچ قطره اى پيش خداوند محبوب نيست جز از قطره خونى كه در راه خدا ريخته شود.
پس شما بايد با ريختن خون من افتخار كنيد. شما برادرانم وصى من هستيد و به وصيت من عمل كنيد. 1- امام را تنها 

نگذاريد. 2- در جبهه هاى حق عليه باطل شركت كنيد و انتقام خون  مرا از بعثيهاى كافر بگيريد.
3- رفتار و روحيه شما بايد طورى باشد كه خواهرانم از رفتار شما روحيه بگيرند. 

شما خواهرانم! مى دانم برادرتان را از دست داده ايد، بقول معروف جگر گوشه تان را از دست داده ايد ولى شما نبايد 
پس از رفتن من از خون من سوء استفاده كنيد و خود نمايى نماييد. و عزيزان اگر كسى را ديديد كه از خون شهيدان سوء 

استفاده كنند دهان او راُخرد كنيد و تا مى توانيد از آنها دورى كنيد.
پدرم درست است من زحمت هاى  شما را جبران نكردم ولى شما به بزرگى خودتان مرا ببخشيد پدر جان مرا در مزار 

كشكسرا  هر كجا كه خودتان تشخيص داده ايد دفن كنيد.
و شما اى ملت ايران امام را تنها نگذاريد و نگذاريد دست آمريكاييها و شرق و غرب به سرزمين ما برسد و شما اى   
دانش آموزان مى توانيد با درس خواندتان و رفتن به دانشگاه و بستن  راه دانشگاه به روى دانش آموزان بى تفاوت و منافق 
باشيد. دانش آموزان حزب اهلل سعى نكنيد كه پس از  چند سال آينده باز همان افراد منافق بر ما حكومت كنند. برادرانم 

درست كه جبهه بايد رفت و با جبهه رفتن درستان را بخوانيد و تا دست مزدوران كافر از سر ما كوتاه گردد.
خداحافظ همگى شما برادر كوچك تان زين العابدين كيائى

1365/06/22
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رحمان کیاکجوری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رحمان کیاکجوری
رحمان کیاکجوری در 25 شهریور ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش لیال کیاجوری و پدرش حسن کیاکجوری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان میرزاکوچک خان رشته تجربی 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید رحمان کیاکجوری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/03/12 
منطقه عملیات مریوان-کردستان در اثر جراحات وارده در شکنجه شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار الجواد روستای کورکورسر شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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رحمان کیاکجوری
بسم الله الرحمن الرحیم

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله اولئک هم الفائزون

))كسانيكه  كه ايمان آوردند و از وطن خود هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند آنان را در بلند مرتبت درجات 
نزد خداوند است((

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهيدان
با سالم به امام زمان )عج( و نائب بر حق او و رزمندگان و شهيدان و امت هميشه بيدار ايران.

اكنون كه با دلى سرشار از عشق اهلل رو به جبهۀ اسالم آورده و به آرزوى ديرينۀ خود كه همان جهاد در راه اهلل است 
رسيدم، اميدوارم كه خداوند به من قدرت داده تا در راهش مبارزه كنم. ميروم تا در راهش مبارزه كنم و اگر در اين راه 
شهادت نصيبم گرديد با آغوش باز و روى گشاده او را استقبال خواهم كرد. تا اين جان را كه امانت خداوند است به او 

تقديم نمايم.
اما تو اى مادر عزيز! و برادر گرامى! و خواهر عزيزم! از شما مى خواهم كه در شهادت من گريه و زارى مكنيد زيرا به 
جائى رفته ام كه وصف نكردنى است و اين راه را خودم انتخاب نموده ام و شما بايد از اين انتخاب من گريان نباشيد. و 

شما را دعوت مى كنم و به تقوا و پرهيزگارى و نهى مى كنم شما را از سستى در نماز زيرا نماز ستون دين است.
اما شما اى امت شهيد پرور! گرچه مى دانم اليق پيام و وصيت نيستم ولى از باب تذكر و آخرين سخن از شما تقاضا    
مى كنم كه در خط امام باشيد و امام را تنها مگذاريد و تقوى پيشه كنيد،  به مساجد رويد و مساجد را پر كنيد و نماز را 
صحيح و كامل برگزار كنيد تا خداوند تبارک و تعالى و امام زمان )عج( از شما خشنود باشند و اين انقالب را خوب حفظ 

كنيد تا به صاحب اصلى او امام زمان )عج( تحويل دهيد.
در آخر از كليۀ برادران و خواهرانى كه دربارة ايشان اشتباهاتى از قبيل تهمت و غيبت و دروغ انجام داده ام، عاجزانه  

مى خواهم كه مرا ببخشايند و در آخر اميدوارم كه همۀ شما در همه حال پيروز و موفق باشيد. 
شعار ال اله االاهلل  اهلل اكبر حمد سبحان در رگ ماست                  خمينى رهبر ماست 

تمام مقصد ما مكتب ماست          خمينى رهبر ماست 
خدايا خدايا تا انقالب مهدى   خمينى را نگهدار

والسالم -  رحمان كيا كجورى
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فرهوش کیاالشکی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فرهوش کیاالشکی
فرهوش کیاالشکی در 1 دی ماه سال 1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سلیمه جهاندار و پدرش رجبعلی کیاالشکی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  امیرکبیر و میرزاکوچک خان با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید فرهوش کیاالشکی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت           
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  غرب  و  جنوب  جبهه  در  که  کرد  می 
1362/12/05 عملیات والفجر6 منطقه دهلران در اثر جراحات وارده به بدن 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از 10 سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار الجواد 
روستای کورکورسر شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فرهوش کیاالشکی
بسم الله الرحمن الرحیم

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

با درود به پيامبران خدا كه راه طريقت را به ما شناخته و ما را به سوى معشوقمان راهنمايى نمودند و با سالم بيكران به 
امام حسين )ع( كه چگونه زيستن را به ما آموخت و به ما ياد داد كه چگونه بايد در ميدان نبرد بر دشمن تاخت و با درود 
به امام امت كه اسالم را دوباره زنده كرد و با توجه به سخن حضرت على )ع( كه فرمود؛ »ذليل ترين مردم كسانى هستند 
كه كشورشان مورد تاخت تاز متجاوزان قرار گيرد ولى آنها بى تفاوت باشند«. من به سهم خود به نداى »هل من ناصر« 
حسين زمان پاسخ گفته و راهى جبهه شدم تا دين و ناموس و عزت و شرف خويش را از دست متجاوزان حفظ نمايد. 
راهى جبهه شدم تا به غرب اميرياليسم و شرق كمونيسم و ديگر دست نشاندگان بگويم كه نمى توان ملتى را كه دست 
خداوند باالى سرشان است به زير سلطۀ خود در آورد و استثمار كرد و هيچ احدى حق ندارد به اين آب و خاک اسالمى 
تجاوز نمايد. ملت مسلمان! روحانيت مبارز را تنها نگذاريد كه با تنها گذاشتن روحانيت، اين قشر عظيم جامعه اسالمى 

شكست مى خورد و اگر اسالم شكست بخورد چه هرج و مرجى كشور اسالميمان را فرا خواهد گرفت.
امت حزب اهلل اين زمان در وضع حساسى قرار گرفتيم واقعاً باعث تاسف است كه در گوشه خانمان بنشينيم و به اينگونه 
مسائل بى تفاوت باشيم. همواره بپا خيزيد و به نداى حسين زمان پاسخ گوييد. امت شهيد پرور! حال كه نزديك است 
قبر شش گوشۀ اباعبداهلل را زيارت نماييد آن وقت من در ميان شما نيستم، ولى مرا از ياد نبريد عكسم را همراه خود 
ببريد و مقدارى خاک از كربالى حسينى بياوريد و بر سر قبرم بپاشيد. در ضمن كسانيكه به اين انقالب اسالمى بدبين 
هستند و سعى دارند كه تيشه به ريشۀ اسالم بزنند و تالششان بر اين است كه به ضد انقالب جنايت پيشه كمك نمايند 

حق شركت در تشيع جنازة مرا ندارند.
امت حزب اهلل! همواره واجبات الهى را به طور صحيح انجام دهيد، مساجد را پر كنيد، نماز را به جماعت بر پا كنيد.

 خانوادة محترم! از ديگر خانواده هاى شهدا درس بگيريد، نكند در تشيع جنازه ام از ديدگانتان اشك ببارد، نكند كه جامۀ 
سياه بر تن كنيد، همواره در همه حال لبخند بر لبانتان باشد تا دشمن با ديدن اين روحيۀ عالى بدن كثيفش به لرزه افتد. 
افتخار كنيد كه چنين فرزندى داشتيد كه خداوند در قربانگاه عشق او را به دوستى برگزيد. و آخرين پيام من به شما امت 

حزب اهلل كه دعا به جان امام و شعار نه شرقى و نه غربى جمهورى اسالمى يادتان نرود.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

روبه صفتان زشت خو را نكشند در مسلح عشق جز نكو را نكشند     
ُمردار بود هر آنكه او را نكشند گر عاشق صادقى ز ُمردن مهراس    
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موسی گیل پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز موسی گیل پور
موسی گیل پور در 23 دی ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش کلثوم کرمانی و پدرش رستم گیل پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید موسی گیل پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/17 عملیات 
کربالی5 منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای سنگ تجن شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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موسی گیل پور
بسم الله الرحمن الرحیم- بنام خداوند بخشنده مهربان

))و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون((

گمان نكنيد كسانى كه در راه خدا كشته مى شوند مرده اند بلكه زنده اند و نزد خداى خود روزى مى خورند.
چند كلمه اى از طريق كاغذ با تمامى دوستان و آشنايان و فاميلها و خانواده ام صحبت مى كنم، ممكن است وقتى شمائيكه 
اين نامه را مى خوانيد نگران و ناراحت باشيد چونكه مرا در كنار خود نمى بينيد ولى بايد بدانيد كه روح من شاداب است 
پس نگران نباشيد. زمانيكه شما اين نامه را مى خوانيد من پيش شما نيستم و از پيش شما به سوى خداى خود مى روم 
چون مى دانم شهادت كمال سعادت است و اين افتخار نصيب هر كس نمى گردد. بنابر حدود الهى بر هر مسلمان واجب 
است كه براى خود يك وصيتنامه اى بنويسد يا يك وصى تعيين كند و من بنابر موقعيت كنونى كه هر آن خطر مردن مرا 
تهديد مى كند اين وصيتنامه را مى نويسم. اميدوارم كه خداوند تبارک و تعالى از گناهان من درگذرد و شهادت را نصيبم 
كند. شايد خداوند مهربان اين عمل ناچيز و بى ارزش مرا قبول كند تا من هم بتوانم در ُزمرة شهدا قرار بگيرم. اميدوارم 
پس از شنيدن خبر شهادتم بى تابى نكنيد چون از اين موضوع دشمنان اسالم خوشحال مى شوند و از أجر اُخروى خود 
شما كاسته مى شود. هر فردى كه به اين دنيا آمده است بى جهت نيست، براى پس دادن امتحان به اين دنيا آمده است و 
تمام سختيها، راحتيها، جنگها و تمامى موجودات همه نيز از اين امتحانات هستند. مردى كه مى خواهد در اين راه جان 
بركف گذارد و تن به ذلت ندهد در اين راه مبارزه كند و شهيد شود اينها نيز جزئى از امتحانات مى باشد و ما امانتى هستيم 

از طرف خدا و هر موقع كه الزم باشد مى تواند ما را به سوى خود باز ستاند.
بنام اهلل ، آن معبودى كه در تاريكى هاى قيامت، روشنى بخش قلوب مجاهدان و عاشقان است. بنام آن معشوقى كه تنها 
عشق و عاشقى در راه او حق است. بنام آن محبّى كه جز حّب و محبوبيّت و ربوبيّت بدان رب نيامده. بار الها! قلب ما 
مملو از عشق و محبت توست. بار الها سر را به تو سپرده و دل را به عشق تو داده و جان را از قفس خاكى به راه تو آزاد 
خواهد كرد. بارالها روح مجروح مرا و اين دل عاشق خونين جگر تو در لواى مجاهدت فى سبيل اهلل از زندان منجالب 
دنيايى كى آزاد خواهد شد؟ و آزادى اين آرزوى هزاران روح دل باخته را كى احساس خواهم كرد؟ اى پروردگار كريم 
و حليم! اى آنكه حلم تو راست و جز بر بندگان برگزيده ات ارزانى نداشته اى! و اى تنها محبوب من و اى تنها معشوق 
من! كه جز عشق تو را نيست و هر كس غير تو را دل بسپارد جز افسردگى چيزى وى را نخواهد بود. بار الها از كثرت 
گناهات و قّلت طاعات به درگاه اليزال تو پناه آورده ام و از تو مى خواهم و به قدرت و جبروتت پناه مى آورم. خداوندا 
حق الناس را نمى شود از تو طلب نمود. پروردگارا از تو مى خواهم كه در دل بندگانت ترحمى كنى كه از حقشان بگذرند 
و ما را به راه تو آزاد كنند. اى كسانى كه من در راه شما بدى كردم! اين من بودم نه دين و ديانتم و از شما مى خواهم كه 
به حق خونى كه براى شما و آزادى شما نثار كرده ام از ما بگذريد. تا شايد خداوند ما را هدايت به راه حق كند و شهادت 
در راه خود را به ما عطا نمايد. بار الها از تو مى خواهم كه ما را آنگونه كه خودت مى خواهى به سوى خود طلب كنى، 
خداوندا نمى خواهم كه در بستر همچون پير مردان فرسوده و شكسته بال بميرم. خداوندا از تو مى خواهم كه همچون 
شير ميدان در جوالنگاه سعادت و شهادت جان را به تو بدهم و به راه تو هديه كنم. خداوندا آرزوى آن دارم كه برترين 

سعادت و باالترين معراج را نصيب ما گردانى تا اينكه به آرزوى ديرينۀ خود برسم.
وصيتم به شما؛ مادرجان! برايم زياد اشك نريز، پدرم از تو مى خواهم كه برادرانم را راهنمايى كنى كه راه مرا ادامه دهند. 
پدرم و مادرم و برادرانم و خواهر ارجمندم و دوستانم! از شما مى خواهم كه امام عزيز را تنها نگذاريد. مادر جان! اميدوارم 
كه شيرت را حاللم كنى و مرا مورد بخشش خود قرار دهى. از دوستانم مى خواهم كه هميشه اسالم را به ياد داشته باشند 
و حتى يك لحظه از اسالم جدا نشوند و هميشه رزمندگان اسالم را كمك كنند و از همسايه ها و هم محلى و فاميلها و 
غيره و غيره مى خواهم كه اگر در اين دنيا از من تندى و بدى و يا ناراحتى ديدند و يا آزارى به كسى رساندم طلب عفو 

و بخشش و عذر خواهى مى كنم. والسالم
كشتن عاشق به جرم عاشقى دشوار نيست            هر كه شد عاشق برايش سر سپردن عار نيست

اسالم به خون شهيدان جان گرفت         بادا درود ملت ايران به هر شهيد
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فریدون لهراسبی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فریدون لهراسبی
فریدون لهراسبی در 9 شهریور ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش سکینه لهراسبی و پدرش علی اکبر لهراسبی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  چلندر با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
اسالم خدمت                  به  لشکر 25 کربال  بسیج  لهراسبی در عضویت  فریدون  شهید 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/03/21 
منطقه عملیات کردستان- مریوان در اثر اصابت تیر مستقیم به تمامی اعضای بدن 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار امامزاده نوح روستای چلندر شهرستان 
شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فریدون لهراسبی
بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهيدان

 با درود و سالم به تمام شهداى جمهورى اسالمى ايران و با درود و سالم به امام امت خمينى كبير. با درود به               
خانواده هاى شهدا و با درود و سالم به شهيد زندة محراب حضرت آيت اهلل خامنه اى و با درود به اسراى ايران و با درود 
به رزمندگان سلحشور اسالم در جبهه هاى حق عليه باطل و با درود به شهيد عزيز برادر بسيجى مسلمان »اسالمى چلندر« 
با درود بيكران به شهداى محراب كربالى خونبار ايران، شهيد زندة تاريخ حضرت امير المومنين على ابن ابيطالب)ع( كه 
درتمامى شئون زندگى جز راهنمايى كردن بشر، سوق دادن مردم به سوى حق تعالى چيزى نمى خواست و آخر اين 
پيكر خود را به آفريدگار هستى بخش جهان تسليم كرد و فرق مباركشان در محراب عشق و شهادت در سنگر مسجد 
و در هنگام عبادت به سوى حق تعالى شتافت. با درود و سالم بر روح خدا، فرماندة كل قوا، خمينى، ابراهيم زمان، بت 
شكن قرن اخير، كه ميكده هاى ظلم و فساد و تباهى را در نطفه خفه كرد. با درود و صلوات بر ارواح طيبۀ زندة هميشۀ 
تاريخ شهيدان بخون خفتۀ كربالى حسين )ع( كه درس شهادت، شهامت را آموختند. و با درود فراوان به شهيدان تاريخ 

از هابيل تا حضرت حسين )ع(، از امام حسين گرفته تا شهيد بهشتى.
پدر و مادر عزيزم! اميدوارم در پرتو توجهات حضرت ولى عصر آقا امام زمان )عج( در اين زمان حساس بتوانيد پيام رسان 

خوبى براى اسالم و خون شهدا در اين برهه از زمان باشيد.
مادرجان! دارم به وظيفه الهى كه به دوش يك مسلمان گذاشته شده است به نحو احسن به رزم الهى و مكتبى با تمام 
كافران به خاطر اسالم و يارى كردن قرآن به ستيز الهى خود مشغول هستم و به نداى سرور  شهيدان كه مى گفت »هل 

من ناصر حسينى- آيا كسى است در اين زمان مرا يارى كند« لبيك گفتم.
پدرجان ما ملت كوفه نيستيم كه در اين زمان حساس، حسين زمانمان يعنى امام خمينى و ياران با مقامش را تنها بگذاريم. 
همۀ ما بايد پشتيبان قوى براى اسالم باشيم. پدر جان! ما در عصرى زندگى مى كنيم كه تمامى مسلمانان و مظلومان چشم 
به انقالب ما دوختند. استكبارها نشستند تا ببيند آيا ما به تنهايى مى توانيم اين انقالب عظيم را به مقصد اصلى كه همان 
اسالم است برسانيم، ولى به لطف امداد هاى غيبى، اين انقالب به صاحب اصلى اش آقا امام زمان )عج( همانطورى كه 

تحويل گرفتيم تحويل خواهيم داد.
خدمت برادران عزيزم عرض مى كنم كه اميدوارم در تمامى شئون زندگى برخوردارى از نعمتهاى خونبار جمهورى 
اسالمى، حداكثر استفاده الهى را كرده باشيد. بتوانيد با اخالق اسالمى هر قدمى كه بر مى داريد خون شهدا را در نظر گرفته 

باشيد. فقط گامهاى خود را براى رضاى خدا در جامعه كنونى برداريد.
پدرجان! اين دشمنان داخلى نمى گذارند كه اسالم باشد، نمى گذارند كه جمهورى اسالمى در سراسر گيتى برقرار شود 

اما ما تا نابودى اين دشمنان داخلى يا خارجى از پاى نخواهيم نشست.
همين دشمنان ما؛ كمله ها، دموكرات ها، منافق ها، چه جنايت هايى در كردستان مظلوم كردند و مى كنند. برادران عزيزمان 
را شهيد كردند نور چشمان انقالب ما را شبيه كردند. برادران سپاهى، بسيجى، ارتشى، برادران عزيزمان را شهيد كردند. 
اما اسالم در هر كجاى دنيا باشد پيروز است چون مكتب الهى است مكتب امام حسين )ع( است كه به پرچمدارى ولى 
عصر امام زمان )عج( است. پدرجان! در حدود چند سال با عراق جنگ داشتيم اما جنگ با آمريكا و اسرائيل غاصب در 

منطقه را داريم. امام را دعا كنيد. صدام و صداميان را لعنت نماييد. دعاى كميل را فراموش نكنيد.
كردستان – مريوان - چناره - پايگاه شهيد قربانى )فريدون لهراسبى( 1363/03/24
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متـاجی  صـابر 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز صابر متاجی
صابر متاجی در 1 مهر ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زبیده اسحاقی و پدرش امیر متاجی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدرسه  جمهوری اسالمی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید صابر متاجی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/10/16 عملیات 
منطقه کردستان- مریوان در اثر اصابت تیر مستقیم به سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای علی آباد شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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متـاجی  صـابر 
به نام خدا

قسم به خدايى خدا، قسم به نورانى قرآن، قسم به پيامبرى پيغمبر، به نور و روشنايى، قسم به پاكى پاكان، قسم به مهربانى 
مادر،كه لحظه اى بدون مادر زنده نخواهم بود. مادرجان! به پينه هاى دستت، به چهرة چين و چروک خورده ات به موهاى 
سفيد شده ات، قسم كه يك لحظه از خاطرم محو نمى شوى. در سنگر، در خواب، در بيدارى، در نماز، در پست نگهبانى 
و در همه حال ياد تو و خاطرة كارهايت و محبت هايت روحم را شاد و جسمم را پر توان و اراده ام را استوار مى سازد.
مادرجان! موقعى كه در سنگر در پست نگهبانى هستم به تنهايى خودم فكر مى كنم آن وقت است كه قدر محبت هايت 
را مى بينم و مى چشم. چه سختى ها كه كشيدى تا ما را بدين اندازه بزرگ نموده اى و حال در داخل سنگر به تو فكر 
ميكنم، به رنج هايى كه كشيدى، به سختى هايى كه ديدى، موقعى كه به كارى سخت بر مى خوريم و سختى را مى چشيم 
و ديگر نمى توانيم كارى انجام دهيم و و خسته شديم تو را به ياد مى آورم و بدين گونه قدرتى تازه به ما دميده مى شود.
مادرجان! نمى دانم چه بنويسم؟ از چه بنويسم؟ چى بنويسيم؟ مادر عزيز و مهربانم! اى بهتر از جانم! تو را دوست دارم. 

حاضرم بلكه آماده ام به خاطر تو و براى خشنودى تو جانم را فدا كنم تا بلكه تو راضى باشى.
مادرجان! پس از اينكه از پادگان خارج شديم و من گريه هاى پر از محبت تو را مى ديدم تمام بدنم از اندوه و غم و از 
دورى از تو ماالمال شد. موقعى كه به كردستان رسيديم و مردمان خطرناک و مكان خطرناک آنجا را ديدم برخود از اينكه 
از تو دور شدم لرزيدم. موقعى كه به باالى قلعه، جايى كه مى بايست 3 ماه در آنجا به سر بريم رسيدم از تنهايى گريستم.
مادرجان! چقدر بى تو بر من سخت گذشت و مى گذرد. از سختى هاى اينجا شكايت كنم از مكان پر از شپش و كثيف 
اينجا به كه شكايت كنم. ياد آن همه سختى ها و رنج هايى كه براى ما كشيدى، قدر آن همه محبت را من اينجا درک 
مى كنم. مادرجان! انشااهلل و به كمك و يارى خدا من دوباره به نزد تو باز مى گردم و تو آغوش پر از مهرت را برايم               
مى گشايى و من در آن جاى مى گيرم و جانم را فداى محبت تو مى كنم. مادرجان! فقط در دلم اين آرزوست كه؛ خدايا 

در دل مادرم غم و اندوه را جاى مده و او را زير سايۀ رحمت و لطف خود داشته باش.
مادرجان! هر موقع احساس تنهايى مى كنم و دورى از تو و سختى اينجا بر من فشار آورد قلم به دست گرفته و برايت 
نامه مى نويسم. مادرجان االن تازه 21 روز از ورود ما به اينجا مى گذرد و هنوز 69 روز ديگر از مأموريت ما مانده است 

و من نمى دانم چگونه اين روز ها را به سر برم.
كجايى مادر جان؟ اى جان جانان! اى مهربان بهتر از جان چه بگويم؟ از كدام صحنه و از كدام خاطره شرح دهم؟ از 
مهربانى ها و لطف و محبت تو يا از سنگر و از رزمندگان و از دشمن يا از جنگ سخن گويم. مادرجان خوشحالم از 
اينكه تو خوشحالى، شادم از اينكه تو سرزنده اى، غمگينم از اين كه تو ناراحتى، اندوهگينم از اينكه تو شاد نيستى. ولى 
مادرجان! نمى دانى چقدر شاد مى شوم موقعى كه از تو نامه برايم مى رسد و مرا يك دنيا سرافراز مى كند. مادرجان 76 
روز از مأموريت ما از موقع شروع نبرد ما با دشمن، از ورود ما به سنگر جهاد و دين مى گذرد. هنوز 2 هفته ديگر يعنى 
14 روز به پايان خدمت مقدس من مى ماند. ولى نمى دانم چگونه اين احوال را شرح دهم، ولى اميدوارم تا پايان يافتن 

خدمتم يك بار ديگر روى نازنين پر از مهر و محبت تو را ببينم و فقط آرزو دارم تو سرافراز باشى، تو شاداب باشى. 
خدايا تو را به حق زهرا، مادرم را حفظ كن.

يكبار ديگر غصۀ دورى از شما و ديدار شما دلم را ماالمال از غم نمود. البته در بين اين همه غمگينى و ماتم شادى 
هاى بسيار و سرورهاى فراوان هم عايدم شد و مرا غرق در شادى نمود. ولى چه مى توان كرد وقتى چيزى پيش آمد 
نميتوان جلوگيرى از آن نمود. اى مادرجان و اى پدر عزيزم! ناراحتيم به خاطر اين است كه نمى دانم چطور فهميده ايد 
من ميخواهم 6 ماه در كردستان باشم و نمى دانم چرا آنقدر عقل نداشتم كه شما را ناراحت و غمگين نمودم. ديگر آنكه 
راديو آن مونسى كه در تنهايى و خلوت در شادى و غم همراهم بود و در سكوت شبانگاه روشنايى روز وقتم را با آن 
مى گذراندم خراب گشته آن هم موقعى كه 8 روز به مأموريت 3 ماهه ام مانده و مرا ماتم زده كرده. ديگر آنكه چك دوم 
كه برايم فرستاده بوديد دير به دستم رسيد و موقعى به دستم رسيده كه فقط 2 روز به مهلت آن مانده و گمان نمى كنم 
بتوانم جهت دريافت آن اقدام نمايم. مسئله ديگر اينكه قلۀ ما بى پناه مانده و فرماندهان 4 روز است كه به مريوان رفته و 
ما بال تكليف مانده ايم. همۀ اينها مسئله است، اين همه ضربه به من وارد مى شود با اين حال چطور من اينها را در كاسۀ 
شرم پنهان دارم و آن را ابراز نكنم. مادر جان! فقط با نوشتن به اين گونه مسائل دردها، شادى ها و مشكالت ديگرم را 

تسكين خواهم داد.
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متـاجی  جهانگیر 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز جهانگیر متاجی
جهانگیر متاجی در 1 آذر ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زربانو متاجی و پدرش علی متاجی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در رشته برق با موفقیت و جدیت پشت سر 
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید جهانگیر متاجی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/08/19 منطقه 
عملیات جانوران در اثر اصابت تیر و ترکش به گردن شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای نیمور شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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متـاجی  جهانگیر 
اللَِّه ِعْنَد  َدَرَجًة  أَْعظَُم  َوأَنُْفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آَمُنوا  -الَِّذيَن  الرحیم  الرحمن  الله  بسم 

آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند در راه خدا به اموال و جانهايشان درجه و مرتبه بلندى نزد خدا دارند.
و قاتلو هم حتی ال تکون فتنه و یکون الدین لله - بجنگيد با آنها تا فتنه و فساد از روى زمين برداشته شود و همه را آئين دين خدا 

باشد. بنام خداوند بخشندة مهربان كه از اويم براى اويم. هستيم براى اوست، رفتنم براى اوست و باز گشتنم به سوى اوست. 
كاشكى اين باز گشتنم به سوى او با شهادت در راه او باشد.

در انفجار جهل جاهليت عصر اَتم و عصرتمدن طاليى تزوير، كبادكشان صلح و پيشكسوتان عادل و آزاده، )سيا- موساد 
-ک.گ.ب( بار ديگر طاق نصرت حقوق بشر را با استخوانهاى شكسته و اندام قطعه قطعه شدة انسانهاى آزادة بى آزار، آذين 
بستند. آنگاه سقف شب را شكافتند به اين اميد كه نور را در زير آوارهاى سنگين سياهى و ظلمت بشكنند. اما ستاره هاى 
سرخ شهادت شهاب وار جوشن شب را دريدند و تا فتح كامل دروازه هاى صبح ركاب زدند و به لقاء اهلل پيوستند. همچنان 
در سراشيبى و فراز تاريخ زندگى ملل مختلف به لقاء اهلل مى پيوندند و اينچنين توطئه جهان خواران بين الملل براى نابودى 
اميد و جرقه اى كه در دل اين آسمان سياه زندگى مستضعفان در رنج نگاه داشته شده پيدا شده است آغاز مى شود. اما ديرى 
نميگذرد كه اين جرقه فتيلۀ خويش را در عرض چند ماه مى پيمايد و به انبار باروت خشم انسانهاى خسته از سلطۀ بيگانگان 
رسيده و انفجار آغاز شده و انفجارى كه از كرانۀ شرق گرفته تا به جنوب ادامه پيدا خواهد كرد. انفجارى كه مى رود تا دنيا را 
در بر گيرد. رشته هاى پوسيدة غارتگران را در نوردد و شب تاريك مستضعفان را روشن گرداند. انفجارى كه شراره هاى آتش 
آن دامن خصم زبون را گرفته و مى رود تا نه تنها دودمان پليد و كثيف بعث و بعثيان را از بين برد بلكه تمامى نوكران دون 
صفت، تا ابر جنايتكاران و غارتگران شرق و غرب و دودمان كفر جهانى و بوجود آورندگان اين آتش را.  ملت ايران كه از هر 
لحظه بر اثر قهر و خشم انقالبى خود نسبت به متجاوزان با ريختن خون آنان و دادن شهيد و مجروح شعله هاى اين آتش را 
افزون مى كند. در اين بين به هراس افتادگان حقوق بشرى و سازمان مللى، دست به كار شده اند تا از خارج و داخل اين آتش 
را خاموش كنند در اين زمينه چه توطئه ها كه نكردند مثل منافقين، عروسكى كه اسير دست دشمنان شده اند دست به غرور و 
وحشت و ارعاب مى زدند و همچنان خفاشان شب پرست شبانگاه از مخفيگاه بيرون آمده و ملتى كه ادعاى طرفدارى آزادى 
مى كردند به خاک و خون مى كشيدند و در اين ميان زحمت كشان واقعى از قبيل روحانيت مبارز و پاسدارهاى جان بر كف 
و بسيجى عاشق و ديگر افراد نهاد انقالبى و حزب اهلل مورد هدف شوم آنان قرار مى گرفت. روحانيتى كه هميشه پرچمدار 
مبارزه ر عليه استبداد و كفر جهانى بود. غافل از اين كه ملت شهيد پرور ايران با ترفند هاى اينها وفقى نمى نهد و آنها را به يك 

كلمه امام خمينى به زباله دادن تاريخ مى فرستند.
بله من به عنوان يك حزب اللهى اگر لياقت آن را داشته باشم از شما ملت قهرمان پرور ايران و انقالبى و مسلمان مى خواهم 
كه هميشه همراه و همدم روحانيت باشيد و در كنار آنها در سنگر اسالم به مبارزه عليه كفر و ستم بتازيد. چون اين روحانيت 
است كه حافظ اسالم بوده و هست و به قول امام عزيز؛ اگر روحانيت نبود اسالم هم نبود. يكى ديگر از خواسته هايم از شما 
ملت شهيد پرور اين است كه امام عزيز را هميشه و در هر كجا هستيد و در هر زمان و شرايط تنها نگذاريد و يار و ياور او 
باشيد. به پيام هاى پيامبر گونۀ او گوش دهيد و با دقت كامل به آن عمل نماييد و نيز هيچ موقع اين دعاى شريف يادتان نرود؛ 
خدايا خدايا تا انقالب مهدى حتى كنار مهدى خمينى را نگهدار.  جبهه را فراموش نكنيد و همچنان به كمك و يارى خود به 
رزمندگان اسالم ادامه دهيد كه نصرت خداوندى نزديك است. صبور و مقاوم در برابر مشكالت باشيد كه با صبر و بردبارى 

همۀ كار ها انشااهلل درست خواهد شد.
سخنى با خانواده:  اين آخرين پيام من گوياى خواست عميق من است، مادر! چون كوه استوار و ثابت قدم باش و جاودان بمان 
و از حق خود و فرزندان اين آب و خاک حمايت كن. هان بيدار باش شهادت من تو را از هدفت باز نايستاند چرا كه هدفمان 
بسى باالتر از اينهاست كه در راه آن به اينچنين حوادث كوچكى توجهى شود. و تو اى پدر! ثابت قدم و استوار پيشرو، گمان 
مبر كه شهدا مرده اند بلكه شهيد شاهد است و جاودانه شاهدى بر ظلم ابر جنايتكارانى كه هر روزه مردم محروم و مستضعف 
و مسلمان فشار مى آورند.پدرجان اگر چه من فرزند خوب و شايستۀ شما نبوده ام و شما را در كارها يارى نمى كردم، اميدوارم 
با لطف خداوندى كه داريد مرا مورد عفو خودت قرار دهيد. از برادران خويش مى خواهم كه صبر داشته باشند اميدوارم كه 
همگى در خط اسالم و پيرو واليت فقيه باشيد و از خواهران نيز مى خواهم كه همچون زينب چون كوه استوار و صابر بوده 
و مسائل اسالمى را خصوصاً حجاب را به نحو احسن انجام دهند. در شهادتم گريه نكنيد كه نشانۀ سستى و ضعف است كه 
دشمن را شاد مى كند خوشحال باشيد كه من با عروس زيباى شهادت ازدواج كرده ام و به آرزوى ديرينۀ خود رسيده ام و 
اميدوارم كه خداوند اين قربانى را از خانوادة ما قبول كند و نيز مى خواهم كه به جاى من از فاميل و آشنايان حالليت بطلبيد و 

خود نيز مرا حالل كنيد. در پايان از شما مى خواهم كه مرا در زادگاهم نيمور در كنار شهيدان دفن نماييد. والسالم
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متـاجی  علـی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی متاجی
علی متاجی در 11 تیر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش صبورا کاکائی و پدرش لقمان متاجی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  نیمور با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی متاجی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/11 عملیات 
تکمیلی کربالی5 منطقه شلمچه در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  تا کنون 

جاویداالثر می باشد.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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متـاجی  علـی 
بسم الله الرحمن الرحیم- بنام خداوند بخشنده مهربان )قال الله الحکیم فی القرآن الکریم(

و ال تحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون )سوره آل عمران آیه 169(

مرده مپنداريد آنانكه در راه خدا كشته شدند بلكه زنده اند و در نزد خداى خويش روزى مى خورند، شادند به آنچه كه 
خدا از فضل خود به ايشان ارزانى داشته باشد.

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهيدان گلگون كفن اسالمى ايران، با درود و سالم فراوان به رهبر كبير انقالب اسالمى ايران 
و در هم كوبندة مستكباران و متجاوزان كافر و با سالم و درود به رزمندگان پر توان اسالم، كه در جبهه هاى نبرد حق 
عليه باطل مشغول مبارزه هستند، در تاريكى شب، در سنگر هاى تاريك، دعا و مناجات مى كنند و از خداوند متعال طلب 
كمك مى يابند و در ميان سرما و گرما براى دين و قرآن و اسالم مبارزه را بر عليه بعثين ادامه مى دهند و مى خواهند 

پيروزى را براى مسلمانان و براى آزادى راه كربال جنگ را ادامه دهند.
با سالم و درود بر كسانيكه جانشان را فداى اسالم كردند تا ادامه دادن راه حسين )ع( را به همه ياد دهند، و سالم و درود 
به خانوادة شهدا و اسرا، مفقودين، مجروحان، معلوالن كه دلشان را چنان قوى كردند و راه عزيزانشان را ادامه مى دهند.

اللَُّهمَّ اْجَعلَْنا ِمَن الطَّالِِبنَي ِبثَارِِه َمَع إَِماٍم َعْدٍل تُِعزُّ ِبِه اْلِْسالَم َو أَْهلَُه

))سالم مادر گرامى و عزيزم(( سالم مادر عزيزم! نور چشم من، تو به جاى پدر و مادر من بودى، شخصيت تو دو نوع 
بود مثل مردانه و زنانه. در زمين هاى مردم كار مى كردى، رنج و سختى فراوان كشيدى و از تو مى خواهم مرا ببخشيد 
كه بى اجازة تو به اينطرف و آن طرف مى رفتم، خصوصاً به جبهه مى رفتم به شما خبر نمى دادم و خواهش دارم كه از 

من راضى باشيد چون اى مادر از من اگر راضى نباشيد خدا من را از آتش دوزخ نجات نمى دهد.
و از تو مى خواهم كه رو به سوى خدا كن و بگو اى خدا اين فرزندم را در راه تو دادم و اين قربانى ناقابل را از من قبول 
كن تا خداوند خوشحال شود و گناهان را از ما ببخشد و از اين راهى كه مى روم راضى شود، چون راه پيغمبران و امامان 
و شهداى ديگر را ادامه دادم. چون امامان با هر گونه ظلم و ستم مبارزه مى كرده اند و ما هم راه آنها را ادامه دهيم مانند 
امام حسين )ع( كه در كربال برادر و فرزندان و اهل بيت و ديگران را فداى اسالم كرد. حتى سرش را در راه اسالم داد 
و طفل شش ماهه را داد و هر گونه كاخ پليد يزيديان را سرنگون كرد. انسان يك روز به دنيا مى آيد و روز ديگر از دنيا 

خواهد رفت هيچ انسانى نيست كه در دنيا بماند و خدا همه را به نزد خودش مى برد.
و اى مادر از تو مى خواهم كه رهبر كبير انقالب را دعا كنيد. چون او رهبرى است كه همۀ مسلمانان را بيدار كرد همه 
را به اسالم دعوت نمود. همۀ مردم بايد از رهبر سر مشق بگيرند و حرف هايش را گوش دهند و به آنها را عمل كنند، 
چون اميد اسالم اين رهبر است. اى مادر! وقتى كه در اينجا هستم هميشه به ياد تو هستم و از دورى تو قلبم را بغض 
ميگرفت و وقتى من پيش تو مى آمدم روحيۀ خودم را از دست نمى دادم، خوشحال بودم تا تو ناراحتى برايم نكنى و از 
تو ميخواهم سالم مرا به ننۀ رنج ديده ام رسانيد و از آن ننۀ پير، خوب نگهدارى كنى تا خداوند از تو راضى باشد و ننۀ 

من بى صاحب است و از اين خيلى ناراحت بودم، خدايا باز با همين مشكالت بايد تو را شكر كنم.
سالم بر عمۀ عزيز و گراميم، سالم به تو اى عمه عزيزم كه به غير از تو عمۀ ديگر نداشتم و تو اميد خانوادة ما بودى و 
مثل مادرم رنج و سختى فراوان كشيدى. براى زندگى ما كتك خوردى و مثل حضرت زينب هميشه در زندگى دلخوشى 
نداشتى. ناراحت بودى و از تو مى خواهم كه براى من ناراحت نباشيد كه مى دانم با رنج و سختى ما را بزرگ كردى و 
من هم سرگذشت هاى شما را مى دانم، اما مى خواستم جبران كنم. خداوند متعال مرا به سوى خودش فرا خواند و از تو 
ميخواهم كه روحيۀ خودت را از دست ندهيد و برايم زياد ناراحتى نكنيد تا من بودم به خانۀ ما مى آمدى و سركشى مى_ 
كردى، بعد از من هم برو و سركشى كن. مادرم را دلدارى بده و خدا بندگان مسلمان و شايستۀ خويش را دوست ميدارد.
سالم بر برادر گراميم! سالم برادر عزيزم! از شهادت من ناراحت نباش چون تو اميد خانوادة ما هستى و روحيۀ خودت 
را از دست نده و با مادرم خوب رفتار كن. طورى نكن كه مادرم از تو ناراحت باشد، مادرم را دلدارى ده تا ناراحتى زياد 
نكند و براى من خرج زياد نكنيد و مردم را بى كار نكنيد. مردم فكر كار خود باشند تا اقتصاد ملت ما باال برود و از تو مى 
خواهم كه روحيۀ مردم را ضعيف نكنيد و جاى جوان ها را پر كنيد و سنگر هاى آنان را خالى نكنيد و به جبهه بيائيد تا 
از بند اسارت دنيا آزاد شويد و درس هاى خودشان را ادامه دهند تا چيزى ياد بگيرند و بيدار شوند. سالم خواهر عزيز! 
سالم من به خواهران عزيز و از شما مى خواهم كه براى من ناراحت نباشيد چون من در جهان آخرت آزادتر از اين 
جهان بى ارزش هستم. خدا در آن جهان آخرت به شهيدان مبارز روزى خود را خواهد بخشيد و آنها را از آتش دوزخ 

نجات مى دهد.
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متـاجی  علـی 
من مى دانم كه براى من ناراحتى زياد مى كنيد و مى دانم كه سرگذشت هاى مرا مى دانيد اما بايد از اين حادثه ها طاقت 
بياوريد. در روز شهادت من زياد گريه نكنيد، منافقان از پشت سر به شما مسخره مى كنند و با همين حركت هاى شما 
سوء استفاده مى كنند و شما بايد همچون كوه محكم و استوار باشيد تا اين كافران از خدا بى خبر حساب خودشان را 
بكنند، و از ديدن شما حسرت ببرند و روحيۀ خودتان را از دست ندهيد. به رزمندگان اسالم كمك كنيد. دعا و مناجات 

كنيد تا راه بستۀ كربال آزاد شود و پيروزى نصيب رزمندگان اسالم شود.
سالم گرم من به فاميالن و دوستان گراميم. سالم به همۀ فاميالن و دوستان زحمتكش. از شهيد شدن من هيچ ناراحت 
نباشيد و بر روى پاى خود محكم و استوار بمانيد. تا دشمنان ما بستوه در آيند و راه رزمندگان را ادامه دهيد رزمندگان 
پرتوانى كه عاشقانه پرپر مى شوند، بايد سنگرهاى آنان را پر كنيد، نكند خداى ناكرده سنگرهاى آنها را خالى بگذاريد. 
دشمن بعثى سوء استفاده نمايد به ميهن اسالمى ما حمله كند و تجاوزاتى انجام دهد. چون دشمنان كافر مى خواهد 
مسلمانان جهان را از بين ببرد و بايد آنها را از بين ببريم. اگر از بين نبريد آنها به شما حمله خواهند كرد مانند اسرائيل كه 
هر روز مسلمانان را به خاک خون مى كشد و به ميهن اسالمى آنها تجاوزاتى را انجام مى دهد. مواظب داخل مملكت ما 
باشيد كه منافقان مى خواهند نقطه ضعف مسلمانان را پيدا كنند و ضربه بزنند، بايد با اين گروه هم مبارزه كرد و به كنار 
مادرم برويد به مادرم دلدارى دهيد كه ناراحت نباشد. چون ما مى خواستيم راه كربال را باز كنيم و اسالم بايد هميشه در 

جهان سربلند و پا برجا باشد. خدايا دل همه را به روى اسالم بازگردان.
سالم بر ملت قهرمان ايران خصوصاً خانواده شهدا. سالم من به تمام مردان و زنان مبارز ايران. سالم گرمم به شما كه 
همچنان عاشقانه به ميدان نبرد مى رويد و مظلومانه به شهادت مى رسيد. و سالم گرم من به قهرمانانى كه روزى بدست 
مى آورند و براى رزمندگان اسالم مى فرستند و مى خواهند كه ميهن اسالمى خود را از زير تجاوزات بعثيان حفظ 
نگهدارند و باز هم از آنها مى خواهيم كه دست از اسالم و قرآن و دفاع و نبرد حق عليه باطل دست بر ندارند و به ميدان 
روند. همچنان اين دشمن مكار و كور دل را از بين ببرند و راه شهدا را ادامه دهند. شهداى ما مى خواستند كه راه بسته 
شدة كربال را آزاد سازند و راه امام حسين را ادامه دهند. چون كربال خيلى عظمت دارد و اى مردم مسلمان مثل مردم كوفه 
نباشيد كه روحيۀ خودتان را از دست دهيد. همكارى خودتان را با رزمندگان ادامه دهيد چون اميد مملكت ما شما هستيد.
 فرزندانتان را طورى تربيت كنيد كه راه شهدا را ادامه دهند انشا اهلل خدا شما را يارى خواهد كرد و پيروزى نصيبتان خواهد 
شد. اگر من شهيد شدم به فاميالنم توصيه مى كنم كه مرا در كنار پدرم دفن كنند چون من در اين دنيا پدر خود را نديدم 
آرزو دارم كه در جهان آخرت پدرم را بينم و زندگى را با آن ادامه دهم، ديگر عرضى ندارم به اميد خداوند متعال و اميد 

پيروزى رزمندگان اسالم و سالمتى رهبر انقالب و آزادى كربالى حسين )ع(.
در اين جبهه كه سرباز حسينم              دهم جان را كه جانباز حسينم
نه از موشك نه از خمپاره ترسم                نه از آن آتش بيچاره ترسم
اگر صد مين گذارند در ره من                دگر باكى ندارم من ز دشمن
ببندم كوله بارم را به پشتم                   بگيرم سخت تفنگم را به مشتم

به جبهه مى روم با روى خندان                بجنگم من براى دين و قرآن 
روم با عشق اهلل سوى ميدان             كه دشمن كافر است و ما مسلمان
نترسم ديگر از آن دشمن دون                 بجنگم تا كه دارم قطرة خون
كه من از روى ايمان و صداقت                  نمودم انتخاب راه شهادت
نترسم من ز توپ و تانك دشمن                 كه دارم آرزوى كربال من
به جبهه ديده ام نور خدا را                           بياد دارم شهيد كربال را
در اين سنگر كنم هر شب مناجات  كه سنگر قبلۀ عشق است و حاجات
ز خون خود به ديوارش نوشتم                    خدايا تو بدانى سرنوشتم
براى عشق تو جان را سپارم                كه من مهر حسين در سينه دارم
ببين مادر كنم هر شب مناجات                 كه دارم من آرزوى كربال را

خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى نگهدار - از همگى خواهش مى كنم كه مرا ببخشند. به اميد پيروزى. خداحافظ. 
تاريخ 1365/10/10 دى ماه - برادر رزمنده على متاجى - كربال كربال ما داريم مى آئيم - براى آزادى كربال دعا كنيد.

والسالم
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رحمت اهلل مجیدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رحمت اهلل مجیدی
رحمت اهلل مجیدی در 25 شهریور ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش زهرا کاوه و پدرش علی اصغر مجیدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه فیروز آباد با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید رحمت اهلل مجیدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/08/19 
منطقه عملیات خوزستان در اثر اصابت ترکش به سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار امامزاده اسماعیل روستای فیروزآباد کجور شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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رحمت اهلل مجیدی
حدیث قدسی: َمْن طَلَبَنی َوَجَدنی َو َمْن َوَجَدنی َعرَفَتی َو َمْن َعرَفَتی اََحبَّنی َو َمْن اََحبَّنی َعَشَقنی َو َمْن َعَشَقنی َعَشْقتُُه َو َمْن َعَشْقتُُه قَتَلْتُُه َو 

َمْن قَتَلْتُُه فََعلَّی دیتٌَه َو َمْن دیتٌَه فَاَنَا دیتٌَه.

هر كه مرا طلب كرد، يافت مرا و هر كه مرا يافت، شناخت مرا و هر كه مرا شناخت، دوست داشت مرا و هر كه مرا 
دوست داشت، عاشق شد مرا و هر كه مرا عاشق شد، من عاشق او شدم و هر كه من عاشق او شدم، كشتم او را و هر 

كه من او را كشتم، خون بهاى او گردن من است و هر كه خونبهاى او گردن من است من خون بهاى او هستم.
خدايا!             هر كس كه تو را شناخت جان را چه كند        فرزند و عيال و خانمان را چه كند
ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى           ديوانۀ تو هر دو جهان را چه كند

خداوندا با كوله بارى از گناه سوى تو آمدم تا بى واهمه جانم را بفروشم. اميدوارم كه در درجۀ اول پاكم كنى بعد خاكم 
كنى و در درجۀ دوم خريدار جان ناقابلم تو باشى. خدايا من در زندگى اشتباهات زيادى كردم و االن سوى تو آمدم، مرا 
بپذير و مرا از خود دور مكن. زيرا كه مشتاق تو و مالئكه اهلل و مشتاق حسينم و من زمانى اين نامه را مى نويسم كه در 
كمال صحت و سالمت هستم و مى خواهم چند جمله اى به عنوان وصيت صحبت نمايم؛ پدر و مادر عزيزم! اوالً بايد 
خوشحال باشيد كه چون من فرزندى داريد كه پا به عرصۀ نبرد گذاشته است و اگر شهادت نصيبم شد كه چه بهتر، چون 
خدا خودش فرموده است كه )هر كس عاشق من شد شهيدش مى كنم( و ثانياً ناراحت نشويد چون من اين راه را آگاهانه 
انتخاب نمودم و هيچ كس مرا به اجبار نكشانده و ثالثاً هر انسانى در زندگى خود گناه و اشتباه دارد و مخصوصاً در سنين 

جوانى، پس اگر از من اشتباهى ديديد يا اين كه در زندگى بد بودم مرا عفو نماييد.
دوست دارم برادر و خواهرانم را چنان تربيت نمائيد تا جايى كه خدمت فقط انجام دهند و ادامه دهندة راه زينب باشند. 
برادر و خواهرانم اگر در زندگى از من به شما آزارى رسيد مرا ببخشيد انشااهلل. و اين را بدانيد كه ادامه دهندة راه هر 
شهيدى شما هستيد و شمائيد كه بايد بلند كنندة پرچم خونين ال اله اال اهلل باشيد. برادرم قاسم جان! اميد سعادت و سالمت 

براى شما و خانواده ات دارم و اميدوارم كه مرا ببخشى و عفوم نمايى.
چون همه اول »اباذر« نمى شوند، كم كم تبديل به »اباذر« مى شوند كه پيامبر به او احترام مى گذارد و در مدتى كه با هم 
بوديم احتماال از من دلگير شده اى ان شاء اهلل كه از من كينه اى نداريد و اگر هم داريد حالل كنيد و اگر احياناً از من 
اشتباهاتى ديديد اشتباهم را بر روى مكتبم نگذاريد و اى برادران و خواهران دينى ام! برادران و خواهرانى كه شما در 
بهشت جبهه هستيد هميشه محكم و استوار باشيد با وحدتى ناگسستنى و همانطورى كه گفته ايد؛ ما اهل كوفه نيستيم 
كه حسين تنها بماند، كار را ادامه دهيد كه امام عزيز تنها نماند و اوامرش وا نماند كه سبب حجاب شماست هر فردى كه 

فهم دارد پاى را از گليم خود بيرون نگذارد و توطئه و فتنه نكند انشااهلل. 
برادر حقير شما رحمت اهلل مجيدى  - به اميد زيارت قبر حسين )ع( 

در ضمن حدود 200 تومان مغازه رجب مجيدى و 200 تومان در مغازه على و 500 تومان نذرى داشتم كه بدهيد.
آماد - اروند رود - 1364/11/19
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حسـن مشـایخ 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن مشایخ
حسن مشایخ در 1 شهریور ماه سال 1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش حمیده ترک و پدرش محمدرضا مشایخ پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  ابوذر و بهشتی و میرزاکوچک 
خان رشته ریاضی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن مشایخ در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/16 عملیات 
کربالی5 منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره به کتف و سر و پا شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای سنگ تجن شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسـن مشـایخ 
قبل از اينكه به وصيت نامۀ شهيد بپردازم الزم است مطالبى را كه حاكى از يك معجزه است بيان كنيم چون وصيت نامۀ 

اين شهيد در اختيار كسى نبود و خانواده اش هيچگونه اطالعى از داشتن وصيت نامه او نداشتند.
خواهر شهيد حسن مشايخ كه دانش آموز كالس پنجم ابتدايى مى باشد نقل مى كند روزى معلم به ما گفت كه عكس 
مسجد محل يا آرامگاه امام زاده محمد را نقاشى كنيد. البته معلم مطلب را از خود نگفتند بلكه در كتاب هنر ما اينطور 
دستور داده بود، شب وقتى كه خوابيدم در خواب ديدم كه گويا در فكر فرو رفتم و درباره اين موضوع با خودم فكر كردم 
و با خود گفتم مسجد ما هنوز كامل نشده است. عكس آجر را به آن صورت هم نمى توانم نقاشى كنم پس بهتر است 
كه آرامگاه امامزاده محمد را نقاشى كنم. دفتر نقاشى و قلم را برداشتم و به حياط امام زاده رفتم در گوشه اى نشستم و 
شروع به كشيدن نقاشى كردم. وقتى كه در و ديوار و گنبد را كشيدم حاال چيزى جز پنجره امامزاده نمانده بود اما اينكار 
براى من خيلى دشوار بود زيرا عكس پنجره را نمى توانستم بكشم. نزديكتر رفتم و نشستم ناگهان يادم آمد كه امام زاده 
را زيارت نكردم. دفتر و قلم را روى زمين گذاشتم كه داشتم به پنجره نزديك مى شدم ناگهان از داخل پنجره برادرم را 
ديدم در حاليكه لباس سبز به تن دارد در داخل امام زاده نشسته و يك دستش روى شانۀ مادرم و در دست ديگر كتاب 
جالب و شيرين معاد شهيد دستغيب بود و دو انگشتش روى جلد كتاب و انگشت ديگر در داخل كتاب بود. خوشحال 
شدم و با شادى و نشاط فرياد زدم حسن، حسن مگر تو شهيد نشده بودى؟ در همين هنگام از خواب برخاستم و صبح 
آن روز ماجرا را به كسى نگفتم و به مدرسه رفتم. وقتى از مدرسه برگشتم موقع ظهر ماجرا را براى مادرم تعريف كردم 
مادرم گفت حتماً وصيت نامۀ حسن در همين كتاب است. كتابخانه اش را گشتم و اين كتاب را پيدا كردم و وقتى كتاب 
را باز كردم ديدم چند خطى از وصيت نامۀ برادرم داخل كتاب معاد نوشته شده است. حال كه به وصيت نامه شهيد دست 
يافتيم به شرح وصيت نامۀ وى مى پردازيم. از آنجائيكه شهيد در ماه محرم و همزمان با شهادت ساالر شهيدان حسين بن 
على )ع( متولد شد محبت امام حسين در همان كودكى در دلش جا كرده و هميشه ياد امام حسين بود. كه وصيت نامه 
خود را در ظاهر خيلى كوتاه و در محتوا بسيار شيوا و با ارزش و با توجه به واقعه جانگداز كربال و شهادت مظلومانه امام 

حسين چنين نوشته است:
1- اگر شهيد شدم اول مرا غسل ندهيد چون ننگ است براى كسى كه معلمش حسين )ع( را غسل ندادند خودش را 

غسل بدهند.
2- پس كفن نپوشانيد چون حسين )ع( را كفن نپوشانيدند زيرا كه بدن مبارک امام حسين سه روز و شب بدون غسل و 

كفن در هواى گرم و سوزان كربال روى زمين افتاده بود.
3- بر مزارم گريه نكنيد، چون كسى نبود براى حسين گريه كند و اگر خواستيد هم گريه كنيد براى امام حسين )ع( گريه 
كنيد زيرا كه امام حسين )ع( مظلومانه در صحراى كربال به شهادت رسيد و مظلوميت امام حسين )ع( در طول تاريخ      

بى نظير است و در لحظۀ شهادت كسى بر بالينش نبود كه گريه كند.
التماس دعا از همه دوستان و آشنايان

والسالم علیکم و رحمة الله

حسن مشايخ
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سیدمحمد میرنوراللهی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحمد میرنوراللهی
سیدمحمد میرنوراللهی در 7 بهمن ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 
و محبت مادرش گل صفا فسیمی نژاد و پدرش سیدحسین میرنوراللهی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان باهنر رشته انسانی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمحمد میرنوراللهی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/03/18 
منطقه عملیات کردستان در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر 

می باشد.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سیدمحمد میرنوراللهی

بسم الله الرحمن الرحیم

با سالم و درود بى كران به محضر مطهر حضرت مهدى )عج( و بر نايب بر حقش امام خمينى و بر رزمندگان 

كفر ستيز اسالم و بر ارواح طيبۀ شهداى اسالم از صدر تا حال.

خدمت خانوادة گرامى سالم عليكم؛ 

پس از تقديم عرض سالم، اميدوارم كه حالتان خوب باشد و هيچ گونه ماللى نداشته باشيد. بارى اگر از 

احواالت اينجانب خواستاريد بحمداهلل، سالمتى برقرار است و به ذكر دعاگويى شما مشغوليم .

خدمت برادرانم سيد على اكبر، سيد على اصغر، سيد عباس و اشرف السادات سالم عرض مى كنم و اميدوارم 

كه حالتان خوب بوده باشد و در درسهايتان موفق و سرافراز باشيد. اگر از رفتار آن روز ناراحت شديد از شما 

عذرخواهى مى كنم و اميدوارم كه پوزش مرا بپذيريد. شما چيزى را مى بينيد كه من به آن نظرى ندارم و من 

چيزى را مى بينم كه شما آنرا نمى بينيد. ضمناً سالم مرا به تمامى بستگان و همسايگان برسانيد.

زيادى وقت گرانقدرتان را نمى گيرم.

در ضمن تمام اعزامى هاى نوشهر و چالوس در يك قّله هستيم و هوا آفتاب است و برف ها فقط در چاله ها 

و سايه ها هستند بقيه آب شدند.

والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

1363/12/27

خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار
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کـریم نقـی پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز کریم نقی پور
کریم نقی پور در 1 فروردین ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ملوک مشایخ و پدرش اسفندیار نقی پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  ناصرخسرو و امیرکبیر و هنرستان 
رشته برق با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید کریم نقی پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/10/14 عملیات 
محمد رسول اهلل)ص( منطقه نوسود در اثر اصابت تیر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 13 
سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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کـریم نقـی پور
بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص

خدا آن مومنان را كه در صف جهاد با كافران مانند صف آهنين همدست و پايدارند بسيار دوست مى دارد.
به نام خدا و با سالم و درود بر خمينى كبير كه از خدا مى خواهم از عمر من بكاهد و بر عمر پر بركتش بيفزايد.

درود فراوان بر شهيدان اسالم از هابيل تا حسين )ع( و از حسين )ع( تا كربالى ايران.
سالم و درود بر شما اى مادر مهربان و اى پدر بزرگوار و اى خواهر و برادر مهربانم. خواهش مى كنم كه برايم گريه نكنيد 
و مى دانم كه گريه نمى كنيد. اما صبر در راه خداوند اجر عظيمى به شما خواهد داد. بر سر قبرم نام جوان ناكام ننويسيد 

زيرا اين راه را كه همان راه انبياست و راه يگانه پاسدار كربال حسين بن على )ع( است، انتخاب كرده ام.
جهاد درى از درهاى رحمت الهى است كه تنها بروى بندگان خالص خداوند باز مى شود. آرى اين گلگون كفنان يعنى 
آنها كه در اين جهان جز آن افتخارى نخواهند داشت. در آن روزى كه مرگ بر انسان مقدر است، اگر در اعماق درياها و 

يا باالى ابرهاى انبوه مقام كند باالخره جهان را بدرود خواهد گفت.
بارخدايا! تو خود مى دانى كه اين بار دوم است كه وصيت نامه را مى نويسم و لياقت آن را نداشتم كه به جبهه بروم.

خداوندا از تو مى خواهم كه توفيق شهادت را نصيبم كنى.
بارخدايا! اينك كه با ياد تو به جبهه مى روم نه براى انتقام بلكه به منظور احياى دينم و تداوم انقالبم پاى در چكمه         
مى كنم. خدا و امام زمان و نايب بر حق او را به يارى مى طلبم و از او مى خواهم كه هدايتم كند به آن سوى و به آن راه 

كه خود بصالح مى داند.
هدفم اهلل، مكتبم اسالم و مرادم روح اهلل است. هر قدمى كه بر مى دارم، هر گلوله اى كه شليك مى كنم و قلب دشمن را 
هدف مى گيرم به يارى خدا باشد و براى هر گلوله اى كه به بدنم مى خورد بيارى خدا تحمل كنم دردش را و زجرش 

را كه شيرين تر از عسل مى باشد.
مادرم! تو در نزد زينب )س( سربلند خواهى بود چون تو هم شهيد داده اى. مادر! هر موقعى كه به ياد فرزند خود               
مى افتى به ياد فرزندانى باش كه بدن پاره پارة آنان را مادرانشان نديدند. كه توسط مزدوران چپ و راست در زير رگبار 
گلوله هاى دژ خيمان شرقى و غربى و داخلى امثال: فدايى و منافقين و دموكرات و كومله كه آنها از ستون پنجم در ايران 
هستند، بدست آنها كشته شده اند و هيچ رحمى به آنان نكردند و حتى در كردستان عده اى از برادران ما را با بى شرمى 

سر مى بريدند و عده اى از برادران ما را زنده زنده زير خاک كردند.
مادر! همچنان استوار مانند كوهى كه به افق سركشيده، سربلند باش. كه مبادا ضد انقالب از شهادت فرزند تو سوء استفاده 

كنند كه پيش فاطمه زهرا )س( شرمنده شوى.
پدرم! درود فراوان بر تو كه ابراهيم وار فرزندت را چون اسماعيل به قربانگاه فرستادى، پدرم از شما معذرت مى خواهم 
كه نتوانستم در پيرى عصاى دستتان باشم. چون ما امانتى هستيم كه بايد به صاحبش برگردانيد و به خاطر همين است كه 

ما به نداى امامان لبيك گفتيم.
پدر! همچنان شيرى درنده در ميان بيشه زار باش كه همچنان مى غّرد و نعره سر مى دهد. نكند خداى ناكرده دشمن 

خوشحال شود و بيايد پيش شما و شما را اغفال نمايد كه چرا نشستى پسرت را كشتند.
خواهرم و برادرم! از شما مى خواهم كه بعد از من زينب وار زندگى كنيد و براى افشاى كفار و منافقين هرگز سكوت 

نكنيد و قرآن و نهج البالغه را زياد بخوانيد و شعارتان ال اله اال اهلل باشد و يك لحظه امام را تنها نگذاريد.
خواهرم! از تو مى خواهم كه پس از شهادت من گريه و زارى نكنيد و سر و صورت خود را چنگ نزنيد كه مبادا منافقين 

خوشحال شوند.
برادرم! در آخر از شما مى خواهم كه درس خود را ادامه بدهى تا بتوانى از روى فكر بيشتر به جامعه اسالمى خدمت 

كنى و اميدوارم كه راهروان شهداى اسالم باشيد و تا آخرين قطرة خون خود از قطره قطرة خون شهدا پاسدارى كنيد.
در آخر، وصيت من آنست كه مجلس سوگوارى پر خرجى براى من نگيريد و دوست ندارم كه در مراسم عزادارى من 

كسى شركت كند كه مخالف راهم بوده و خط امام را قبول ندارد.
همينطور وصيت مى كنم كه بر جنازه ام كسانى نماز بگذارند كه پيرو واليت فقيه، كه همان خط امام است باشند.

1360/09/21 - كريم نقى پور - والسالم علیکم و رحمة و برکاته
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علـی نـوری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی نوری
علی نوری در 10 شهریور ماه سال 1353 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش صغری عیسی زاده و پدرش موسی نوری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی نوری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/04/01 عملیات 
نصر4  منطقه مریوان در اثر اصابت ترکش به شکم و پای راست شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار روستای علی آباد عسگرخان شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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علـی نـوری
بسم رب الشهدا و الصدیقین

نْيَا يِف اْلِخرَِة إاِلَّ  نْيَا ِمَن اْلِخرَِة  فاََم َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إِذَا ِقيَل لَُكُم انِْفرُوا يِف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتُْم إَِل اْلَرِْض  أَرَِضيتُْم ِبالَْحيَاِة الدُّ

ٍء قَِديٌر  بُْكْم َعَذابًا أَلِياًم َويَْستَبِْدْل قَْوًما َغْيَكُْم واََل تَُضُّوُه َشيْئًا  َواللَُّه َعَلٰ كُلِّ َشْ قَلِيٌل إاِلَّ تَْنِفرُوا يَُعذِّ

اى كسانيكه ايمان آورديد چه شد شما را زمانى كه گفته شد بر شما برويد در ارتش اسالم و جهاد كنيد نمى رويد 
و راضى شديد دنيا را بگيريد و آخرت را رها كنيد. مى دانيد دنيا به درد آخرت نخواهد خورد. اگر در راه خدا جهاد 
نكنيد خداوند شما را عذاب مى كند عذاب دردناک و گروهى ديگر را مامور مى كند كه اسالم را يارى كنند و شما به 

خود ضرر ميزنيد نه به خدا. خدا قدرت دارد دين خود را يارى كند. سوره برائت آيات 38 – 39
درود بر جان بركفان عرصۀ نبرد با كفار و غارتگران بين المللى، درود بر لشكر مستضعفان، درود بر آنانكه بر دنيا 
پشت كردند و جان و مال خود را در راه خدا دادند. درود بر شهيدان گلگون، مظلومان از روز ازل تا روز قيامت. درود              
مى فرستم بر حق پرستان و مجاهدانى كه در خون خويش غوطه ور شدند و جان دادند ولى تسليم خواسته هاى 
جنايتكاران و درندگان انسان نما نشدند. ما همه در مقابل خون ريخته شده پاره پاره بدنان بخاک خفته مديون هستيم. تا در 
ميدان جنگ بيائيم و از حقيقت دفاع كنيم. ما وظيفه داريم از دين خدا دفاع كنيم، آيا مگر انبياء در اين دنيا شهيد نشدند؟ 
آيا ما نبايد به آنها اقتدا كنيم؟ آيا ما از انبيا و اوليا خداوند بهتريم كه جان خود را در راه خدا فدا كردند؟ ما بايد به امامان 
خويش اقتدا كنيم كه در راه خدا شهيد شدند. ما بايد به حسين بن على )ع( اقتدا كنيم، همان حسينى كه اموال خود را در 
راه خدا داد، جوانان خود را در راه خدا داد، زن و فرزندان خود را در راه خدا به اسير داد. ما پيروان على مرتضى هستيم، ما 
پيروان مكتبى هستيم كه با كفار و ظالمان سازش ندارد. مگر قرآن كتاب ما نيست؟ قرآن ما فرمان داده است كه با ظالمان به 
مبارزه برخيزيم. قرآن اجازه نمى دهد كه تن به ذلت و خوارى بدهيم. اگر ما مسلمانيم بايد بدانيم كه قرآن فرمان اهلل است 
كه بر ما بندگان نازل شده است. ما نبايد از جان دادن در راه حق ترسان باشيم. بايد بدانيم كه همۀ انسانها رفتنى هستند و          
مى ميرند و كسى در كرة زمين باقى نخواهد ماند. پس اگر همه بايد بميرند چه سعادتى است كه انسان به طريقى بميرد كه 
مردن، او را سعادتمند دنيا و آخرت بگرداند و مرگ در راه خدا سعادت دنيا و آخرت را به همراه دارد و اگر از اين مسائل 

بگذريم آيا دفاع از مملكت بر همۀ افراد آن كشور واجب نيست؟ آيا دفاع از شرف و ناموس بر آدمى واجب نيست؟
سالم بر پدرم و مادرم كه همچون يك فرشته مرا بزرگ كردند و برايم زحمت كشيدند و شبها نخوابيدند و گرسنه ماندند 
و رنجها كشيدند تا مرا بزرگ كردند و تا به جايى رساندند كه در راه اسالم از دست دادند و به خدا بخشيدند. بايد مادرم 

مرا ببخشيد كه برايت كارى انجام نداده ام و از فرمانت سرپيچى كرده ام.
و تو اى پدرم: بايد مرا ببخشيد كه در طول اين چند سال تو را اذيت و آزار رسانده ام.

مادرم! جگرانم كه خواهرانم مى باشند طورى بزرگ كنيد كه همچون زينب كربال و شير زن نينوا و مخلص اسالم بار 
بياوريد.

شما اى دوستان و آشنايان! اگر از من بد ديديد و يا از من كار بدى سر زده ببخشيد از شما مى خواهم درستان را بخوانيد 
تا با درس خواندن شما مشت محكمى به دهان اين ابرقدرتها و چاپلوسان بزنيد. و اى شمايى كه در اين مدت مرا مى 
شناختيد اگر از من بدى ديديد مرا ببخشيد. اى منافقان، اى كوردالن، به ما مى گوئيد كه بچه ها از ترس كار به جبهه 
مى روند بلكه اين برادرهاى مبارز نه تنها بچه نيستند بلكه بزرگ و از نظر عقل هم باالتر و داناتر از اين ها هستند. اى 
همشهريان و اى هموطنان! اين شعار يادتان نرود )ما اهل كوفه نيستم امام تنها بماند( و اى كسانيكه خودتان را باال باالها 
جا زديد و به تفكر خودتان يك آدم مخلص هستيد و كار مى كنيد و عقيده داريد و كار شما منافقانه است بله اين را 

بدانيد كه در پيش خدا اين طور نيست.
اميد من اين محصل ها هستند و آينده سازان اين ها هستند. امام خمينى - برادر كوچك شما على نورى

شهادت مردن نيست رسالت است - رفتن نيست جاودانه ماندن است - جان دادن نيست جان يافتن است - مردن نيست 
تولد است - سكوت نيست فرياد است - به اجبار رفتن نيست به آسانى رفتن است. تنفر نيست عشق است.

بسمه تعالى
مسلسل لولۀ خود كار دارد              گهى تك تك گهى رگبار دارد
مسلسل من نگو من نوجوانم                       گل شكفتۀ مازندرانم
لباس بسيجى رنگ زمينه                     مادر غصه نخور دنيا همينه
نشستم توى سنگر با دلى تنگ          اگر دشمن بيايد مى كنم جنگ
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نورعلی حبیبی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نورعلی حبیبی
نورعلی حبیبی در 4 فروردین ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش محترم حبیبی و پدرش رضاعلی حبیبی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید نورعلی حبیبی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/09/22 منطقه 
بستان در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی 
جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان 
شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نورعلی حبیبی
بسم الله الرحمن الرحیم

واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

)ما سرِ اسالم دعوا داريم(
سالم بر رهبر انقالب اسالمى ايران، سالم بر جنداهلل و حزب اهلل و سالم بر ياران روح اهلل. سالم و درود بر امام حسين 
سرور و رهبر شهيدان. سالم بر مادر و پدر مهربانم، سالم بر برادران و خواهران عزيزم، سالم و درود بر مادرم كه مرا شير 
داده و مرا شير ساخت. سالم بر دوستانم، سالم بر غالمرضا حسن بيگى و اسفنديار حبيبى - حسن افالكى –رحمان 
اسالمى و آقاى پوالدى و آقاى رحيمى و آقاى حسن حبيبى و آقاى يحيى حبيبى، اى برادران روز شما بخير. سالم بر 
برادران من مهرعلى – رجبعلى – كريم و رحيم و خواهر كوچكم زهرا. اى مهرعلى! آيا مى دانى من چه راهى را انتخاب 
كردم؟ راهى را انتخاب كردم كه امام حسين انتخاب نمود، راهى را انتخاب كردم كه دوازده تن از رهبران الهى و امامان 
انتخاب كردند كه يكى از آنها آماده قيام است. به خواهرم زهرا بگوييد ديگر مرا نمى بيند و شوهرى خوب و با ايمان و 

در خط امام براى او انتخاب كنيد.
اى مادر عزيزم- بگو تا خون بريزم. شما مرا بزرگ كرديد خيلى خيلى از شما ممنون هستم. حاال كه من شهيد شدم 
ناراحت نباش چون چهار تا فرزند ديگر داريد من هم مثل برادران ديگر، خدا روى شما خيلى حساب مى كند. اى مادر 
گريه نكن در مرگ خونبارم. پيامى براى برادران در پشت جبهه دارم؛ اى برادران در خانه مردن روى تخت بهتر است 
يا در جبهه هاى جنگ حق عليه باطل؟ شما اى مردم بكوشيد فرزندانى خوب تربيت كنيد تا به درد جامعه بخورند. به 

منافقين بگوييد هنوز هم خجالت نمى كشند.
 ملتى كه شهادت را افتخار مى داند هرگز شكست نمى خورد. امام خمينى. اى رهبر!من مى روم ولى روى پاكت را نديدم.
به خاله ام طيبه وصيتى دارم؛ اى خاله عزيزم! براى من يك ماه روزه بگير، هم چنانكه روز هاى شنبه و دوشنبه براى 
خودت مى گرفتى. در دعاى كميل مرا هم دعا كنيد، و مهرعلى هم او سه ماه نماز قضا براى من بگيرد و يادى از ما بكند 
و به گفتۀ امام امت آنها كه رفتند كار حسينى كردند و آنهايى كه ماندند بايد كار زينبى بكنند، اى پدر و مادرم! شما را 
دوست دارم، براى من دعا كنيد، اى مادر مهربانم! اگر ناراحت بشويد من هم ناراحت مى شوم. از مردم بخواه كه به شما 
تبريك بگويند. حاال شما هم شهيد داديد شهيدى از تبار حسين. اى برادرانم! )مهرعلى، رجب، كريم و رحيم و زهرا( 
نماز را بخوانيد چون نماز پايه و ستون دين است و روزه بگيريد و درس بخوانيد، شجاع باشيد و به بزرگتر از خودتان و 
كوچكتر از خودتان احترام بگذاريد و راه مرا ادامه دهيد. اى مهرعلى در بانك ملى 200 تومان پول دارم آن را در راه خدا 

خرج كن. مرا در مسجد جامع نور دفن كنيد و بعد يك جشن خوب براى من بگيريد.
 براى من نماز بخوانيد اگر دين محمد)ص( مستقيم و با استقامت مى شود با پاره پاره شدن من، پس اى خمپاره و اى 

گلوله ها و اى موشك ها و اى نارنجك ها مرا بگيريد و پاره پاره كنيد، چرا كه امام حسين را پاره پاره كرديد. والسالم.
خداحافظ اى مادر - حاللم كن دم آخر

در تاريخ 1360/08/09
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کریم حسن نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز کریم حسن نژاد
کریم حسن نژاد در 27 آذر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش رقیه احمدی نژاد و پدرش یوسفعلی حسن نژاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  ناطق نوری و طالقانی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
اسالم خدمت                  به  لشکر 25 کربال  بسیج  نژاد در عضویت  شهید کریم حسن 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/02/20 
منطقه عملیات چنگوله در اثر اصابت ترکش به سر شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت 

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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کریم حسن نژاد
به نام خداوندى كه همۀ موجودات جهان را به صورتى زيبا آفريد و سپس هر دم و هر لحظه به هدايتشان مشغول است. 
اى خدايى كه معبود عابدان و معشوق عشاق، حق تعالى و مطلوب عارفانى، عقدة زبان و انديشه را باز كن تا بتوانم آنچه 

در دلم وجود دارد براى امت سلحشور ايران بيرون بريزم.
اينجانب كريم حسن نژاد فرزند يوسف على با شماره شناسنامه 101 وصايا و سفارشات خويش را ضمن عرض مقدمه 

اى بيان مى نمايم.
از آنجاييكه با پذيرفتن دين مبين اسالم مسئوليت هاى خطيرى نيز بعهدة ما مى گذارد و يك مسلمان بايد تسليم مسئوليت 
خدايى شده و بعنوان فرض و ضرورى به انجام برساند، حقير تصميم گرفتم به جبهۀ نور عليه ظلمت و حق عليه باطل 
هجرت كرده  تا در هجوم بر دشمنى كه كشور مقدس و مسلمان ايران را اشغال كرده است، شركت كنم. دشمن كافر        
مى پنداشت كه مى تواند با اشغال خاک پاک ايران و اسالم، اسالم را از بين برده و نور هدايتگرش را خاموش كند، زهى 

خيال باطل. ولى حاال خوب فهميده است كه نه مى شود با ايران در افتاد و نه با اسالم.
و شما اى ملت مسلمان ايران! اگر اندكى بينديشيد در مى يابيد كه لطف و رحمت خداوند به دليل صبر و استقامت ما 
چقدر زياد است، اينكه مى بينيد تمام كشورها، قدرتمندترين كشور را ايران مى دانند و حقيقت قيام ايران را مى فهمند 
و مهمتر از همه حقانيت اسالم را مى فهمند، خود بزرگترين نعمت است و هدف قيام ما همين است، كه قوانين قرآن و 
اسالم بر بام جهان به عنوان ميزان و ترازو بدرخشد، پس برادران من و خواهران هم وطن من! هيچ وقت از صحنه كنار 
نرويد و اسالم و امام را رها نكنيد، كه سعادت دنيا و آخرت ما در گرو پيروى از اسالم و امام امت خمينى بت شكن است.
و شما اى مسلمانان و شيعيان جهان! دست در دست هم داده و به دنبال كشور ايران بر استكبار جهانى و ابر قدرتهاى شرق 
و غرب يورش بريد، چرا كه عزت ما در كلمۀ مبارزه نهفته است. اى خداى بزرگ! مى دانى كه نيّت و قصدم اين است 
كه آن قدر در جبهه مى مانم تا به شهادت برسم و تكه تكه شوم، يا پيروزى را به پشت جبهه به ارمغان آورم. شما اى 
دشمنان قرآن! اى آنهايى كه كينه اسالم و قرآن خدا را در دل گرفته ايد! بدانيد كه اين من تنها نيستم كه قصد فوق را دارم 
بلكه همۀ رزمندگان و جنگنده هاى اسالم چنين هدفى دارند و مصمم هستند تا اثرى از دشمن بد گهر در جهان نماند.

و شما اى جوانان توانمند مسلمان ايرانى! از من اين پيام را كه سخن هر آزاد مردى است بشنويد؛ كه امروز اگر در مقابل 
اين همه جنايات ستمگران عصر بى تفاوت باشيم بزرگترين خيانت را نسبت به عقل و شرع روا داشتيم، زيرا امام ما گفتند 
)عزت و شرف مسلمين در گرو اين جنگ است( و اگر درک كنيم هيچ وقت از صحنه كنار نرفته و بى تفاوت نخواهيم 
شد. اينك سخن من با شمايى كه پيام مرا مى شنويد اين است كه اگر رنج و غمى از جانب حقير به شما وارد آمده است 
عفو كنيد تا بتوانم با خاطرى آسوده به سوى معشوقم يعنى خداى متعال بشتابم. و شما اى پدر و مادر عزيز! كه زحمتهاى 
زيادى برايم كشيده ايد طورى كه جبرانش براى من محال است. اگر نتوانستم فرزند خوب و شايسته اى براى شما باشم 

مرا عفو و حالل كنيد.
و شما اى برادران و خواهران مهربانم! بدانيد كه هيچگاه من زحمات شما را فراموش نمى كنم و مهرتان را از ياد           
نمى برم. از شما هم طلب عفو نموده و حالليت مى طلبم. خدايا تو را به حقانيت پيامبران گرانقدرت و معصومين 
ارجمندت سوگندت مى دهم، در روز رستاخيز پيش آنها شرمسارم نكنى. اى خداى بزرگ! با تمام وجودم از تو مى طلبم 

كه لشكريان اسالم را پيروز و دشمنانشان را نابود نمايى.
خدايا پدر و مادرم را در تحت توجهات خودت قرار داده و بر صبر و استقامتشان بيافزاء و دشمنان مكتب و مرامشان را 
ذليل نما، بر عمر رهبر عزيز و همۀ خدمتگزاران به انقالب اسالمى بيافزاء و آنها را از شر منافقان خوار و ذليل حفظ بفرما.

والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

مهران – چنگوله  - 1364/01/28  كريم حسن نژاد
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حسینی سیدمصطفی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمصطفی حسینی
سیدمصطفی حسینی در 2 اردیبهشت ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش خدیجه ایازی و پدرش سیدقربان حسینی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در رشته اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر 
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمصطفی حسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/02/07 
منطقه عملیات پاسگاه زید در اثر اصابت ترکش به شکم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار رویان شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و 

تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسینی سیدمصطفی 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم أَْعظَُم دَرََجًة ِعْنَد اللَِّه

آنانكه ايمان آوردند و از وطن خود هجرت كردند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند آنان را بلند ترين 
درجات نزد خداوند است.

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم                 موجيم كه آسودگى ما عدم ماست
با درود و سالم بر منجى عالم بشريت حضرت امام مهدى )عج( و نايب بر حقش امام امت و پاسداران حرمت خون 

شهدااز صدر اسالم تا كربالى ايران و جنگ تحميلى و درود و سالم به خانواده هاى شهدا.  
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال كه به ما امانتى به نام جان داد و آن را توفيق داد كه در راه او فدا كنيم و ايكاش در 
دنيا بيشتر سعى مى كرديم  كه به عشق او نائل آيم و عاشق تر به سوى او مى رفتم. و اگر مرا هزار بار زنده كند و بميراند و 
در راه تو شمشير و قدم بر مى داشتم و جز تو معبودى ندارم. بار خدايا از اين شهادت كه تو نصيب من كردى سپاسگزارم.

پدر و مادرم! از شما هم نهايت تشكر را مى كنم ايكاش بيشتر در دنيا رضاى شما را جلب مى كردم و من معذرت            
مى خواهم كه خود را نتوانستم به سالمت به شما برسانم. ولى بدانيد از اين كارم شما را رو سفيدتر كردم كه رضايت 

كاملترى داشته باشيد و شكر خدا را گوييد و بر او توكل كنيد و در همه حال به ياد خدا باشيد. 
»علی به ذکر الله تطمنئ القلوب« حال كه دل به ياد خدا آرام گيرد بعد از شهادتم هيچ خرجى نكنيد. ديگر دلهاى شما آرام 

شده است )ان شاء اهلل( كه مرا حالل و ببخشيد.
پدرجانم و مادرم! پس از شهادتم زياد گريه نكنيد كه مبادا صداى شما را نا محرم بشنود. بى تابى زياد نكنيد چون كه امانتى 
بودم از سوى خدا كه به خدا تحويل داديد. انشااهلل كه در پيش خداوند رو سفيد خواهيد شد. خواهر عزيزم! اميدوارم كه 
بى تابى نكنى چون اكنون رزمندگان زيادى شهيد مى شوند و شايسته نيست كه حضرت زينب )س( را فراموش كنى كه 
چه مصيبتى بر او وارد شد و در تمام طول زندگى به عظمتش از ياد كربال غافل نشد و توكل بر خدا كرد و با ضد خدايان 
جنگيد. و همچنين رسم مادرى را فراموش نكنى و هميشه صبور باش و زياد ناراحتى نكن و اگر ناراحتى كنى روح من 
در عذاب است و بعد از شهادتم نماز جمعه و دعاى كميل و تشيع جنازه ها و كارهاى خير را فراموش نكنى كه وظيفۀ 

اصلى توست. انشااهلل خواهرانم مرا حالل كنند و همچنين آقا رضا مرا حالل كند. 
برادران عزيزم! راه امام حسين )ع( و راه ديگر شهيدان را ادامه دهيد و سعى كنيد با كارهاى نيك و نيكى به مردم نصيب 
خود كنيد و شما هم در هر جا كه هستيد به ياد خدا باشيد. صبور و شكيبا باشيد. دعاى امام و مجروحين را فراموش 

نكنيد. برادرانم مرا ببخشيد آن چنانكه مى خواستم نتوانستم رضايت شما را جلب نمايم.
دوستان گرامى و اى امت شهيد پرور! اميدوارم كه شما هم از ياران با وفاى صديق امام زمان و امام امت باشيد و با گوش 
دادن به فرامين و سخنرانى هاى او مسير و سير حيات خود را انتخاب و تغيير دهيد و هميشه در همۀ موارد از امام امت 
تقليد كنيد و يا كسانى را كه واقعاً مورد تأييد اسالم و امام امت است. انشااهلل مرا حالل كنيد كه دستم از دنيا كوتاه است.

بر طبق وصيت برادر شهيدم سيد مرتضى حسينى، عوض يك پرچم سبز، از اين به بعد دو پرچم سبز آويزان كنيد كه 
هميشه يادمان كنيد. محل دفنم در قبرستان علمده بين برادرم و دامادم باشد و اگر جايى نيست هر چه كه خدا خواسته 

است و صالح بزرگان است دفنم كنيد. والسالم
سيد مصطفى حسينى
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حسینی سیدمرتضی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمرتضی حسینی
سیدمرتضی حسینی در 15 آذر ماه سال 1342میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش خدیجه ایازی و پدرش سیدقربان حسینی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت 
و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت 
های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمرتضی حسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت             
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  غرب  و  جنوب  جبهه  در  که  کرد  می 
1361/01/04 عملیات فتح المبین منطقه رقابیه در اثر اصابت ترکش خمپاره 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار رویان شهرستان شهید پرور نور استان 
و  دلسوختگان  و  عارفان  و  عاشقان  مزار  قیامت  تا  و  مدفون گردید  مازندران 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.



»102«

حسینی سیدمرتضی 
بسم الله الرحمن الرحیم

درود بر رهبر كبير انقالب، امام خمينى – درود بر تمام شهيدان جنگ تحميلى و شهيدان انقالب. درود بر 

پدرم كه مرا مانند على اكبر به جنگ حق عليه باطل فرستاد تا صدام را نابود سازم. درود بر مادرم كه مرا 

شير داد و در آخرت در جلو زينب بزرگوار باشد.
واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

چون بر هر فرد مسلمان واجب است كه در هر كارى وصيت نامه اى داشته باشد.

من چون به جنگ حق عليه باطل رفتم چند وصيت دارم كه عبارت است:

اوالً اگر شهيد شدم مرا بغل دامادم شهيد سيد محمد دفن كنيد.

 ثانياً اگر شهيد شدم پدرم حسين وار و مادرم زينب وار و برادرم بايد على اكبر وار و خواهرم مانند تمام 

خواهران شهيدان از اين امام و رهبرى قاطع اطاعت كنند و هيچ وقت امام ما را تنها نگذاريد. تمام فاميلها 

مانند تمام فاميلهاى شهيدان كه خون سرخ من سرمشق آن ها باشد از اسالم دور نشوند و در آخر از ملت 

مسلمان و به خصوص مردم مى خواهم كه از اسالم و امام دور نشوند و امام ما را هيچ وقت تنها نگذارند. 

در آخر اميدوارم كه آنها دنباله روى ما باشند.

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

چون فرصت نبود وصيت را كم نوشته ام

1360/12/27
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حسـن خاکـپور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن خاکپور
حسن خاکپور در 1 اسفند ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه نائیجی و پدرش مهرعلی خاکپور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  علیزاده و طالقانی و رزمندگان با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید حسن خاکپور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/03/04 منطقه 
عملیات شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای گیالنده بهشت کریم شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسـن خاکـپور
به نام خداوند بخشنده مهربان

با عرض سالم به پدر عزيزم و مادر مهربان و دلسوز و دلنازكم و با عرض سالم به برادر عزيزم حسين آقا و با عرض 
سالم به خواهر عزيز و دلسوزم فرنگيس و با عرض سالم به داماد عزيزم داداش اسماعيل كريمى و با عرض سالم 
به برادرم آقا سيف اهلل و با عرض سالم به زن دائيم منيژه خانم و با عرض سالم به خواهرزاده هايم و با عرض 
سالم به برادرزادگانم. انشااهلل كه حال همۀ شما خوب و خوش بوده باشد. راستى همسايگانمان چطوراً انشااهلل كه 
حالشان خوب است. منظورم را مى دانيد؟ بله، خانوادة على آقا را مى گويم. خوب اگر از احوال پسر و برادر حقيرت 
حسن خاكپور خواسته باشيد بحمداهلل خوب و خوش مى باشم و از آن وقتى كه به پادگان آمديم داريم مى خوريم 
و ميخوابيم. تا روز شنبه كه مورخ 1366/10/19 آموزش نظامى ما شروع مى شود و ما از اول تا به حال فقط گروه 

تشكيل داديم و من در گروهان 1 هستم و »هادى رضوى« در گروهان 2 است. ولى در آسايشگاه با هم هستيم. 
حال »هادى رضوى« بحمداهلل خوب است و او هنوز هيچ نامه ننوشته است. خيلى به او اصرار كردم و حتى شرطى 
برايش گذاشتم كه به هادى گفتم؛ تو تا نامه اى براى خانواده ات ننوشتى من نماز نمى خوانم. هر وقت كه تو نامه 
نوشتى من نماز مى خوانم. من با هادى از نظر جسمى از هيچ چيز ناراحت نيستيم و هيچ نقصى نداريم و تنها چيزى 
كه ما را ناراحت مى كند وجدان ماست كه هر دوى ما را ناراحت مى كند. براى اينكه مى دانيم شما ها در خانه براى 
ما ناراحت هستيد و گريه مى كنيد. ما هم ناراحت هستيم من از شما مى خواهم كه براى ما ناراحت نباشيد. كه وقتى 
شما ناراحت مى شويد ما هم ناراحت مى شويم و وقتى كه شما ناراحت نيستيد و شاد و خوشحال هستيد ما هم 
در اينجا خوشحال مى شويم. شايد تعجب بكنيد ولى بعد از اينكه من به خانه برگشتم موضوع را براى شما توضيح         
مى دهم. چون كه امتحان كرديم و همين هم شده است و از خواهر عزيزم مى خواهم كه برايم ناراحتى نكند چون 
كه ناراحتى برايش خوب نيست و گلويش گارد دارد و اين گارد بيشتر مى شود و از خواهر عزيزم مى خواهم كه 
مواظب فريبا جون و رويا جون و محمد جونم باشد و از برادرم حسين آقا خواستارم كه درسهايش را خوب بخواند 
و براى من ناراحتى نكند. هنوز جاى ما خوب است، آموزش نظامى هنوز شروع نشده است. از پدر و مادر دلشكستۀ 
عزيزم مى خواهم كه براى من ناراحتى نكنيد و جاى من خوب است و من بعد از اين آموزش نظامى به خانه بر              

مى گردم و فقط در اختيار شما ها هستم و حرف شما ها را گوش مى كنم و اطاعت مى نمايم.
پدر عزيزم و مادر مهربان و گرامى من! از شماها خواستار صبرم و بردارى مى طلبم. من تازه مزة راحتى با سختى 
را دارم مى چشم. من از اين آموزش نظامى ناراحت و خسته نمى شوم ولى از اينكه شماها خانه براى من ناراحت          
مى شويد و اين ناراحتى از صميم قلبتان است و به من كه از شماها دور هستم به من هم اثر مى كند و من هم ناراحت 
مى شوم. پدر و مادر عزيزم! سفارشاتى كه در نامۀ اول وصيتتان كردم انشااهلل انجام داده ايد و با عرض معذرت از 
اينكه براى شما تلفن نمى زنم اينكه شماره تلفن »على آقا مظلوم« را ندارم و چرا به شما تلفن نمى زنم از اينكه تلفن 

مخابرات از ساعت 6 تا 8 باز است و بقيه ساعت ها بسته و بار ديگر از همۀ شماها خداحافظى مى نمايم. 
فرزند و برادرشما - ضمناً من به مبلغى پول احتياج دارم از گشايش شما متشكرم

و يك دفترچه براى نامه نوشتن برايم بفرستيد و روز مالقات روز جمعه ما تعطيل هستيم، مى توانيد بياييد.
خداحافظ پدر و مادر عزيزم

حسن خاكپور - 1366/10/17
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عباس خسروی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عباس خسروی
عباس خسروی در 4 مهر ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه سلطانی و پدرش عیسی خسروی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  ناطق نوری و طالقانی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عباس خسروی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 عملیات 
کربالی4 منطقه ام الرصاص در اثر اصابت گلوله به شکم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عباس خسروی
بسم الله الرحمن الرحیم

وصيتنامه عباس خسروى

من مى خواهم عباس بن على مقتداى من باشد و تا آخرين نفس در راه اسالم مى جنگم.

پدر عزيزم!ضمن اينكه پدر عزيزم هستى كه خدا تو را ولى من قرار داده، تمام هستى من در وجودم مى باشى. اگر 

خدا مرا اليق دانست و شهيد شدم به برادرانم بگوييد كه راه مرا ادامه دهند و يار و ياور امام عزيز باشند. از جبهه و 

جنگ خسته نشوند، همانطوريكه مشخص است تمامى كفر جهانى با ما و مملكت و مكتب ما در ستيز مى باشند بنابر 

اين وظيفۀ همه مردم است كه از دين و مكتب خود دفاع نمايند.

پس پدر عزيزم! شما كه بارها به ما يادآورى نموديد كه در راه اسالم كوشا باشيم، حاال كه اسالم با كفر جهانى رو به 

رو است الزم است و نياز است با همۀ هستى خود براى اسالم عزيز دفاع نماييم. اگر من كه فرزند تو هستم در اين 

راه شهيد شده ام؛

اوالً شما ناراحت نشويد، دوماً ادامه دهندة راه شهيدان باشيد.

به مادرم بگويد مرا حالل كند چون رنج و زحمت زيادى براى من كشيد.

به خواهرانم سفارش كنيد حجاب خود را حفظ كنند، اگر من شهيد شدم آنها زينب وار پيام همۀ شهيدان را به آيندگان 

برسانند.

پدر و مادر عزيزم! مى دانم داغ فرزند سخت اما اسالم از فرزند و مال و مقام باالتر است، پس بنابراين صبر را پيشۀ 

خود قرار دهيد.

پدر و مادر جانم! همانطوريكه از اول وصيت نامه ام نوشتم »عباس بن على« مقتداى من بوده و براى دفاع از اسالم تا 

آخرين نفس و آخرين قطرة خون با كافران صدامى خواهم جنگيد.

سفارش ديگر اين سرباز كوچك اسالم به مردم اين كه؛ دست از امام و اسالم نكشيد از جنگ و دفاع خسته نشويد 

و اسالم و امام را يارى كنيد.

در خاتمه پدر و مادر عزيزم! فرزند شهيدتان را هر چه خود صالح مى دانيد و در هر جا كه خواستيد جنازة مرا دفن 

كنيد.خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار 

والسالم فرزندكوچكتان عباس خسروى

1365/03/10
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غالمعلی دست داده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمعلی دست داده
غالمعلی دست داده در 6 بهمن ماه سال 1345میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش صغری دست داده و پدرش قربان دست داده پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس  دیالمه و نواب و بهشتی رشته 
انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید غالمعلی دست داده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/12/25 
عملیات والفجر8 منطقه فاو در اثر اصابت ترکش به سر و دست شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار دهستان میان بند روستای لزیر شهرستان شهید پرور نور 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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غالمعلی دست داده
بسم الله الرحمن الرحیم

آنان كه ايمان آورده اند و از وطن هجرت گزيدند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد كردند آنها را در نزد خداوند مقامى 
بلند است، و آنان به خصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.

شهادت نزديكترين و سريعترين راه تقرب به خداست، به برادران و دوستانم بگوييد تولى و تبرى را فراموش نكنند، اين 
وصيت نامه ها انسان را مى لرزاند و بيدار مى كند، خط سرخ شهادت خط آل محمد )ص( و على )ع( است و اين افتخار 

از خاندان نبوت به ذّريه طيبۀ آن بزرگواران و پيروى خط آنان به ارث رسيده است.
سالم به امام امت و سالم به امت شهيد پرور ايران و با سالم به پدر و مادرم و خواهران و برادرانم و با سالم به تمامى 

فاميل ها و دوستان و آشنايانم.
اى خداى بزرگ! اين مخلوق درمانده و ضعيف تو، حال كه به سوى تو آمده او را از درگاهت مران، گناهانش را بيامرز 

و از درگاهت نا اميدش مگردان.
اى خداى بزرگ! من بسيار در تالش بوده ام تا به راه تو باشم و براى تو بنده اى مخلص باشم و هر چند كه لطف تو 

شامل حالم بوده، ولى شرمنده و سر افكنده ام و اميد بخشش دارم.
خدايا اين قطرة خون ناچيز و جان ناقابل من را براى گسترش اسالم در حضورت بپذير، و اگر جان ما آن ارزش را دارد 

كه براى اسالم فدا شود و اسالم پيروز شود، صد ها بار به ما جان بده تا مبارزه كنيم و شهيد بشويم.
خدايا، اميد داريم كه پيرو اسالم و شهيدان باشيم و ادامه دهندگان راه شهيدان، كه همان راه مكتب اسالم است باشيم. من 
بخاطر دين اسالم كه يك مكتب كاملى است به اين ميدان جنگ آمده ام و مى دانم كه عزت و شرف مسلمين در بين 
جنگ است و اميدوارم كه در اين راه مقدس گام برداشته و اميدوارم كه همواره براى حفظ اسالم فكر كنيم نه چيز ديگر. 
خدا خود مى داند كه االن احساس مى كنم كه در حال رفتن به سوى اويم و عزتبخش ترين لحظات تمام عمر و  زندگيم 
همين لحظات است، زيرا كه يك انسان گنهكار و شرمنده به سوى معبود خودش، عشق عروج مى كند و باال مى رود. 
خداوندا! تو گواه و شاهدى كه هدف در اين جنگ، اعتالى سخن حق و سرنگونى ستمگران است و اين مردم، جوانانى 

را از دست داده اند كه جزء بهترين جوانان بوده اند كه هدفشان حفظ و برقرارى اسالم و قرآن است.
پس شما اى مردان مسلمان ايرانى! مديون خون شهيدانيد، و وظيفۀ شما در مقابل اين خونهاى پاک، بندگى و عمل به 
اسالم و حفظ جبهۀ اسالمى انقالبمان است. امام امت كه نايب حجت خدائى است، از او اطاعت كنيد و خود را اليق اين 
رهبرى سازيد. خدايا تو مى دانى كه ما چقدر مشتاق به شهادتيم و تو خود مى دانى كه هدف از شهادت پيروزى اسالم 
است. خداوندا شهادتم را در راه اسالم و قرآن كه خارى در چشم دشمنان است بپذير. ما مى ميريم تا به رنج ديدگان 
جامعۀ فردا بگوييم كه زندگى در رفتن است نه به مقصد رسيدن كه مقصود پايان زندگى است و همه يكسان به مرگ 

مى رسند ولى همه يكسان زندگى نمى كنند و زندگى مرگ است و مرگ مقصد.
شما اى رنج ديدگان ايران و جهان، بدانيد كه با فعاليت و كوشش خود در راه دفاع از انقالب اسالمى خونين ايران، كه 

چشم به آن دوخته ايد در اين راه كشته شدن ما را چه باک است كه شهادت آرزوى ماست.
و شما اى منافقان و سنگ اندازان راه انقالب! آيا هزاران هشدار، كرامت و معجزه در اين انقالب شما را بيدار نكرده تا 
كى مى خواهيد لجاجت كنيد و از امام و اسالم محروم باشيد بس كنيد و به اسالم بپيونديد كه واالتر از وى عدل الهى و 
عذاب درونى در انتظارتان مى باشد و شما اى امام عزيز! از ما راضى باش كه ما براى احياى دين حق و دفاع از حسين 
زمان تمامى اعضاء و دل و جانمان را هديه مى كنيم تا اسالم و قوانين حيات بخش آن در سراسر جهان گسترش يابد 
و شما اى پدر و مادر گرامى و ارجمندم! سالم مرا بپذيريد و مرا حالل كنيد و همچنين افتخار كنيد كه فرزند عزيز شما 
در راه خدا و اسالم عزيز به اين مقام شهادت دست يافته است و مادرم! هر موقع كه به يادمان افتادى و مى خواهى گريه 
كنى و يا بر سر قبرم بيايى در آن لحظه به فكر حسين عليه السالم باش كه در آن زمان چگونه با يزيد و يزيديان براى 
زنده نگهداشتن اسالم جان نثارى كرده است و همچنين از تمامى دوستان و فاميالن و آشنايان آمرزش مى طلبم و از آنها     
مى خواهم كه هميشه به دنبال امام و روحانيت حركت كنند تا اسالم را خوب و بهتر درک كنند و به همين فعاليتهاى 
نسبى اكتفا نكنند و هميشه براى خدا كار كنند و شما اى امت دالور و مسلمان، بدانيد كه تنها راهى كه مى تواند برايتان 
افتخار جاويدان بگذارد اطاعت مطلق از امام و روحانيت است و از شما تقاضا دارم كه در هيچ شرايطى بازيچه در سازش 

دشمنان خدا و اسالم قرار نگيريد و پيرو مكتب اسالم و خط رهبرى امام امت باشيد.
خدايا خداى تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار
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پرویـز دیـوساالر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز پرویز دیوساالر
پرویز دیوساالر در 1 مرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده فرامان حسینی و پدرش رجب دیوساالر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت 
و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت 
های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید پرویز دیوساالر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/06/24 منطقه 
عملیات کوشک در اثر اصابت ترکش به شکم شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
کیا سلطان روستای عزت  شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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پرویـز دیـوساالر
بسم الله الرحمن الرحیم

پدر و مادر عزيزم! تا آخرين جانى كه داريد از قرآن دفاع كنيد. قرآن به شما مكتب مى آموزد و تا آخرين 
نفس كه داريد قرآن را پشت سر نگذاريد و راه حضرت امام حسين را طى كنيد. حسين سرور شهيدان 
است ما هم اسم شهيد را از حسين آموختيم ولى بايد مقام شهيد هم بدانيم. كه دارد در راه اسالم و حفظ 

ناموس و حفظ مكتبمان جان خود را نثار مى كند.
ما هم بايد راه شهيدان گلگون كفنمان را ادامه بدهيم. اگر دوست واقعى امام حسين هستيد بايد راه هفتاد 
و دو تِن كربال را طى كنيد كه بدن آنها را چه جور قطعه قطعه كردند. شما بايد آنها را بياد آوريد و حتى 
سر آنها را روى نيزه مى زدند و براى خانوادة امام حسين مى فرستادند و حتى يك قطره آبى نداشتند كه 
اگر بچه اى گريه مى كرد و از آنها آب مى خواست نداشتند كه به آن بچه آب بدهند و باز هم در مقابل 

زورگويان ايستادگى مى كردند.
 مادر جان شير خود را حاللم كن كه من دارم راه حضرت على اكبر را طى مى كنم شما هيچ گونه ناراحتى 
برايم نداشته باشيد. همچنين حضرت ليال كه يك پسر داشت كه نام او حضرت على اكبر بود او را به 
جنگ كافر مزدور فرستاد. مگر ما چطور هستيم؟ اگر من شهيد شدم برادر ديگر دارم آنها بايد همين راه 

را كه من رفتم آنها هم بايد بروند.
پدر و مادر عزيزم! تا جان در بدن شما است يك لحظه از امام خمينى دورى نكنيد و همچنين كه امام 
خمينى يك پسر خود را براى اسالم قربانى كرد و شما هم اين كار ها را از امام خمينى بايد ياد بگيريد و 
درود بر رهبر پاک شهيدان ايران و سالم بر شهيد گلگون كفنان ايران كه در راه اسالم و حفظ مكتب مان 

مى جنگيدند.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

امضاء پرويز ديوساالر
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ابوالقاسم رستگار

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز  ابوالقاسم رستگار
ابوالقاسم رستگار در 3 خرداد ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش منور اکبری و پدرش محمد رستگار پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  ناطق نوری و بهشتی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
به اسالم خدمت                  ابوالقاسم رستگار در عضویت بسیج لشکر 25 کربال  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/02/10 
عملیات بیت المقدس)آزادسازی خرمشهر( منطقه آب تیمور)کارون( در اثر اصابت 
ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر 
پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای ناتل شهرستان شهید پرور نور 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ابوالقاسم رستگار
ا كَأَنَُّهم بُنياٌن َمرصوٌص إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِِه َصفًّ

به درستى كه خداوند دوست مى دارد كسانى را كه در صفى واحد و همچون كوهى محكم بر عليه دشمنان مى جنگند.
به نام خدا و بنام شهيدان، به نام آن خدايى كه مسئوليتى عظيم بر دوش انسانها نهاد تا در قبال اين مسئوليت چون كوه 
استوار بمانند و نلرزند و چون سيلى بنيان َكن اساس و جرثومۀ هر كفر و شركى را بزدايند و نابود كنند و چون دريايى 
پر خروش و متالطم ُمردارهاى متعفن و زائد و گنديده را از خود دور كند. و به نام خدايى كه اين مسئوليت عظيم را 
بدان جهت به انسان بخشيد تا خون سرخ فام خود را به پاى نهال خونين اسالم بريزد تا در بهارى ديگر كه خورشيد 
از پس ابرهاى تيره طلوع خواهد كرد اسالم نيز طلوع كند. با درود و سالم به رهبر كبير انقالب اسالمى و با درود به 
مردم شهيد پرور ايران كه اكنون به دنبال حسين زمان خويش و اميد مستضعفان جهان در ميدان نبرد حق عليه باطل در 
سراسر ايران از خاكريزهاى جنوب كشور تا كوهستان هاى پر برف غرب كشور در ستيزند. اكنون نداى »هل من ناصر 
ينصرنى« حسين زمان ما بلند مى شود. از مروت و جوانمردى به دور است در خانه بنشينيم حال آنكه يزيدى ديگر در 
كربالى ديگر عليه اسالم سر به شورش برداشته است. پس بايد به جنگ برخواست و يزيديان تاريخ را به گورستانى 
كه سرنوشت حتمى همۀ آنهاست فرستاد و با نثار تك تك خون رزمندگان اسالم، چنين درسى به صدام يزيد بدهيم 
كه در تاريخ ثبت شود. و ما بايد حامل پيام شهدا باشيم و در پاسدارى از خون شهداى گلگون كفن اسالم خويش 
آنچه در توان داريم سستى و كوتاهى نكنيم كه سستى ما خيانت به شهدا است و كيفرى بس سنگين به همراه دارد و 

رحمت خداوندى از ما ساقط مى گردد.
ما بايد با فرياد رسا كه كوه ها را بلرزاند و درياها را به خروش در آورد بانگ برآريم كه اى ابر قدرت جنايتكار شرق و 
ابر غارتگر غرب بدانيد كه تا خون در رگ ماست خمينى رهبر ماست، جنگ جنگ تا پيروزى، و اين جمله تمام شعار 

ماست كه »اگر كشته شويم پيروز هستيم اگر بكشيم هم پيروز هستيم«.
پس از شهادتم راهم را ادامه دهيد كه من دنباله رو خمينى و حسين بودم و گروه هايى كه در گوشه و كنار مملكت 
مشغول توطئه و آشوب هستند، به زباله دان تاريخ افكنيد و فرصت توطئه به آنها ندهيد و آنها را از صفحۀ روزگار محو 
نماييد پيام من به دانش آموزان اين است كه در سنگر مدرسه استوار و محكم باشند و درس هاى خويش را جدى 
گرفته و هر روز با آمادگى بيشترى بر سر كالس هاى درس حضور يابند زيرا به فرمان امام مدرسه سنگر است براى 

دانش آموزان و معلمان عزيز.
پيام سوم من اين است؛ كه بعد از شهادتم پدر و مادرم هيچ ناراحتى نداشته باشند و لباس سياه نپوشند زيرا من به آرزوى 

خود رسيده ام و پدر و مادرم راه شهيدان اسالم را كه همان راه سرخ حسين است ادامه دهند.
پيام من به دوستان عزيز اين است؛ كه در انجام كارهاى دهكده سعى و جديت به خرج دهند. اگر لياقت شهادت نصيب 
من گشته است قبل از اينكه به پل ]روستاى[ ناتل برسيد از پل به بعد تشيع كنيد. دوستان هر جمعه بر مزارم بياييد تا 
روح من كه نظاره گر هميشگى شماست شما گردد و در ضمن مدفن من نيز پهلوى دو تن از پاسداران و سربازان باشد.
آرى بايد بجنگيم كه تداوم بخش خط شهدا را باالخص شهيد »احمد كيومرثى و نورعلى حبيبى« باشيم. در چهلم 

شهادت من عكس برادرم »حسين« را در مقابل عكس من بگذاريد.
والسالم شهيد ابوالقاسم رستگار
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رنجـبر حسین 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسین رنجبر
حسین رنجبر در 4 مهر ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ربابه جنگجو و پدرش علی رنجبر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید حسین رنجبر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/06/26 منطقه 
عملیات کوشک در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار 
رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای 
عباسکال  شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار 

عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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رنجـبر حسین 

واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

آنانى كه در راه خداوند كشته شده اند مرده نپنداريد بلكه آنها زنده اند و در نزد خدا روزى مى طلبند.
درود بر پيامبر اسالم و سالم بر رهبر انقالب اسالمى ايران و سالم بر تمامى رزمندگان در جبهه ها و درود 
سالم بر پدر و مادر عزيزم. اينجانب حسين رنجبر راهى را انتخاب نمودم كه ديگر شهيدان انتخاب كردند و 
به سوى عاشق خود )اهلل( پيوستند. هيچ كسى بر من تحميل نكرد بلكه خودم چنين راهى را انتخاب نمودم.

محصل بودم، به خود گفتم؛ مگر درس خواندن باالتر از، از دست دادن اسالم و وطن است تا اسالم و قرآن و 
وطن زنده نباشد درس خواندن به چه دردم مى خورد؟ و نتيجه اى نخواهم گرفت. من مى روم تا برادران ادامه 
دهندگان راهم باشند. مردم مسلمان و حزب اهلل گوش به زبان امام باشيد و در راه خير هيچ گونه دريغ نورزيد 
و هميشه پيش قدم باشيد و سعى كنيد به اختالفات دامن نزنيد و هميشه تابع و مطيع رهبر انقالب، مرجع تقليد 
خود باشيد. درود و سالم بر پدر و مادرم كه چنين فرزندى بزرگ و تربيت كردند و به جامعۀ اسالمى هديه 

كردند. آخر نتوانستم به شما آن اندازه اى كه شما مى خواستيد كمك و يارى نمايم مرا عفو و بخشش كنيد.
 از مردم مسلمان و حزب اهلل مى خواهم كه سخن امام را مالک و معيار خود قرار دهند كه گفت همۀ شما 
سازمان اطالعات هستيد و هميشه گوش به زنگ باشيد كه چه كسى مى خواهد به اين انقالب و اسالم و مردم 

شهيد پرور ضربه بزند آنها را شناسايى و تحويل مقامات مسئول دهيد.
پيروز باد جمهورى اسالمى ايران به رهبرى امام خمينى
نابود باد اتحاد شوم منافقين و كفار به سركردگى امريكا
شعار خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار 

هر چه بگوييد كم گفتيد
امضاء حسين رنجبر
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عزت اهلل رنجبر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عزت اهلل رنجبر
عزت اهلل رنجبر در 30 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش معصومه رنجبر و پدرش مختار رنجبر پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شیرودی و بهشتی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عزت اهلل رنجبر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/14 عملیات 
تکمیلی کربالی5 منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره  شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار پس از 
تشییع در گلزار روستای عباسا شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون 
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان 

خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عزت اهلل رنجبر

فرازى از وصيت نامه شهيد عزت اهلل رنجبر
بسم الله الرحمن الرحیم

واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

فَرِحنَي ِبا آتاُهُم اللَُّه ِمن فَضلِِه َويَستَبرِشوَن ِبالَّذيَن لَم يَلَحقوا ِبِهم ِمن َخلِفِهم أاَّل َخوٌف َعلَيِهم واَل ُهم يَحزَنوَن

با نام خدا و با ياد اولياء و انبيائش و با درود و سالم به رهبر كبير انقالب اسالمى، ناجى امت اسالمى و با سالم 
و بر حافظان انقالب بر رزمندگان دلير اسالم و بر ارواح طيبۀ شهدا و شهيدان زنده )معلولين انقالب( اينك كه 
قلم در دستم روى كاغذ مى لغزد به ياد دارم كه براى دومين بار است كه قلم را به دست گرفته ام و بر روى 
كاغذ لغزاندم و وصيت نامه ام را نوشتم به اميد اين كه ديگر باز نگردم ولى چه كنم كه سعادتش نصيبم نگشت.

هم اكنون اميدوارم كه خداوند اين بار توفيق شهادت در راهش را نصيبم گرداند. )انشااهلل(
البته مى دانم كه رسيدن به درجۀ متعالى لقا اهلل و زيارت خداوند، مختص افراد صالح و متّقى است و عاصيان 

را در آن جايگاه و مقام راهى نيست.
لكن در اينجا توبه و ندامت خود را به كمال سرافكندگى و خجلت به پيشگاه حضرت بارى تعالى و رجعت 
نامتناهى او مى برم و اميدوارم كه به حق محمد و آل محمد )ص( خداوند بر حقير تفّضل و تّرحم نمايد و از 
گناهان و تقصيراتم در گذرد و ما را به شفاعت امام حسين )ع( و وساطت مولى اباصالح المهدى )عج( نائل 

فرمايد.
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رضـا شـریفی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رضا شریفی 
رضا شریفی در 19 شهریور ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در استان تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش صفورا 

اسفندیاری و پدرش یعقوب شریفی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان شریعتی رشته تجربی  با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید رضا شریفی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/05 عملیات 
تکمیلی کربالی5 منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و تا 

قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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رضـا شـریفی
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ارسالن علی پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ارسالن علی پور
ارسالن علی پور در 3 مرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش پری خواجوی و پدرش علی علی پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان بهشتی   با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ارسالن علی پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می 
کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/20 منطقه 
عملیات کردستان- مریوان در اثر اصابت تیر به سر شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار روستای حسن آباد شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ارسالن علی پور
بسم الله الرحمن الرحیم

واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

همانا اى مردم! كسانى كه در راه خدا كشته مى شوند مرده مگوييد زيرا آنها زنده اند و در نزد خداى خود روزى   
مى خورند.

قال محمد )ص(: بهترين مرگ ها شهادت است.
وصيت نامۀ اين جانب ارسالن عليپور عضو سپاه پاسداران نور كه در تاريخ 1360/09/11 بوسيله خود من نوشته شده.
حاال مى پردازم به سفارشات و وصياى من به شما؛ اول سخنم را با ملت غيور و شهيد پرور عزيز ايران آغاز مى كنم 
شما اى برادران و خواهران و پدران و مادران ايرانى و مسلمان! كه هر روز گلى از ميان شما زدوده مى شود و خونش 
در خاک هاى پاک ايران بر زمين مى ريزد و الله اى از آن مى رويد. ملت گوش كنيد امروز بايد آنقد هوشيار باشيد كه 
اين جرسومه هاى فساد نتوانند در شما رخنه كنند. بايد شما با ريختن خون هر شهيدى صفوف خود را مستحكم تر 
بنماييد و هر لحظه اى را منتظر حمله از سوى عوامل آمريكا باشيد و آن را دفع كنيد. از شما مى خواهم كه هيچ وقت 
از ياد خدا نرويد و هر گامى كه مى فهميد در راه اهلل باشد تا خداوند از شما خشنود شود. و سخنى ديگر با شما اين 
است؛ اى ملت، اى ملت! مبادا قلب امام را بشكنيد، اگر قلب امام را بشكنيد قلب ما را شكسته و خدا قلب او را بشكند 
و از شما ملت مى خواهم كه امام را ترک نكنيد و هميشه يار و ياور امام باشيد و سخنان امام را مو به مو اطاعت كنيد 
و از بيان هاى پيامبر گونۀ امام عزيز ما و از رهنمودهاى اسالمى امام در كارهاى خود بكار ببنديد. و اينك سخنى را كه 
با شما اى ملت عزيز شروع كردم با يك جمله به پايان مى رسانم. اگر اسالم و دين محمد )ص( با ريختن خون ما بر 

زمين پايدار مى ماند پس اى سفير هاى گلگوله، ما را در برگيريد. والسالم.
سخنى با برادران پاسدار و بسيج؛

اينك شما اى تداوم دهندگان راه انبيا كه راه حسين را راه خويش كرديد و سعى داريد دين محمد )ص( را در تمام 
ممالك جهان گسترده كنيد، از شما مى خواهم كه هيچ وقت از امامتان دورى نورزيد و در فراگيرى احكام اسالم 
بكوشيد تا پاسدارى شويد نمونه و محشور با پاسداران صدر اسالم. در اين موقع حساس انقالب كه وظيفۀ خطيرى 
بگردن شما است اميدوارم بخوبى آن را انجام دهيد و وظيفۀ خويش را بخوبى در پيشگاه خدا انجام دهيد و هيچ وقت 
به فكر خودتان نباشيد و هميشه به فكر خدا باشيد. اميدوارم كه هر چه از من ديديد مرا ببخشيد و تا مى توانيد رهرو 

راه اسالم باشيد و راه شهيدان را ادامه دهيد. والسالم.
سخنى با مادر و پدرم، از شما مى خواهم كه همچو ام ليال و حسين از شهادت من غمى به خود راه ندهيد و الگويى 
باشيد در جامعه براى ديگر مادران و پدران و خواهران. برادران كوچك مرا دلدارى دهيد و اگر خوشبختى مرا              
مى خواهيد براى من در شهادتم گريه و ماتم نگيريد و اظهار خوشحالى از شهادت من بكنيد و از شما اى مادر گرامى 
مى خواهم شيرت را حاللم كنى و از شما اى پدر گرامى مى خواهم مرا از بى احترامى و كارهاى بدى كه در حق تو 

كردم ببخشى. والسالم
سخنى با خواهران و برادرانم: از شما مى خواهم اى خواهرانم همچو زينب كه رسالت حسين را به دوش كشيد و راه 
حسين را در جهان و بين جهانيان نشر داد، باشيد و سعى كنيد هيچ ناراحتى بر خود راه ندهيد. اميدوارم از بدى هايى 
كه در حق شما كردم مرا ببخشيد. والسالم. برادرانم از شما مى خواهم كه راه مرا ادامه دهيد و سعى كنيد كه در راه 
ارشاد خلق بكوشيد. البته اين را بعد از بزرگ شدنشان به آنان بگوييد و به آنها بگوييد سعى كنند راه حق را ادامه دهند 

و از باطل دورى كنند. والسالم
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احمد کیومرثی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمد کیومرثی
احمد کیومرثی در 11 آبان ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ربابه دهقان و پدرش علی کیومرثی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  فضل اهلل نوری و ناطق نوری و 
بهشتی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید احمد کیومرثی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/09/08 منطقه 
عملیات بستان در اثر اصابت ترکش به سینه شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای ناتل شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت 

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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احمد کیومرثی
بسم رب الشهدا

وصيت من اين است؛ اگر شهيد شدم مرا در ناتل كنار دفن كنيد. وصيت من اين است هر چيز ناراحتى 
دربارة شما دوستان كردم مرا ببخشيد. من براى وطن خود به جبهه آمدم تا اين صدام امريكايى را بكشم 
و اگر شهيد شدم هيچ ناراحت نباشيد، ما سرباز امام زمان هستيم، اگر شهيد شدم سورة حمد بخوانيد و 
دوستان جمع شويد و به خانه من برويد و در هفتم شهيد احمد كيومرثى شركت كنيد. پيام من اين است 

كه به منافقين بگوييد؛ ما از شهيد شدن ترسى نداريم، شما بدانيد كه اين آخرين نفس شما است.
 برادر محمدرضا حسينى حساب برادرهاى ما را داشته باشيد و هميشه به خانۀ اينجانب احمد كيومرثى 
برويد تا پدر و مادر من براى من ناراحتى نكنند. روزى يك يا دوبار به خانۀ ما برويد. اين وصيت نامه فقط 
دست تو باشد به هيچ كس نگوييد، اگر به كسى بگوييد خيانت به اسالم كرديد. به پدر و مادر من به هيچ 
وجه اين وصيت نامه را نخوانيد. سالم من را به »رضا نواب« برسانيد. اين شهيد قلب تاريخ است اگر شهيد 
شدم كتاب ها و لباس هاى مرا به فقرا بدهيد. اگر شهيد شدم مرا پهلوى جوان ناكام »على آقا نواب« دفع 
كنيد. والسالم. ياد ما را در مدرسه و خانۀ خود بياوريد. 6 قطعه عكس بدست »محمد اكبرى« است برويد 
دو تا يا 4 تا عكس از او بگيريد. يكى براى خودت، يكى براى »رضا نواب« و يكى براى خانۀ من و يكى 

براى »عبداهلل محمد پور« بدهيد. والسالم.
من براى اسالم عزيز به جبهه مى روم تا شهيد شوم و اگر دوباره زنده شدم باز هم به جبهه مى روم. مرا 
وقتى تشيع جنازه كرديد در شهر نور مرا از سلياكتى تا ناتل با ماشين حمل نكنيد با دست حمل كنيد و 
شما دوستان دسته جمعى روز جمعه هر هفته سوى برادر شهيد خود احمد كيومرثى برويد و سورة حمد 

بخوانيد و ياد مرا بياوريد. والسالم
مرگ بر منافقين



»123«

سعید محمدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سعید محمدی
سعید محمدی در 1 مهر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه یزدانی و پدرش غالمعلی محمدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  شهربند و امام خمینی رشته انسانی 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و 
برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
خدمت                            اسالم  به  کربال   25 لشکر  بسیج  عضویت  در  محمدی  سعید  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/10 
عملیات کربالی5 منطقه شلمچه در اثر انفجار بمب شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 10 سال 
تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار روستای شهربند شهرستان شهید پرور نور 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سعید محمدی
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عزیزاهلل محمودی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عزیزاهلل محمودی
عزیزاهلل محمودی در 30 فروردین ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش زینب کریمی و پدرش ابراهیم محمودی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  کالنتری و شهید بهشتی رشته 
انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن 
دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور 

پررنگی داشت.
شهید عزیزاهلل محمودی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت                    
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/11/05 
منطقه عملیات اروند رود در اثر اصابت ترکش به سر و پهلو شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور نور استان مازندران مدفون گردید 
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عزیزاهلل محمودی
بسم الله الرحمن الرحیم

با سالم و درود بر منجى عالم بشريت امام زمان، ولى عصر )عج( و با سالم و درود به پيشگاه حضرت ولى عصر ارواح 
الفدا و با سالم و درود به رهبر كبير انقالب امام خمينى و سالم و درودى بى پايان بر ارواح طيبۀ شهدا و درود و سالم بر 

معلولين و جانبازان انقالب اسالمى.
واَل تَحَسنَبَّ الَّذيَن قُِتلوا يف َسبيِل اللَِّه أَمواتًا بَل أَحياءٌ ِعنَد َربِِّهم يُرزَقوَن 

مرده مپنداريد كسانى را كه در راه خدا شهيد شدند بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزى مى خورند. 
كسانى در راه خدا شهيد مى شوند بايد ايمان داشته باشند يعنى بدون ايمان ممكن نيست شهيد محسوب شوند.

ايمان داراى چهار ركن مى باشد كه يكى از اركان آن جهاد مى باشد و كسى كه به جهاد عليه ظلم و ستم مى رود بايد يقين 
داشته باشد كه يكى ديگر از اركان ايمان يقين مى باشد.

يقين به وحدانيت اهلل، يقين به عالم غيب )عالم آخرت( و خالصه يقين به بر حق بودن لشگرى كه در آن مى جنگد و باطل 
بودن لشگر مقابل، كه لشگر كفر مى باشد. چون هر جا جنگى شود يكى از دو طرف حق و ديگرى باطل مى باشد و اين 
يقين در ايران از وضع دو لشكراست. مثاًل در ايران اسالميمان در جنگ تحميلى، لشگريان كفر صدامى به مشروب خورى 
و عيش و نوش و غيره مشغولند و حتى نمى دانند كه براى چه مى جنگند. ولى  لشگريان اسالم يعنى برادران ايرانى كه در 
جبهه مشغول نبرد مى باشند وقتى وارد جبهه هاى ايران بشنويد صداى دلنشين قرآن و دعاى كميل و نماز شب و غيره از 
هر طرف بلند است و در اين جبهه امام زمان ولى عصر حضور داشته و با امدادهاى غيبى خود هميشه اين جبهه را پيروز 
نگه داشته و مى رود تا به پيروزى نهايى برساند و وقتى كه يقين حاصل شد مى رود تا عدل را كه سومين ركن ايمان است 
به وسيله جهاد پياده نمايد و دلى كه اينطور اين سه ركن ايمان را پيدا كرد، صبر در راه خدا نيز براى او سهل مى شود كه 
صبر كه يكى از مهمترين اركان ايمان مى باشد. ابعاد مختلف دارد و به صورتهاى مختلف انسان بايد صبر را پيشه نمايد. يكى 
فاميل خود را از دست مى دهد، يكى مال خود را از دست مى دهد، يكى زير شكنجه خائنين قرار مى گيرد در اينجا بايد 
صبر نمود و دل را به ياد ذكر خدا آرام كرد و در چنين صورتى اگر صبر در ايمان نباشد فايده اى ندارد. چون اسداهلل الغالب 

على ابن ابيطالب مى فرمايد ايمان بدون صبر مانند جسد بدون سر مى باشد.
بنده نيز به سهم خود خواستم خدمتى به اسالم و مسلمين و انقالب اسالمى نموده و الزم دانستم كه به جبهه هاى حق عليه 

باطل شتافتم و آرزوى ديدار معبود را دارا مى باشم و از خداوند مى خواهم كه مرا به اين فيض عظيم برساند.
وصيت بنده به امت اسالم و مردم هميشه در صحنه اين است: همچنانكه تاكنون در صحنه ها حاضر بودند و دست منافقين 
و كوردالن را كوتاه مى نمودند همينطور در صحنه ها حاضر باشند و نگذارند ايادى شرق و غرب و دشمنان اسالم خداى 
نكرده به انقالب اسالمى مان كه خونبهاى هزاران هزار شهيد مى باشد لطمه وارد سازند و اين نگهداشتن انقالب به راه 
راست ممكن نيست مگر با عمل كردن به فرمايشات امام امت اين نايب بر حق حضرت ولى عصر )عج(. سفارش بنده به 
شما امت اسالم اين است كه امام، اين استورة زمان را در دعاهايتان فراموش نكنيد و هميشه در سر نمازهايتان براى سالمتى 

و طول عمر او بسيار دعا كنيد.
انا هلل و انا اليه الراجعون، همه از خداييم و همه به سوى او باز خواهيم گشت.

پدر عزيز و زحمتكش و مادر رنج كشيده و غم ديده ام! مى دانم كه نتوانستم جبران زحماتتان را نمايم و خيلى به شما 
جسارت نمودم ولى اميدوارم كه مرا ببخشيد. اميدوارم در مرگ من بى تابى مكنيد هميشه به ياد مرگ باشيد سرانجام هر 
كسى مرگ است چه بهتر اين مرگ با عزت و در راه خدا باشد. انشااهلل در آن جهان با هم از حوض كوثر و از دست مبارک 
موالى متقيان على ابن ابيطالب آب كوثر بنوشيم و سرافراز از آزمايش دنيا بيرون آييم. »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب« همانا كه 

دلها به ياد خدا آرام گيرد. با ذكر و ياد خدا دلهاى خود را آرام نموده و به دلهايتان صفا بخشيد.
خواهران و برادران عزيزم و مهربانم! از شما خواهش مى كنم كه نمازهايتان را با دقت خوانده و از خدا رقّت قلب را خواهان 
باشيد نماز را كم اهميت مشماريد و به آن اهميت زيادى دهيد و با خواندن قرآن دل هايتان را صفا بخشيد و در مرگ من 

ناراحت نشويد.
 به شما سفارش مى كنم كه هميشه مرگ را ياد كنيد تا در كارهاى خير از يكديگر سبقت بجوييد. امام اين اسوة زمان را در 

دعاهايتان از ياد نبريد. 
و السالم علی من التبع الهدی
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هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسین محمودی
حسین محمودی در 14 شهریور ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نور استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زینب کریمی و پدرش ابراهیم محمودی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس کالنتری و بهشتی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
اسالم خدمت                  به  کربال  لشکر 25  بسیج  عضویت  در  محمودی  شهید حسین 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 
عملیات کربالی4 منطقه ام الرصاص در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار 
پس از 10سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور 
نور استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان 

و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسین محمودی
بسم رب الشهدا و الصدیقین

جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همين مبارزات است. امام خمينى
)ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله ... باموالهم و انفسهم و هم الیحزنون( قرآن کریم 

با سالم و درود فراوان به محضر مبارک حضرت بقيه اهلل االعظم مهدى موعود)عج( ارواحنا له الفدا و نائب برحقش خمينى 
بت شكن تاريخ و سالم و درود به ارواح پاک و مطهر كليه شهدا و خانواده هاى معظمشان و سالم فراوان به جانبازان و 
مجروحين جنگ تحميلى و جان بر كفان جبهه هاى نبرد حق عليه باطل كه مردانه مى جنگند و از مرگ هيچ واهمه و 

هراسى ندارند. 
بكشيد ما را ملت ما بيدارتر مى شود)امام خمينى( 

امت حزب اهلل! برادران و خواهران گرامى! سالم عليكم. سالمى كه پس از مرگم نثارتان مى كنم چرا كه مسلما اين سالم 
وقتى تقديمتان مى شود كه دستم از اين دنيا كوتاه است. ولى اميدوارم كه آن را پذيرا باشيد چرا كه شايد لياقت آن را نداشته 
باشم به شما كه مردانه به پاى اين انقالب جانفشانى و ايثار كرديد و اين انقالب را كه مقدمۀ انقالب امام زمان )عج( است 
يارى نموديد و در همۀ صحنه ها به مددكارى اسالم و انقالب اسالمى شتافتيد و جنگ را كه در راس همۀ امور مى باشد با 

بيشترين پيروزى ممكن و تا حال پيش برديد و ان شاء اهلل از اين به بعد نيز پيش خواهيد برد.
غرض از مزاحمت درد دل كردنى چند با شما محرمان اسرار و ابراز عقيده كردن در مورد جنگ و اسالم و رهبريت امام 
عزيزمان و مسائلى چند مى باشد و نه وصيتنامه كه همۀ شما وارثان و ادامه دهندگان خط خونرنگ شهدا مى باشيد و بايد 
هم باشيد و تا كنون نيز اين مطلب را به عينه به اثبات رسانديد، ولى از آنجا كه هر مسلمان شيعۀ حضرت على)ع( موظف 
است قبل از مرگ خود چند سطرى هر چند كم را به عنوان وصيت نگارد ناچار دست به قلم برده و مطالبى را عرضه                   

مى دارم كه اميدوارم باعث مزاحمت برادران و خواهران گرامى نشود.
امت شهيد پرور! برادران و خواهران گرامى! شهدا همه رفتند و با خون سرخ خود به ما آموختند كه هميشه و در همه حال 
با آزادى و آزادگى زندگى كنيد و دين اسالم را كه دستاورد خون هزاران شهيد از كربالى اباعبداهلل الحسين تا كربالى ايران 
مى باشد را يارى و از آن پاسدارى نمائيم و نگذاريم كوچكترين صدمه اى به آن وارد نمايند حتى اگر به قيمت جان همۀ 
كسانى كه به اين آئين مقدس الهى و محمدى معتقدند تمام شود. امام حسين )ع( با آنكه مى دانست با رفتن به سرزمين 
كربال و جنگ با يزيد تمام كسانى كه حامى اسالم و قرآن هستند به شهادت خواهند رسيد با اين وجود در اين راه گام نهاد 
و هفتاد و دو تن از مخلص ترين يارانش را فداى اسالم نمود و خودش در اين راه شربت شيرين شهادت نوشيد ولى تن 

به ذلت و خارى نداد.
برادران و خواهران گرامى! امام عزيزمان با فرمودن اين جمله كه )جنگ، جنگ است و عزت و شرفمان در گرو همين 
مبارزات است( به ما فهماندند كه تنها راه سعادت و پيروزى و سربلندى و سرافرازى ما ادامۀ جنگ و مقاومت تا پيروزى 
كامل به پايان رساندن آن است، حال اگر در اين جنگ پيروز شويم كه ان شاء اهلل مى شويم موجب عزت اسالم و مسلمين 
است و اگر چنانچه در اين راه جان بى مقدار خود را از دست بدهيم موجب سعادت خودمان و نيز بيدارى ملت ها            
مى گردد همانطور كه خون اباعبداهلل الحسين و ياران با وفايش موجب بيدارى مردم كشورمان و همۀ مردم جهان بعد از 
هزار و پانصد سال گرديد و باعث شد تا اين ملت به برپائى دين مبين اسالم و پاسدارى از آن بپردازد. پس اى كسانى كه 
تمام سرمايه و هستى خود را در راه برپائى اسالم و برقرارى عدل و داد قرار داده ايد بدانيد و آگاه باشيد كه بهترين راه را 
انتخاب نموده ايد و ان شاءاهلل پيروزى نهايى با شما است. بيائيد حامى جنگ و امام عزيزمان و در نتيجه حامى اسالم عزيز 
باشيم كه در غير اينصورت مديون خون هزاران شهيد در خون غلطيده خواهيم بود كه هيچ هدفى ندانشتند جز سربلندى 

اسالم و آزادى از هرگونه قيد و بندهاى شيطانى و در همه حال تابع فرمايشات پيامبر گونۀ امام عزيزمان بودند.
پيام من چيزى نيست جز پيام تمامى شهدا كه همانا شاهدان تاريخند، بيائيد با حمايت از جنگ و رزمندگان سلحشور و 
حمايت از يتيمان و خانواده هاى معظم شهدا موجب سربلندى رزم آفرينان جبهه ها و در نتيجه شكست و خارى شياطين 
و بيگانگان باشيم. بيائيد تا با فرمانبردارى هر چه از واليت فقيه و رهبرى پيامبر گونۀ امام عزيزمان سعادت دنيا و آخرت را 
بدست آوريم كه همانا دستورات و فرمايشات امام عزيزمان دستورات قرآن و ائمۀ اطهار و پيام خون سيدالشهدا مى باشد. 
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بيائيد دست از گران فروشى و احتكار و هرج و مرج برداريد و بيائيد تا بجاى ناراضى كردن و دلسرد كردن ديگران و توطئه 
چينى براى از بين بردن اسالم و مسلمين درصدد حمايت از آنان بر آئيد كه در غير اينصورت آتش جهنم را براى خود 

فروزانتر خواهيد كرد. 
اى كسانى كه داراى هرگونه پست و مقام در هر اداره اى مى باشيد سعى كنيد گره از كار مردم بگشائيد و مشكل آنان را حل 
نمائيد و براى انجام هركارى نگوئيد »امروز برو فردا بيا« و آنان را سرگردان نكنيد كه به واهلل در آخرت نمى توانيد جواب 
شهدا را بدهيد. اى كسانى كه در امور قضايى و دادگاهى كار مى كنيد عدل و قسط را با صراحت هر چه بيشتر اجرا نمائيد 
و حق مظلوم را از ظالم بستانيد چرا كه فرقى بين اسالم و كفر نيست مگر براى احقاق حقوق مسلمين و مظلومين و برپايى 

عدل و داد. 
اى سرمايه دارها و تمامى كسانى كه در كنج خانه مى نشينيد و نه از سرماى زمستان و نه از گرماى تابستان و نه از گرسنگى 
و بى چيزى تنگدستان و نه از مريضى بيماران و نه از بى پدرى يتيمان و نه از داغ از دست دادن فرزندان، پدران و مادران، 
و نه از بى شوهرى تازه عروسان خبر داريد. هى نگوئيد چرا اين جنگ تمام نمى شود، هى نگوئيد ما خسته شديم. اى بى 
انصافها  اينقدر نِق نزنيد، اگر خدمتى به اسالم نمى كنيد الاقل آن را نكوبيد كه عاقبت خون شهدا و آه پدران و مادران شهدا 

و آه يتيمان پوزة شما را به خاک خواهد ماليد و زود است ان شاءاهلل كه گريبان همۀ شما را بگيرد.
)ضمنا مرا باالى سر برادرم دفن نمائيد(

پيامى نيز براى پدر و مادر و خواهران و برادرانم دارم و آن اينكه پدر و مادر گرامى! مى دانم داغ فرزند مشكل است،               
مى دانم مرا به سختى بزرگ نموديد، مى دانم تمام هستى شما در راه به ثمر رساندن من و ساير برادران و خواهرانم صرف 
شده،  هيچ گونه ناراحتى به خود راه ندهيد كه ثمرة زحمت هاى چندين سالۀ خود را دريافت نموده ايد و اميدوارم خداى 
متعال ما را مورد قبول درگاه خود قرار دهد. مادر عزيزم ! همانطور كه تا كنون نشان دادى از اين به بعد نيز نشان بده كه با از 
دست دادن فرزند خودت در راه خدا و براى حفظ اسالم هيچ ناراحت نيستى بلكه به اين امر افتخار مى كنى. چرا كه آن را 
امانتى مى دانى كه خدا به شما داده و از شما تحويل گرفته است و افتخار كن كه چنين فرزندى داشتى و چشم دشمنان را 

كور كن  و من نيز افتخار خواهم كرد كه پروردة چنين مادرى بودم.
و شما اى خواهران و برادران عزيزم! همچون زينب )س( و امام سجاد)ع(باشيد و بجاى گريه كردن مبّلغ اسالم و تابع امر 
واليت فقيه باشيد و در حفظ حجاب بكوشيد. و اما شما اى بستگان و آشنايان! تنها وصيتى كه به شما دارم اين است كه 
براى پيشبرد امور دنيوى خود نرويد به هر اداره سرک بكشيد و بگوئيد من فالن چيز فالن شهيدم و از اين طريق سوءاستفاده 
نكنيد كه واهلل بايد در آخرت جوابگوى من و تمامى شهدا باشيد چرا كه شهدا جان خود را براى خدا و اسالم دادند و نه 

براى امور دنيوى.
در پايان پيروزى كامل تمامى اسالم را بر تمامى كفر و طول عمر پربركت امام عزيزمان را از خداوند متعال خواستارم. والسالم

چهارشنبه مورخه: 65/9/5 حسين محمودى
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار

)من شهيدم(
من شهيدم جان نثار مكتب آل رسول         گشتم اندر راه حق قربان فرزند بتول

عاشق و بى دل بودم، انتخابم كرد دوست          داشتم شوق وصال و يافتم اذن وصول
حق اگر باشد پذيرا بهر قربانى مرا            دور قبرم را چراغانى كن، مشو هرگز ملول

والسالم
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فتحعلی موذنی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز فتحعلی مؤذنی
فتحعلی مؤذنی در 2 شهریور ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش بتول مفیدی و پدرش علی مؤذنی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس  حقانی و چمران و بهشتی با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
خدمت                    اسالم  به  کربال   25 لشکر  بسیج  عضویت  در  مؤذنی  فتحعلی  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/12 
عملیات تکمیلی کربالی5 منطقه شلمچه در اثراصابت ترکش خمپاره به گلو  شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای صیدکالی شهرستان شهید پرور نوشهر 
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.



»131«

فتحعلی موذنی



»132«

صفر هدایتی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز صفر هدایتی
صفر هدایتی در 3 تیر ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش عنبر طالبی و پدرش علی هدایتی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر 
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
خدمت                                  اسالم  به  کربال   25 لشکر  بسیج  عضویت  در  هدایتی  صفر  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 
عملیات کربالی4 منطقه ام الرصاص در اثر اصابت ترکش خمپاره به بدن شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از 10 سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار روستای عربخیل 
شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار 

عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.



»133«

صفر هدایتی 



»134«

یوسفیان ابراهیم 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ابراهیم یوسفیان
ابراهیم یوسفیان در 15 اسفند ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش صفیه درویش و پدرش رمضانعلی یوسفیان پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل 

سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ابراهیم یوسفیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/01/19 
منطقه کوشک در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
شهدای شهرستان شهید پرور نوشهر استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت 

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.



»135«

یوسفیان ابراهیم 
جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همين جنگ است. امام خمينى

با سالم به پدر و مادرم، مى دانم فرزند خوبى براى شما نبودم و درخواست حالليت مى كنم و حاللم كنيد. 
پدرجان! من به خواست خدا از شما جدا مى شوم و ديدار بعدى ما در بهشت مى باشد. برادر و خواهرانم 
حاللم كنيد و به برادران سپاهى و بسيجى بگوييد هنگامى كه در پست نگهبانى هستند برايم طلب مغفرت نمايند 

مخصوصاً شبها. سالم مرا به رهبر عزيزم مروج سبحانى، ديدة دل زهرا، خمينى بت شكن برسانيد. 
پدر جان! خود و خانواده ات هرگز از حضرت مهدى و نايب بر حقش جدا مشويد. هر وقت كه جنازه ام 
بدست شما رسيد برايم نماز بخوانيد و مرا در شهر نور بغل شهداى اسالم به خاک بسپاريد. پدر و مادرم از 
شما مى خواهم در تشيع جنازه ام عزادار نباشيد و برايم گريه نكنيد و لباس سياه بر تن نكنيد و اين اشكها را...
پدرم! گوش فرا بده و اين اشكها را مانند يك گلوله جمع آورى كنيد و به سوى دشمن اسالم پرتاب كنيد 
تا ريشۀ آنان خشك شود و يك پيام براى اين گروهكها دارم گوش فرا دهيد؛ اى گروهكها! اى گروهكهاى           
بى بند و بار كه دست كثيف رهبرتان »بنى صدر و رجوى« در دست آمريكاست و با آن همكارى مى كنيد. 
از اين كارها دست برداريد هر چه زودتر به دامن اسالم بازگرديد. اگر اسير شدم انتظار آمدنم را نكشيد و اگر 
مجروح شدم به مالقاتم هجوم نياوريد و اگر ناپديد شدم فراموشم كنيد و به ياد شهيد گمنام به قبرستان رفتيد 

برايم فاتحه اى بخوانيد. به تمام برادران و دوستان و آشنايان بگوييد كه حاللم كنند.
خدايا تو را به محمد و آل محمد)ص(، تو را به دل درد اين پدر و مادرم، اين قربانى اصل انقالب به درگاه 
خودت قبول بفرما، خدايا من به عنوان يكى از كوچكترين افراد اين جامعه از شما مى خواهم، اى خداى بزرگ 

هر چه زودتر اين رزمندگان را به كربال به قبر امام حسين )ع( برسان.
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار

ابراهيم يوسفيان
1362/11/15


