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 www.hamkelasi21.ir -33663813396 -36699933199شواره تواس : 

 



 ( :ره)خوینی اهام پیام

  الطحیم الطحمه الّلٍَ تسم

 .است اسالمى اومالب ضُساى اظ اى  ػسٌ َاى يصیت اظ خمالتى ضماست مماتل آوچٍ

 ي ػطك ي ایمان اظ سطضاض ػعیعان ایه مماتل زض ضا ذًز کٍ آیس  مى ضطمم مه. اوساظز  مى اسالم صسض ضُساى یاز تٍ ضا اوسان تطاستى
 .ویستیم َم کًچٍ یک ذم زض َىًظ ما ي پیًستىس ذًیص مؼطًق تٍ تعضگ ذساى تٍ ػطك تا آوان آيضم؛ حساب تٍ فساکاضى

. فطما مطحمت ودات ذًزذًاَى ي ذًزتیىى تىسَاى ي لیسَا اظ ضا ما ي تپصیط، ذًز ضحمت خًاض زض ضا گصضتٍ ذًز اظ ػعیعان ایه ذسايوسا،
 . «الؼظیم الفضل شي إوک»

 (611: ظ ،11 ج امام، صحیفٍ) ( 1631 اضزیثُطت 1)  الرمیىى المًسًی الّلٍَ ضيح

 

 

 ( :هدظله)ای خاهنه اهام پیام

 ضُسای تعضگساضت يیژٌ ،"کطتال ضاٌ" کىگطٌ ورستیه تطگعاضی مىاسثت تٍ اسالمی اومالب مؼظم ضَثط ای ذامىٍ اهلل آیت حضطت** 
 .فطمًزوس صازض پیامی آمًظان، زاوص اسالمی اودمىُای

  الطحیم الطحمه اهلل تسم

 زاضای آمًظ زاوص ضُسای ظاض اللٍ کطز مؼىًیت ي صفا ػطط اظ آکىسٌ ضا اسالمی ایطان فضای کٍ ضُازت ي ایثاض تطکت ي پطتاض تًستان زض
 ضاضیٍ ضتک الی اضخؼی" وسای ذًیص کًتاٌ ػمط زم سپیسٌ زض کٍ خًاواوی ي وًخًاوان. است تأثیطگصاض تطست ًَایی ي حال ي يیژٌ ای خّلًٌ

 تفکط مّلتی میان زض َطگاٌ. کطزوس پطياظ الُی ضضًان تُطت تٍ سثکثال کثًتطاوی َمچًن ي ضىیسوس ذًیص وًضاوی زل گًش تٍ ضا "مطضیٍ
 واپصیط ترّلف ي محتًم مّلت، آن ي خامؼٍ آن ضستگاضی ي فالح یاتس ػمك ي گستطش وًضستٍ خًاوان يسیغ سطح زض وداتثرص ي سالم
 ي ضًُتطاوی ي فساز امان تی َدًم تطاتط زض تًاوست اسالمی کثیط اومالب. است ياضستگی ي صفا ي اتتکاض ي تالش مظُط خًان وسل. گطزز می

 گىساب آن تُاخم کٍ تسذًاَی زلُای مطمًظ، زستُای. تساظز واپصیط وفًش سسی ذًز، مؼاصط خًان وسل سًی تٍ ظضت ػازتُای ي تیکاضگی
 َماوست وتیدٍ ي تاظماوسوس کاض اظ تسریطواپصیط حصاض ایه زض کطزوس می ساظماوسَی گیتی خای َمٍ زض خًاوان خان ي زل سًی تٍ ضا اذاللی

 مسائل زیگط ي پطيضش ي آمًظش امًض مسؤيالن ترصًظ مّلت ي زيلت امطيظ. َاست لّلٍ تّلىستطیه ضماض زض ایطان افتراضات تاضید زض کٍ
 .تساوىس ذًز اومالتی ي اوساوی ی يظیفٍ تعضگتطیه ضا مىیغ سس آن اظ حفاظت تایس خًاوان،

 .ذًاستاضم ضا آوان تاظماوسگان اخط ي صثط ي تًم ي مطظ ایه ضُیسان زیگط ي آمًظ زاوص ضُسای زضخات ػّلً متؼال ذسايوس اظ

 (1611 فطيضزیه 41)  ای ذامىٍ ػّلی سیس

 

 

 

 

 



 هقدهه : 

ضایتص تط َمٍ وًظزٌ سالٍ ضا تٍ ذاطط ضداػت ي ز ٍاُسام )ظ(کٍ پیامثط ضًز. مگط وٍ ایهمی ، تعضگ مطزی آسماوی چٍ تسا کٍ وًخًاوی ظمیىی
 وًخًاواوی زض کطتال کٍ ػَّلم ي پطچم زفاع اظ يالیت تطزاضتىس.ضیًخ ػطب فطماوسٌ کطز ي مگط وثًزوس 

 زضس ضا َطکدا کٍ تاضس تایس آمًذت، ضيظی پطت میع مسضسٍ ي ضيظی َم پطت ذاکطیع خثٍُ.

 ت تیطتطی زاضز، کالسص کداست ي مؼّلمص کیست. کٍ تفُمس کسام زضس اَمیّ ؛ذًضثرت کسی است

 ضا ضَا کطزوس ي ضاٌ آسمان ضا زض وًخًاواوی اظ َمیه کًچٍ پس کًچٍ َای ضُط ما زضس ي تاظی ضانتٍ َط حال زض ظماوٍ ای وٍ چىسان زيض 
 پیص گطفتىس. 

حاال اگط ذًب تثیىی تط سط َمان کًچٍ پس کًچٍ َا وام آوُا تٍ یازگاض ماوسٌ. َط چىس زیگط خثٍُ ای زض کاض ویست يلی امتحان َمیطٍ 
 زاز.  َست، ذسا کىس تطًز امتحان ضا ذًب پس

 َا کٍ ظوسگی وامٍ ي يصیت وامٍ ضان ضا می ذًاوی ... مثل ایه

 کتاب زض ایه  می تاضس کٍ استان ماظوسضانکتاب ضُسای زاوص آمًظ مدمًػٍ ای اظ يصیت وامٍ ي ظوسگی وامٍ ضُسای زاوص آمًظ 
ًن فطَىگی، تثّلیغی َمکالسی آسماوی کاوتٍ َمت خمؼی اظ زاوص آمًظان ي زاوطدًیان ي طالب  ضُطستان ساضی زاوص آمًظ ضُیس113

 است.ضسٌ  چاجي  تسيیه

مدمًػٍ َایی َمچًن آمًظش ي پطيضش، تىیاز ضُیس، کىگطٌ ضُسای سپاٌ، اودمىُای اسالمی زاوص مطاتة تطکط ي لسضزاوی اظ  َمچىیه 
 .زاضیم  ضا ومًزوس َمکاضیچاج امًض ي زض خمغ آيضی اسىاز ي اطالػات مط تًط تٍ ضُسا  کٍ آمًظان، اضضاز اسالمی

 ي ذطىًز ما اظ ضا ضُسا ی طیثٍ اضياح ي تعضگًاض امام مطُط ضيح. که ذطىًز ما ی َمٍ اظ ضا( ػح)ػصط يلی حضطت ممسس لّلة! پطيضزگاضا
 .که لثًل ما اظ کطمت تٍ ضا آن ي تسٌ لطاض ذًزت ضاٌ زض ي ذًزت تطای گفتیم، چٍ آن. تگطزان ضاضی

 الصالحینوالسالم علی عباداهلل 

 6931فروردین -هیثن عادل

 

ایه کتاب ضا تمسیم تٍ ضيح مطُط َمٍ ضُیسان ضاٌ حك، ػّلی الرصًظ ضُیس گطاومسض، ضفیك ي َمسىگط ػطصٍ خُاز فطَىگی زض ضيظَای 

 می ومایم. تاضس کٍ زستگیط ي ضاَىمای امطيظ ي فطزای ما تاضىس. اوطاءاهللشهید سیدهحود عبدی سرت 

 



 فهرست: 

 صفحه نام خانوادگی شهید نام شهید صفحه نام خانوادگی شهید شهیدنام 
 88 حك ضىاس احمس 6 آتیان وصطاهلل 

 83 حك ضىاس خّلیل 9 آذًوسی  غالمؼّلی

 89 حمیسی  سیساسماػیل 3 آشضی  امطاهلل

 83 ذاکعاز  حسه 8 اتطاَیمی احمس

 81 ذالمی  سیسػّلی 3 احتطامی امیطػثاس

 88 ذّلطزی پطيیع 66 احسظازٌ غالمطضا

 33 ذًضضیسی  ػثسالطضا 69 احمسی  تیمًض

 39 زازاضی  ضؼثان 63 احمسی  ػّلی

 33 زازاضی ػّلی ضضا 68 احمسی  اصغط

 31 زازضی ػّلی 63 ازیثی  سؼیس

 38 زضتثان ػثاس 96 اسسی  احمسضضا

 633 زيستساض  ضضاػّلی 99 اسالمی ػّلی اکثط

 639 زَمان  محمسمُسی 93 اصغطپًض  َازی

 633 شضاضی سیسػّلی 98 اطُطی  سیسػیسی

 631 شلیکاوی  لىثطػّلی 93 افضّلی احمس

 633 شيالفماضی اسحاق 96 اکثطی ػثسالحمیس

 666 ضضیسی تُطيظ 99 اکثطی  خًاز

 669 ضضازيست  وًضمحمس 93 اوصاضی محمس

 663 ضضایی مسؼًز 98 تالطی ػظیم

 668 ضضًی  سیسمحسه 93 تطاضی ػیسی

 663 ضکاتی  سیسضضا 36 تطظگط ػسگطی

 696 ضمضان پًض  ػّلیطضا 39 تطظگط  لسضت اهلل

 699 ضمضان ظازٌ یًسف 33 تسطامی حسیه

 693 ضمضان ظازٌ  اتطاَیم 38 تُطام پًض ترطؼّلی

 698 ضمضان وژاز  ضمضان ػّلی 33 تمًی سیساحمس

 693 ضودثط  زاضیًش 36 تمًی  سیسػّلی 

 696 ضودثط  ػثاس 39 خؼفطی سیسلاسم

 699 ظاضع  اسماػیل 33 خؼفطی  سیسغالم ضضا

 693 سالیاوٍ غالم ضضا 38 خؼفطی  ػازل

 698 سّلطان تًیٍ یعزان 13 خؼفطی  صفسض

 633 سّلماوی اسفىسیاض 19 خًضاتّلً  ػّلی

 639 سیسی  سیساتطاَیم 13 خُاوی  محمسضضا

 633 ضمطیطتىس  وًضيظػّلی 11 چمىی  حسیه

 638 ضیطی  لاسم  18 حسازی اتًالماسم

 633 صازلی محمس 83 حسیىی سیسمطتضی

 636 صازلی ػّلی ضضا 83 حسیىی آظاز سیساسساهلل

 639 صسالت سیسػثاس 81 حسیىی  سیسضضا



 998 کطمی  غالمؼّلی 633 صفطػّلی ظازٌ ذّلیل

 993 کطیمی  ػّلی 638 صفطی  تُطيظ

 999 کالوتطی سیسلاسم 633 ضیائی حسه

 993 کًچکی محمس 616 طالثی  مُسی

 991 کُىسال محمس 619 ػاتس تازلی اکثط

 998 گّلمایی محمسخًاز 613 ػاتسیه پًض سیساسماػیل

 933 گّلًگاَی لطتان ػّلی 618 ػالیطاٌ صفطػّلی

 939 مالساض  ػثسالطحیم 683 ػثاسی  مطازػّلی

 933 مالک مطتضی 689 ػعیعی  محمًز

 931 متمی ػّلی 683 ػالمٍ محمًز

 938 محمًزیان تمی 681 ػّلمساض  سیسمحمًز

 933 مطازی  حمیسضضا 688 ػّلًی  سیساصغط

 939 معوگی  محمسلاسم 683 ػّلیعازٌ  لاسم

 933 مطّلك  تًضج 689 ػىایتی محمسحسه

 931 مطُطی وژاز حسه 683 ػىایتی  غالمطضا

 938 مؼّلم کالئی ػّلی 681 غفًضی  ػّلیطضا

 913 مفیسیان حسه 688 فتح الّلُی  مصطفی

 919 مّلک آضایی افطیه 633 فتح الّلُی  مدتثی

 913 مًسًی سیسػّلی 639 فتحی  اسماػیل

 911 مًسًی  میطضمضان 633 فطخی  ػثاسؼّلی

 918 مًسًی  سیسَازی 631 فطزيسی ظازٌ ظیه الؼاتسیه

 983 میطزیسٌ واز ػّلی 638 فمیٍ  ضمضاوؼّلی

 989 میطصازلی سیسمًسی 933 فالح سیساتًالفضل

 983 وازضی تیمًض 939 لائمی محمسػّلی

 981 ورًزی  میطضحیم 933 لطائیان غالم ضضا

 988 وصطاهلل ظازٌ  یًسف 931 لطتاوی یؼمًب ػّلی

 986 وًضی اتًفاضل 938 لطیطی  سیسمحمسضضا

 989 وًضی ػثسالطضا 963 لّلی وژاز غالم ضضا

 983 ياحسی  وًضػّلی 969 لّلیان  ضخثؼّلی

 988 يفایی وژاز ذّلیل اهلل 963 لىثطی  وًضػّلی

 983 يلی پًض محمسػّلی 961 لًضچی سیسحسیه

 936 َازیان مُسی 968 لًیسل محمس

 939 َاضمی  محمسحسه 993 کاظم وژاز  سیسػّلی اکثط

 933 َطسیىی محمس 999 کاکًئی  تًضج

 938 یًسفی  احمس 993 کامّلی  سیسفرطالسیه

 933 یًسفی  محمس 991 کطز  واصط

 



»1«

نصـر اهلل آبیــان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نصراهلل آبیان
نصراهلل آبیان در 8 بهمن ماه سال1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش ملیحه مسگریان و پدرش محمدمهدی آبیان پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شریعت 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید نصراهلل آبیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/29 عملیات 
والفجر 4  منطقه مریوان کردستان در اثر اصابت  ترکش به دست و صورت 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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«

نصـر اهلل آبیــان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والتحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

وظیفه هر فرد مسلمان است که در مقابل تجاوزات بیگانه که به میهن و دینش نموده می شود دفاع کند و از آنجایی]که 
یک[ فرد مسلمان آزاده است و باید بر علیه تمام متجاوزین قرار گیرد و من به جبهه آمدن را یک تکلیف شرعی دیدم و 
به جبهه آمدم و من که یکی از برادران حقیر و کوچک و خدمت گذار به ملت شهید پرور می باشم به ملت شهید پرور 
وخانواده ام چنین وصیت می کنم که اگر لیاقت شهادت را داشتم و شهید شدم برای من گریه نکنید برای اینکه با گریه 
کردن خودتان را رنج می دهید و شما باید خوشحال باشید که مرا در راه خدا داده اید چون من هدیه ای از طرف خدا 
بودم و شما مرا در راه خدا داده اید من راهم را انتخاب کرده ام و از کشته شدن در راه هدف مقدسی که دارم هراسی در 
دل راه نخواهم داد و راه من راه مسلمانان صدر اسالم و راه حسین و اصحاب حسین است و انسان باید هدف داشته باشد 
چون همۀ موجودات به سوی هدف مشخصی در حرکتند پس نباید انسان بی هدف از دنیا برود و هدف من اهلل است و 
راه و رسم زندگی را بر طبق دستوراتی که بوسیلۀ پیغمبران برای ما فرستاده استوار کنیم حسین جنگید و کشته شد و مرگ 
با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح داد که فرمود:»ال اََرالموت ااِلاّ سعادت« دست از روحانیت و امامتان بر ندارید که این 
روحانیت بود که اسالم را زنده نگه داشت اگر اسالم دست آن ملی گرایان خاکپرست و لیبرال بود تا به حال از بین رفته 

بود و هیچ اثری از آن نبود.
بله باید به ندای حسین پاسخ دهیم امام حسین در روز عاشورا در میان کفار فریاد برآورد َهل مِْن ناِصرٍ یَنصرنی آیا کسی 
هست که مرا یاری کند مگر امام حسین نمی دانست که در میان آنان کسی نیست که او را یاری کند این حرف را صرفًا 
به خاطر آن زمان بزبان نیاورد بلکه برای ما که در این قرن زندگی می کنیم و برای همۀ اعصار و قرون و همۀ مردم بزبان 
آورد که بعد از من کسی هست که دین خدا را یاری کند پس مخاطب ما هستیم و باید به ندای حسین زمان که آموزگار 
آزادی و عدالت و مظهر حق و حقیقت پاسخ مثبت دهیم و بگوییم یا حسین زمان »لبیک لبیک« که شنیدیم برای پشتیبانی 
دین و زمینۀ فراهم کردن برای ظهور حضرت مهدی »عج« برخاستیم و آماده جهاد و شهادتیم تا بر علیه کفر بجنگیم که 
همانا موعدش فرا رسد و ما در عاشورا ها می گفتیم حسین ای کاش در صحرای کربال با تو بودیم و حاال ایران کربالی 
زمان هست و ما باید در این جنگ شرکت نماییم و بر علیه کافران بجنگیم و آنها را نابود سازیم و شما که فرزندتان شهید 
شده افتخار می کنید که فرزند شما به ندای حسین زمان خمینی بتشکن جواب داده و در راه خدا شهید شده است و من 
تنها تقاضایی که دارم شما ها باید در نماز جماعت شرکت نمایید و از روحانیت مبارز حمایت نمایید و من تنها انتظاری 
که از کانون حزب اهلل ساری دارم این است که بعد از شهادتم در خانۀ ما به همراهی مجتبی قاسمی دعای توسل و دعای 
کمیل برقرار کنند و من به پدر و برادرم چنین سفارش می کنم که بعد از شهادتم به کانون حزب اهلل بروند و کانون را تا 

آنجایی که می توانند یاری کنند.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
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آخـوندی غالمـعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمعلی آخوندی
غالمعلی آخوندی در 3  آبان ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای خالخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش حکیمه تقی زاده و پدرش علی آخوندی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 17 شهریور  با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید غالمعلی آخوندی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب -مریوان شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/06/20  
منطقه عمار- دزلی 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 
روستای خالخیل شهرستان شهید پرور ساری 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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آخـوندی غالمـعلی 
بسم رب الشهدا و الصدیقین

من المومنین رجال صدقوا ما عاهداهلل علیه
برخی از آن مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند وفا کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند )تا 

به راه خدا شهید شدند( و برخی به انتظار مقاومت کرده )و هیچ عهد خود را تغییر نداده اند(
با درود و سالم بر مهدی )عج( منجی عالم بشریت و درود و سالم بر نائب بر حقش خمینی کبیر و با درود و سالم بر شهدای 
به خون خفته اسالم و با درود و سالم بر ملت شهید پرور و قهرمان ایران، از اینکه خداوند متعال به من قوتی عنایت کرده تا 
بتوانم در راهش بجنگم شکر گزارم بسیار خوشحالم که در جمع عاشقان حسین )ع( قرار گرفتم و با این کاروان عازم کربال 
حسینی می باشم. امروز در مقطعی از زمان قرار گرفتیم که مورد تهاجم همه جانبه مزدوران شرق و غرب هستیم امروز بر 
ماست که از اسالم عزیز دفاع کنیم این دینی که از کشورمان به رهبری روح اهلل ظهور کرد و با خون شهدای گلگون وطن 
ما آبیاری می شود به امید خدا پرچم ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل در سراسر گیتی به اهتزاز در آید. امروز که رهبر عزیز ما 
جبهه رفتن را واجب کفایی اعالم کرده است بر ماست که به فرمان رهبرمان لبیک بگوییم تا عازم کربالی حسینی شویم ما با 
سالح با متکی به ایمان می جنگیم چرا که با تکیه بر این سالح است رزمندگان اسالم در هر زمان حماسه ها می آفرینند امروز 
انقالب ما به سرباز احتیاج دارد که فرمانده اش بقیه اهلل و جانشین آن روح اهلل می باشد تا به فرماندهی این فرماندهان ریشۀ 

کفر و نفاق و شرک و الحاد را بر کنیم.
چرا که ما برای از بین بردن پلیدی درس شهادت را از موالیمان امام حسین )ع( گرفتیم که فرمود؛ »مرگ با عزت به از زندگی 
ننگین است« »انا هلل و انا الیه راجعون ما از خداییم و بسوی او باز می گردیم« چه بهتر که هدف خود را برای او بدانیم و 
شهادت را که بزرگترین سعادتهاست کسب کنیم وقتی که ما اتکا بر مسلمانی خود داریم باید مسئولیتها و رسالت خون شهدا 
که به گردن ماست را به نحو احسن عمل کرده و پیام رسان خون شهدا باشیم چون که خون و تمام نیات و قدمهای ما برای 

خدا می باشد باید مشکالت فراوانی را تحمل کنیم.
پیامم به خانواده ام این است که اگر من شهید شدم ناراحت نباشید چرا که شهادت ارثی است که از موالیمان به شما رسیده 
است مادرم از زحماتی که در بزرگ کردن من کشیدید تشکر می کنم و از شما معذرت می خواهم که نتوانستم زحمات شما 
را جبران بکنم امیدوارم که شیرت را بر من حالل بکنی و از خانواده ام می خواهم که هیچ گونه سوء استفاده ای از خونم نکنند 
و هیچ توقعی از انقالب نداشته و منت نگذارند و از برادران بسیار خوبم می خواهم که ادامه دهندة راه من باشند خود را آماده 
کنید برای فتح کربال »ان تنصر اله ینصرکم و یثبت اقدامکم- یاری کنید خدا را و خدا شما را یاری می کند« پیرو والیت فقیه 

باشید و امام عزیزمان را دعا کنید تا خداوند دعاهای شما را مستجاب کند. از اینکه به جبهه آمدم چند هدف داشتم:
اوال اراده کردم از منزل بار سفر را بسته و از خانواده ام جدا شدم تا گام های خودم را بسوی پیشرفت معنوی بردارم و با سالح 
ایمان و آموزش های رزمی خود را آمادة از بین بردن دشمن نمایم. دومین هدفم )لبیک( به ندای رهبرم بود که فرمود که اگر 
جبهه ها به نیرو نیاز داشت بر همه واجب است بروید و پر کنید. سومین هدفم پیروی از سرورم ساالر شهیدان حسین )ع(   
می باشد که آموخت در برابر ستم یزیدیان مرگ با عزت بهتر از زندگی ننگین است. برادران در جبهه ها انسان ساخته می شود 
و از فریبگاه شیطان دور می شود سپس من و تو ای برادر حزب اهلل باید جبهه ها را پر کنیم تا دشمنان اسالم بدانند اسالم دینی 

است که یاوران آن به حساب شمارش نمی آیند زن و مرد و پیر و جوان همه و همه باید حافظ انقالب باشیم.
پیام من به امت حزب اهلل این است که پیام های پیامبر گونۀ امام را گوش کنند بر وحدت کلمه چنان که قرآن برای مسلمین به 
آن بشارت می دهند را حفظ کنند و هوشیار باشند در خط والیت فقیه حرکت کنند و آیۀ شریفه »واعدولهم ما استطعتم من قوه« 
را به عنوان ذکر زبان برای نابودی دشمنان دین در تمام مواقع بخوانند و به آن عمل کنند دعای به جان امام را فراموش نکنند.
از دوستانم می خواهم که اگر بدی از من دیدند مرا عفو نمایند و از خدا برایم طلب آمرزش کنند. اگر بدنم بدون سر به شما 
رسید افتخار کنید که با سرورم امام حسین )ع( محشور شدم و اگر خداوند مرا مورد لطف خویش قرار داد و به شهادت رسیدم 

مرا در خاک پاک گلگون وطنم دفن کنید.والسالم
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار     خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان

غالمعلی آخوندی
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امــراهلل آذری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز امراهلل آذری
 امراهلل آذری در  1 آذر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای تاکام شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 

مهر و محبت مادرش سکینه یزار  و پدرش سیف اهلل آذری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید غفاری و جمهوری اسالمی 
و هنرستان خیری مقدم با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید امراهلل آذری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه سومار و شلمچه شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/22 
عملیات کربالی5 منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به پا شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار شهدای روستای تاکام شهرستان شهید پرور ساری 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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امــراهلل آذری
بسم رب الشهداء و الصدیقین

اُب )  ای پرودگار ما، مایل مکن دلهای ما را به باطل  ََّک أَنَْت الَْوهَّ َّنَا اَل تُزِْغ ُقُلوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدیْتَنَا َوَهْب لَنَا مِْن لَُدنَْک َرْحَمًۀ إِن َرب
پس از آنکه راهنمایی کردی ما را و ببخش ما را از نزد خود رحمتی، بدرستی که تویی بخشنده (

در ابتدای وصیت نامه ام شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر گرامی اسالم و والیت امیر المؤمنین )ع( و فرزندانش ، تا 
مهدی )عج اهلل( می دهم که جهان در انتظار اوست تا انسان های زجر کشیده و ستم دیده را از ظلمت و تاریکی برهاند و یوغ 

بندگی انسان ها را بُگسلد تا جز نور خدا، نوری در جهان تجلی نکند .
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی، خمینی بت شکن و با درود به شهدای جنگ تحمیلی که همچون هابیل به دست 

قابیلیان زمین ذبح می شوند تا به خون خود قابیلیان تاریخ را رسوا نمایند و اما علت آمدنم به جبهه های نور علیه ظلمت؛
شاید آن لیاقت را به عنوان رزمنده  نداشته باشم ولی از زمان حرکت از شهرمان با شعارهای مردم حزب اهلل که بدرقه مان      
می کردند خواست و دعای شان باز کردن راه کربال بود اما خدایا، آن مردم با اخالص را که در بدرقه مان گاو و گوسفند 
قربانی می کردند و ساعت ها منتظر بودند تا رزمندگان بیایند و الاقل دستی تکان بدهند، خدایا چگونه می شود جواب گوی 
آن محبت ها بود؟ چگونه می توان دل آن مادران و پدران شهید را و یا فرزندان شهید را که تاکنون منتظر پدرشان هستند شاد 
نمود ؟ خدایا ما از حسین آموختیم که چگونه باید زیست و چگونه باید ُمرد. دوست دارم همچون حسین، مرگم روشنی 
بخش راه حق باشد و جهت دهنده ی انسان ها در صراط مستقیمش. ای حسین! بعد از قرن ها با داشتن رهبری همچون تو 
ما از فالکت و خودپرستی به خدا پرستی دست یافته ایم، پس از تو می خواهم که رهبرمان را در هدایت مردم مستضعف 
محکم و شکست ناپذیر بدار و ما نیز به مانند مردم کوفه که خنجر بر پیکر تان زدند و باعث قتل تان شدند نشویم. خدایا تو 

خود بدان که هیچ آرزویی جز شهادت یا پیروزی ندارم …
 از تو می خواهم به گریه ها و ناله های دل شب امام اماّت این خواسته اماّت را اجابت کنید و بعضی ها از ما  ایراد می گیرند که 
ام هم مسلمان است! آیا مگر علی با خوارج که ُمهر بر پیشانی داشتند نجنگید؟ مگر طلحه و ُزبیر در رکاب پیامبر نبودند؟  صداّ
مگر عایشه همسر پیامبر نبود چرا در مقابل علی ایستاد؟ آیا علی حق نبود؟ آیا ُقرب و مقام صدام از عایشه و امثالهم بیشتر 
است، خدایا تو با نابودی باطل نشان بده که همیشه حق پیروز است و باطل از بین رفتنی است. در خواستم این است که بعد 
از شهادتم به عنوان این که حیف شدم ، اجرم را ضایع نکنید . همان طوری که یکی از یاران امام حسین )ع( در مقابل سؤالی 
گفت اگر هفتاد بار مرا بکشند و زنده شوم باز دوست دارم در رکاب امام بر علیه یزید بجنگم جوابشان را این چنین خواهم داد 
که باید ما خود را فدا کنیم تا دیگران بمانند باید خود را فدا کنیم تا آینده اسالم بماند به امید این که هدف مان الهی و راهمان 
فی سبیل اهلل و جهت حرکت مان در جهت رسیدن به لقاء اهلل باشد و اما تو ای مادر عزیز و زحمتکش! امیدوارم که در مرگم 
غم و اندوه در دلت راه ندهی و فکر مکنی که فرزندت کشته شده دیگر تمام است بدان جهت ساختن ساختمان بسیار خوبی 
در آخرت مصالح فرستادی و انتظارم از شما این است که بعد از آن که خبر شهادت این حقیر به شما رسید، نماز شکر بجای 
بیاوری، از این جهت که فرزندت در راه خدا کشته شده است. وصیتی چند به شما برادران و خواهر عزیزم: می دانم که تحمل 
کردن مرگ برادر خیلی دشوار و سخت است ولی من از شما می خواهم از کسانی که در مراسم های تشیع جنازه و ختم من 
شرکت می کنند با روحیه ی باز و قلبی گشاده به آن ها خیر مقدم گویید و از آن ها پذیرایی به عمل آورید. امیدوارم اسلحه 
ی به زمین افتاده ام را بر دوش گیرید. تا آن جا که قدرت دارید بر علیه دشمنان اسالم و مسلمین و یزیدیان زمان بجنگید، در 
خاتمه بعد از آن که مراسم تشیع جنازه ام تمام شد مرا در گلزار شهدای گلگون کفن تاکام طواف بدهید و بعد از این مرا در 
کنار قبر پدر بزرگوارم ببرید و مرا بر روی قبر پدرم بگذارید و در همان جا وصیت نامه ام توسط برادر بزرگم قرائت شود و 

سپس مرا در جوار شهدا ی تاکام دفن نمایید .
قسمت هایی از نامه شهید امراهلل آذری تاکامی :

»برادر جان این نکته را در وصیت نامه ام فراموش کردم اگر من شهید شدم، تا مردم مرا نبخشیدند مرا در قبر نگذارید از شما 
تقاضا می کنم به هر یک از افراد محله یا آشنا رسیدید طلب حالل خواهی ام را بکن تا مرا عفو نمایند به خصوص از خواهر 

بزرگوارم طلب حالل خواهی کن.«
»برادر جان شما ها برادران و خواهرانم و مادرم  چشم من هستید و امام قلب من است برادرجان بدون چشم می توان زندگی 

کرد اما بدون قلب نمی توان زندگی کرد.«
تاریخ : 10 /08/ 65
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ابـراهیمی احــمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمد ابراهیمی
احمد ابراهیمی در 1 آذر ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش عزت موزون و پدرش ابواقاسم ابراهیمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید جعفری و مالک و دبیرستان 
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 و 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  ابراهیمی  احمد  شهید 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1361/10/03 منطقه عملیات  عین خوش در اثر اصابت 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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ابـراهیمی احــمد 
انَّ اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا

بدرستیکه خداوند کسانی را که در راه خدا جنگ می کند دوست دارد.
با سالم بر امام زمان و نائب بر حقش حسین زمان خمینی بت شکن و با درود بر ملت شهید پرور ایران و خون 

همیشه گرم شهیدان که درخت اسالم را آبیاری می کند.
و با سالم بر برادران عزیزم محمد رضا و محمود 

ان شااهلل که حالتان خوب باشد اگر احوالی از این جانب خواسته باشید در زیر سایه پروردگار عالم خوب و سرحال 
هستم برادران درست 50 روز از مأموریت ما گذشته هست و امکان آن دارد تا 30 روز دیگر اگر خدا بخواهد پیش 
شما باشیم، برادر شما خیلی لطف دارید آخر آنقدر ما ارزش نداریم که شما یک لحظه وقت خود را بگیرید و برای 
ما نامه بفرستید برادران خواهش می کنم وقتی که این نامه را خواندید ورقی بگیرید و برای ما نامه بفرستید و در آن 
اوضاِع انجمن اسالمی را بگویید. برادران سرتان را درد آوردم االن که دارم نامه را  می نویسم محسن و بچه]ها[ دارند 
خنده می کنند محسن شون تازه از گشت برگشتند صحبتی با محمد رضا دارم و می خوام به او بگویم تا 35 روز 

دیگر صبر کند. شما هم به برادران سالم برسانید از آقای حاجیان معذرت بخواهید که برای او نامه نوشتم.
خداحافظ

1361/05/21
احمد ابراهیمی
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احتشامی امیرعباس 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز امیرعباس احتشامی
امیرعباس احتشامی در 5 آذر ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش عفت مرگابی و پدرش عباس احتشامی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه پایه سوم رشته علوم 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید امیرعباس احتشامی 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 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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احتشامی امیرعباس 

فرازهایی از وصیت نامه شهید امیر عباس احتشامی

سالم مرا از یک رهرو بسیجی از راه پر پیچ و خم کربال بپذیرید به دوستان سفارش می کنم به شعار هایی که 

می دهید عمل کنید تا خود کفا شوید، ای امت حزب اهلل پشتیبان امام عزیز باشید وسعی کنید او را یاری دهید 

اگر شعار می دهیم باید به آن عمل کنیم، آری یک چیز، آن هم حقارت جامعه از دین و زبان و فرهنگ خود و 

به وجود آمدن طبقه ای به صورت برجستگان که با سرباز زدن از ریشه قومی و ملی و مذهبی و متمایل شدن 

به فرهنگ استعماری غربی به آن شدند که آن را بعنوان تزئین به دیوارهای زندگی خود آویزان کنند چه تصاویر 

ُمزحکی از این تالش ها بوجود آمد.
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غالمـرضا احـدزاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا احدزاده
غالمرضا احدزاده در 25 مرداد ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش حمایل مطلبی و پدرش اسرافیل احدزاده پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدرسه خسرویه با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
به اسالم خدمت          شهید غالمرضا احدزاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 
عملیات کربالی 4  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 تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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غالمـرضا احـدزاده
بسم رب الشهدا

به نام خداوند بزرگ عالم بشریت. بنام آنکه زمین و آسمان دست پروردة اوست. با درود و سالم به تمامی 
رزمندگان اسالم و با سالم به شهدای امت اسالم و با سالم و درود بیکران حضور رهبر کبیر انقالب و با سالمی 

پاک و خالصانه خدمت پدر و مادر عزیزم.
پدر خوب و مادر مهربانم: اینک من در کنار شما نیستم ولی روح من همیشه در نزد شماست. مادرم، مادری 
که شبهای بسیار بیدار می ماندی تا من خواب بروم فرزندت را بزرگ نمودی تا در زمان پیری عصای دستت 
باشم، اما در حین پرورش دادن خداوند فرزندت را که امانتی بود، از تو می گیرد از این لحظه به بعد دیگر مرا 
نخواهید دید و در اینجا متذکر شوم که؛ مادرم با رفتن من بسوی خدا، نشنوم که وقتی بر مزارم قدم می نهید 
صدای گریه تان بلند شود، نبینم که اشک غم بر چهره بریزید این تنها خواهش است که از مادر و خانواده ام 
دارم. به یاد شهدائی باشید که جسدهایشان تکه تکه یا هرگز پیدا نمی شوند و به یاد مادران شهدائی باشید که 
از بس جسد فرزندانشان متالشی گشته است نمی توانند چهره فرزند خود را بشناسند. اینک که جای من در 
سنگرم خالیست نگذارید همان طور خالی بماند، حاال نوبت برادرم است که جای خالی مرا پُر کند. من امانتی 
بودم که خدا به شما سپرده بود و حال این امانت را از شما طلبید. مادر بگذار مردم ببینند، درک کنند و بفهمند 
که تو هم هدیه ای به این انقالب بخشیدی. پدر تو که آرزوی شهادت یکی از فرزندانت را داشتی اینک به تو 
تبریک می گویم از اینکه به آرزوی خود رسیدی و شما می دانی که هر کس به آرمانش می رسد خوشحال  
می شود پس تو هم خوشحال باش و شما خواهرانم: باید طوری در جامعه رفتار نمائید که همه از شما درس 
عبرت بگیرند و با خود بگویند که خانوادة شهدا واقعًا نمونه اند و مادرم را تا آنجا که الزم است دلداری دهید 
تا آثاری از غم در چهرة او مشاهده نشود. مادر عاجزانه از حضورت درخواست می کنم از من راضی باش، تا 
کنون که در زیر خاک ها بسر می برم آسوده و راحت بخوابم، مادرم باز هم خواهش می کنم در مرگ من گریه 

مکن اگر می گریی به یاد شهدای دیگر اشک بریز.
ببینند           اگر دشمنان اشک تو را بر صورت  پاره شده جوانان دیگر گریه کن، مادرجان  پاره  اندام های  یاد  به 

می دانی چقدر خوشحال خواهند شد.
پس خوشحال باش از اینکه خدا هدیه ات را قبول نموده آثار غم هم بر چهره نمایان مکن تا دشمنان کوردل 
احساس کنند که نتوانستند کاری انجام دهند. مادرم گریه نکن زیرا که خون من و شهدای دیگر بیهوده به هدر 

نمی رود. دیگر سخنی ندارم و پیروزی همه شما عزیزان را آرزومندم.
والسالم

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار
غالمرضا احدزاده 1365/06/15
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تیمـور احـمدی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز تیمور احمدی
تیمور احمدی در 8 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای آکند شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش صدیقه احمدی و پدرش خیراهلل احمدی پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدرسه شهید احمدی روستای 
مرزرود با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید تیمور احمدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  12/05/ 1362عملیات 
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 بهشت زهرای روستای آکند شهرستان شهید پرور ساری 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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تیمـور احـمدی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِاّهِم یُرزُقون َّذیَن ُقتِلوا فِی َسبیِل اهلل اَمواتا بَل اَحیاُء ِعنَد َرب َوال تَحَسبَن ال
کسانیکه در راه خدا کشته شدند نپندارید مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.

با درود و سالم به امام زمان و نائب بر حقش امام امت و با درود و سالم به رزمندگان دلیر اسالم و با درود و 
سالم به تمامی شهدای راه اسالم، وصیتم را آغاز می کنم:

اینجانب تیمور احمدی فرزند خیراهلل احمدی، شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1347 ساکن روستای آکند، اولین 
هدفم از رفتن به جبهه را آغاز می کنم و این که خون تمام شهدا را زنده نگهدارم و انتقام تمام شهدای عزیزمان را 
بگیرم که این شهیدان ما درخت اسالم را آبیاری کرده اند و ما باید زنده نگهدارنده خون این شهدا باشیم و پیامی 
که به ملت شهید پرور ایران دارم این است که جلوی بچه های خودشان را نگیرند و آنها را راهی جبهه های حق 
علیه باطل کنند و دیگر آنکه رابطه خودشان را با خدا قطع نکنند. سخن دیگری که من دارم این است. »اگر دین 

محمد جز با کشته شدن من پایدار می ماند پس ای شمشیر ها مرا به خود بگیرید.«
پدر عزیزم و مادر مهربانم اگر به معشوق خود یعنی شهادت رسیدم، اصال برای من گریه نکنید و راهم را ادامه 

دهید و سالحم را در دست بگیرید و همچنان تیری بر قلب دشمنان اسالم بزنید.
برادرانم و خواهرانم وقتی که من شهید شدم ناراحت نباشید و به مجالس عبادی و سیاسی مانند دعای کمیل و 

دعای توسل شرکت کنید که ما هر چه داریم از اینها داریم.
به تو ای پدر عزیزم

مکن زاری مزن بر سر *** بود این افتخار تو که بر خاک افتاده من 
شهید راه حق هستم***فدای دین و قرآنم
شهید جاودانم***بانگ آزادی بدل دارم

و تو ای مادر مهربانم
مکن زاری مکن شیون***که اکنون من بسی شادم

نمردم زنده می باشم***بود رنج تو در یادم
همانا شیر پاک تو***مرا جانباز پرورید

که جان خویشتن را***در ره قرآن ز کف دادم
زمانی که شهادت نصیبم شد مرا در روستای آکند، قبرستان بهشت زهرا دفن نمائید. وصی ام برادرم غالم 

احمدی می باشد که بعد از من راهم را ادامه دهد.
اگر از آسمانها تیر ببارد***اگر از نوک شمشیر خون ببارد

قسم بر نهضت سرخ حسینی***که هر گز بر نگردم از خمینی
اگر باشد قرار آخر بمیرم*** نمی خواهم که در بستر بمیرم

نمی خواهم که همچون شمع سوزان***بریزم اشک و در آخر بمیرم
نمی خواهم که در ایام پیری***گنهکار و سیه دفتر بمیرم

دلم خواهد که در فصل جوانی***دالور وار در سنگر بمیرم
دلم خواهد که در گل بانگ تکبیر***برای حفظ دین و رهبر بمیرم
به امید پیروزی اسالم و مسلمین بر کفر جهانی به رهبری امام امت

اللهم احشرنا مع الشهداء االسالم - دعای همیشگی ما خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار - یا 
مهدی ادرکنی

تیمور احمدی – 1362/12/03
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علـی احـمدی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی احمدی
 علی احمدی در 3 شهریور ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای مرزرود خلرد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش زرین تاج خلردی و پدرش عباس احمدی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدرسه دکتر 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی احمدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/12 عملیات 
تکمیلی کربالی5  منطقه شلمچه در اثر متالشی شدن سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در امامزاده صالح)ع( مرزرود شهرستان شهید پرور ساری 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 احـمدی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون
آنانکه کشته شده اند مپندارید کشته شده اند بلکه زنده اند و در نز خداوند روزی می خورند.

با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی این قلب تپنده امت و با درود و سالم به رزمندگان اسالم که با کفر 
جهانی به نبرد می پردازند و با درود و سالم به شهیدان گلگون کفن ایران از صدر اسالم تا کربالی حسینی. خداوندا 
تو را سپاس می گویم که توفیق چبهه آمدن نصیبم شد. که با دشمن تو به نبرد بپردازم تو را شکر می گویم و آنچه 
را که دارم در طبق اخالص نهاده تقدیم ایزد منان کنم آنچه را که حسین و یارانش و تمام رزمندگان صدر اسالم 

پروانه وار دور آن می گشتند من هم آن را بازیابم  یعنی شهادت.
آیا کسی به خود اجازه می دهد که با چشم خود ببیند که جنایتکاران و متجاوزان دست به سوی اسالمش، شرف و 
کشورش دراز کرده و قصد نابودی آن را داشته و سکوت اختیار کند. من اکنون می روم که با خدایم مالقات کنم 

می روم تا که تا آتشی در درونم بر پا شده خاموش نمایم.
خدمت پدر و مادر عزیزم سالم پس از عرض سالم سالمتی شما را از درگاه خداوند خواسته و هیچ گونه ناراحتی 
نداشته باشید. پدر جان امیدوارم که این فرزند حقیرت را ببخشی اگر از فرزند حقیرت ناراحت شدی یا اذیت و 
آزاری دیدی ببخشید. پدر جان همیشه در مقابل ظلم جنایتکاران باشید ولی من گرچه فرزند خوبی نبودم مرا ببخشید 
چون عاق پدر و مادر آتش جهنم است نجات نخواهم یافت و تو ای مادر عزیز و گرامیم امیدوارم که مثل زینب وار 
تحمل کنی چون حسین که سرش را در مقابل خواهرش جدا کرده اند و خواهر حسین گریه نکرده چون اگر گریه 
کرده بود دشمنان حسین خوشجال می شدند و شما هم مثل زینب گریه نکنید. و دشمن خودتان را خوشحال نکنید 
مادر عزیز اگر چه من کسی نیستم که شما را دستور می دهم ولی  گوشه ای از تن شما هستم. مادرجان امیدوارم 
که شیرت را بر من حالل کنی و اگر اذیت و آزاری از فرزند حقیرت دیدی امیدوارم این فرزند حقیرت را ببخشی، 
مادرجان در حفظ حجاب خود کوشا باش و حسین را خوشجال کن و زینب را خوشحال کن و تو ای برادر عزیزم 
نوراهلل امیدوارم که تا االن برای انقالب و برای خدا کارکرده باشی و تا آخر عمرت در خدمت انقالب باشی و برای 
خدا کار کنی، برادر جان من گرچه برادر خوبی برای شما نبودم و حرف شما را گوش ندادم و شما را ناراحت کردم 
امیدوارم که این برادر حقیرت را ببخشی و تو ای برادر عزیز نور علی امیدوارم بعد از من شما راه من را ادامه دهید 
و نگذارید اسلحه من بر زمین بیافتد و اگر کار نگرفتی بهترین کار، کار برای خدا کن و به سپاه برو برادر جان اگر 
بدی، اذیتی از این برادر دیدی امیدوارم ببخشید تو ای خواهر عزیزم امیدوارم که حامد و محمد را بزرگ کردی 
حسین وار تحویل جامعه بدهی، و خواهر عزیز شما هم زینب وار عمل کنی و برای من ناراحت نباشید و اگر 
بی حجابی را دیدی آن را تشویق به با حجابی بکنی و برای من گریه نکنید چون گریه کردن شما دشمن شما را 
خوشحال میکند پس مثل زینب استوار باش و شما ای فاطمه جان امیدوارم که این بنده حقیر را ببخشی و اگر اذیت 
و آزاری دیده ای مرا ببخشی من گرچه برادر شوهر خوبی نبودم و حرف شما را گوش ندادم امیدوارم مرا ببخشید 
و زینب خانم را مثل خواهر حسین )ع( به بار بیاوری و تحویل جامعه بدهی امیدوارم که همه شما این بنده حقیر را 
ببخشید. پدرجان، مادرجان از قول من طلب عذرخواهی را از همۀ مردم بخواهید و اگر عذرخواهی را قبول نکردند 
با اتفاق خودتان طلب عذر خواهی را بخواهید. من اگر شهید شدم مرا در امام زاده صالح دفن کنید. دیگر عرضی 

ندارم و شما را بخدا می سپارم و این بنده حقیر را ببخشی که سر شما را درد آوردم. 
فرزند حقیر شما علی احمدی خلردی
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اصـغر احـمدی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز  اصغر احمدی
اصغر احمدی  در 2 شهریور ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای معلم کالی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش معصومه دارابی و پدرش رجبعلی احمدی 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 و 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  احمدی  اصغر  شهید 
می کرد که در جبهه مهران  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 05/25/ 1362  
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 
روستای معلم کالی شهرستان شهید پرور ساری 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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اصـغر احـمدی 
بسم رب الشهدا و الصدیقین

هدف از آمدن به جبهه اهلل بوده است و برای دین و اسالم خودم و من افتخار می کنم که شهید شدم پیام من 
این است که مسجد یک سنگر است و سنگر ها را پر کنید و از مردم می خواهم جبهه ها را خالی نگذارند.

َّذیَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فی َسبیِل اهللِهّ بَِأْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهللِهّ َو أُولئَِک ُهُم الْفائُِزوَن.«  »ال
)توبه20(

)آنان که ایمان آورده اند از وطن خویش هجرت گزیده اند و در راه خدا جهاد کرده اند و با مال جان 
خویش در نزد خدا ارزش عظیمی دارند براستی که اینان رستگارند(

ما و فرزندان مکتب توحید را از چه می ترسانید؟ ما از مرگ نمیترسیم و از شهادت هراسی نداریم می خواهید 
آزمایش کنید. کما اینکه کرده اید کسانی که در این نبرد حق و باطل تردیدی به خود راه داده اند و فردا پشیمانه 

فریاد خواهند زد.
یا لیتنی کنت معکم )که ای کاش ما با اهل حق بوده ایم(

ولی آن زمان دیر است امروز در عصر نزدیک به ظهور امام زمان )عج( یک صحنه آزمایش بزرگ در ممکلت 
امام زمان ایجاد شده و کسانی که برای حق بر باطل بیایند به راه مقدسی می روند. باید افتخار کنید ای برادران 
یک خورده فکر کنید و ببیند برنامه چه قرار است این راه خداست که مردم را به راه مقدس می کشاند ولی من 

افتخار می کنم که در راه حسین جان داده ام .
از برادران حزب اهلل می خواهم جبهه ها را ترک نکنند و هم چنین امام خمینی را دعا کنید پدرم تو برای من 
خیلی زحمت کشیدی و من این راه حسین را انتخاب کرده ام و به سوی کربال رفته ام و به افتخار خود رسیدم 
مادرم تو مرا دوست داشتی و بزرگم کردی و من هم تو را دوست داشتم ولی خدا را بیشتر از همه دوست دارم 

و از خواهران و برداران تشکر می کنم که جبهه ها را خالی نگذارند.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی )عج( خمینی را نگهدار

اگر این جنگ حتی بیست سال هم طول بکشد همچنان ایستاده ایم »امام خمینی«
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ادیـبی سعیـد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سعید ادیبی
سعید ادیبی در 30  فروردین ماه سال 1347  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش قدسیه رسولی و پدرش محمد اسماعیل ادیبی پرورش یافت. 
منانی و  ارشاد  و  تا مقطع متوسطه در مدارس دولتی تجن  را  دوران تحصیلی 
دبیرستان غفاری با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سعید ادیبی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 01/10/ 1363 منطقه 
عملیات کردستان- سنندج 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 
مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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ادیـبی سعیـد 
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

َّذیَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فی َسبیِل اهللِهّ بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهللِهّ َو أُولئَِک ُهُم الْفائُِزوَن.« )توبه، 20( »ال
آنانکه ایمان آوردند و از وطن هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند آنها را مقام بلندی در نزد خدا 

است و آنان از رستگاران این دو عالمند.
با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با سالم به رزمندگان و شهیداِن بخون خفته. سخنی چند با امت حزب 
اهلل و همیشه در صحنه: من خیلی کوچکتر از آنم که بتوانم با امت حزب اهلل و همیشه در صحنه سخن بگویم اما چون این 

یک وظیفه اصلی برای من است چند کلمه ای به عنوان تذکر عرض می نمایم.
با سالم به کلیه برادران و خواهران حزب اهلل برادران و خواهران همیشه در صحنه در هر کجا که هستید اسالم و رزمندگان 
و امام عزیز ما را فراموش نکنید چونکه شما اول به امید خدا دوم به امید امام و رزمندگان اسالم در وطن عزیزمان هستید 
و همیشه اسالم را یاری کنید چون که اسالمِ ما با خون این شهیدان بخون غلطیده آبیاری شده است و اگر ما عکس العمل 
خوبی در مقابل اسالم انجام ندهیم مدیون خون شهدا هستیم انسان یک روز می آید و یک روز هم می رود پس چه خوب 
است با اعمال خوب در درگاه معبودش حاضر شود. برادران حتما به جبهه ها کمک کنید و آنهایی که واقعاً توانایی دارند 
حتی االمکان به جبهه بروند چونکه اسالم به شما غیور مردان احتیاج دارد.ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم 

بنیان مرصوص- خداوند دوستدار جنگاورانی است که در راه او صف بسته و چون دژ نفوذ ناپذیری نبرد می کنند.
سخنی چند با پدر و مادرم: سالم به پدر و مادرم که هیچوقت فراموشم نمی کردید و همیشه در فکر من بودید مادرم 
من وقتی در جبهه بودم همیشه برای شما ناراحت بودم چرا که نمی توانستید دوری مرا تحمل کنید و از خداوند تعالی           
می خواستم که به شما و تمامی خانواده های شهدا صبر عنایت بفرماید. مادر و پدرم مرا عفو کنید که در طول این چند 
سال که در خانه بودم نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم و نتوانستم زحمت هایی که برای من کشیدید]را[جبران کنم و 
اگر از من بدی دیدید یا اینکه خطایی از من سر زده به بزرگواری خودتان مرا ببخشید. مادر و پدرم تنها تذکری که فرزند 
حقیر شما می خواهد به شما بدهد این است که بعد از کشته شدن من به هیچ وجه ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید 
که یک فرزندت را در راه خدا دادید. مادر و پدرم مردن در رختخواب برای من ننگ بود که برادران ما جانانه در جبهه می 
جنگند و ما در پشت جبهه ساکن باشیم و وظیفه خودمان را نسبت به اسالم انجام ندهیم و از کشته شدن من ناراحت نباشید 
چونکه دشمن و منافقین از این طور کارها سوء استفاده می کنند و امیدوارم در آخر که مرا عفو کنید و از من راضی باشید.
سخنی چند با برادرم: سالم به برادر گرامیم، برادرم با رسیدن خبر مرگم ناراحت نباش شما باید به پدر و مادر دلداری 
دهید. برادرم سعی کن که همیشه در زندگی کوشا باشی و یک ثانیه از کارهای خوب و از خدا دور نشوی چون انسان           
نمی داند چه موقع می میرد پس همیشه باید مواظب اعمال و کردار خود باشید قرآن می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعواهلل 
و اطیعوالرسول و اولی االمر منکم - ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را اطاعت کنید از پیامبران و صاحبان امر 

و از خودتان بدانید.
برادرم اگر در این مدت چند سال که با هم بودیم بدی از برادر حقیر خود دیدی یا اشتباهی از من سرزده مرا به بزرگی 
خود عقو کن و امیدوارم که در زندگی موفق باشی و امیدوارم که بتوانی در این زمان و در آینده فرد مفیدی برای اسالم 

باشی. ان شاءاهلل
سخنی چند با خواهرانم:با سالم به خواهرانم که هیچوقت شما را فراموش نمی کردم. خواهرانم سبیاًل و قریبا تا وقتی که 
در منزل پیش مادر هستید او را تنها نگذارید و او را در همه کارها کمک کنید و به مادر و پدر احترام بگذارید که آنها در 
پیشگاه خداوند تعالی مقامی بزرگ دارند. خواهرانم تنها نصیحتی که می خواهم به شما بکنم این است که همیشه در هر جا 
و هر کجا که هستید حجاب اسالمی را رعایت کنید و دیگران را هم ارشاد کنید و از حضرت فاطمه زهرا]سالم اهلل علیها[ 

سرمشق بگیرید.ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.
امیدوارم که به نصیحت های برادر حقیرتان گوش فرا دهید تا در آینده و در پیشگاه خداوند سرافراز باشید. »والسالم علیکم 

و رحمته اهلل و برکاته« سعید ادیبی -روز دوشنبه مورخ 1363/01/06 
کربال سر می رسد دوران هجران غم مخور- لشگر روح خدا آید ز ایران غم مخور
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احمدرضا اسدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمدرضا اسدی
احمدرضا اسدی در 22 خرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در  شهرستان بهشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش زیبا وفادار و پدرش قاسم اسدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته علوم 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 و 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  اسدی  احمدرضا  شهید 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب کردستان و دهلران، فاو، جزیره مجنون 
منطقه عملیات کارخانه  تاریخ 1364/12/12  و سرانجام در  شرکت داشت 
نمک- فاو 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 
مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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احمدرضا اسدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

واعتصمو بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا
خدایا کارم را با یاد تو آغاز و با یاری تو به انجام می رسانم. اگر در هر کاری مشکلی داشته باشم تنها از تو مدد می طلبم و 
هرگز از یاری کردن تو نا امید نمی شوم و اگر دیر یاریم دادی هرگز مأیوس نمی شوم و می دانم که بندگانت را دوستداری 
و نمی خواهی که هیچ یک از آنان قدم در راه کج نهند پس تو را بجالل حضرت محمد )ص( قسم که رفتن به نبرد با کفار 
و جهان خواران امروزی نصیبم گردان تا بتوانم قدمی مثبت در راه دین و کشورم بگیرم و شاید با گلوله ای که به طرف 
دشمن شلیک می کنم امید مردم، بیشتر و بیشتر گردد و چون کشته گشتم بجای من چندین نفر به طرف دشمن گلوله 
بیاندازند و یک نفر تبدیل به چندین نفر گردد، به یاری تو و حال رفتن به نبرد را نصیبم کردی سپاسگزارم و می خواهم 
انسانی خالص باشم که وقتی وارد جنگ شدم شایستگی کاری که برایم در نظر گرفته ای را داشته باشم آنقدر می جنگم یا 
کشته شوم و یا به پیروزی نهایی و آن هم پیروزی که به یاری تو بدست می آوریم برسیم مثل پیروزی انقالب اسالمیمان 
که به یاری تو به پیروزی رسید و باز از تو مدد می خواهم که مرا در کارهای خیر پیش قدم سازی و دل پدر و مادرم را 
به رضایت خود خشنود گردان و آنان را راضی به سرنوشتم کن و مگذار در مرگ من بگریند و عزادار شوند. مرگ من در 

جبهه عروسی من است.
مادر! راز و نیازم با خداوند بود و اکنون با توست، اگر کشته شدم هرگز گریه نکن و حاللم کن می دانم که والدینی              
نمی خواهند که فرزندش کشته شود ولی خداوند راه های مختلف زیادی را در پیش پای هر شخصی می گذارد و این 
انتخاب راه با خود شخص است هر راهی که می خواهد برود. قطعا دو راه وجود دارد یکی کج و یکی راست و این دو 
راه نیز دوباره به یک راه منتهی می گردند و آنهم مرگ است پس چه بهتر که ما راه راست را برگزینیم و مرگ پر افتخار را 
اختیار کنیم و بگذاریم در جایی بمیریم که ثوابی برده باشیم نه در رختخواب که مرگ به راحتی انسان را در بر می گیرد و 
انسان را همراه با آرزوهایش به جایی می برد که سرنوشت انسان است من این راه را انتخاب کردم مادر هر گز رضایت نده 

که با جاری شدن اشک چشمهایت دشمن غدار شاد گردد. پس بخند که با خندة تو او به گریه می افتد.
مادر می دانم که زحمت ها پای این فرزند کشیدی نُه ماه مرا در شکم داشتی، دو سال شیرم دادی، سعی نمودی که از من 

یک مرد واقعی بسازی و حال که بالغ گشتم و درک می کنم می خواهم تو در آسایش زندگی کنی.
می جنگم تا بلکه ایمان تمام مسلمانان زیاد شود، بدانند جوان تازه سر از الک در آورده چگونه برای دیدار خداوند خود 
را در قلب دشمن می اندازد و آنان را تار و مار می کند. مادر ممکن است در این سفر پر خطر دیگر به دیدن شما نیایم یا 
شاید بیایم. اگر مرا ندیدی حاللم کن و مرا عفو کن و از کردار های ناپسندی که در حقاّت کردم در گذر تا روح من شاد 

باشد. خدایا دل مادرم را به رضایتش رضایت ده. مادر اگر سالم برگشتم شما را یاری می دهم به یاری حق تعالی.
به امید پیروزی حق بر باطل

»آنان که در راه خدا کشته می شوند مپندارید که مرده اند بلکه آنان زندگانی هستند که در نزد خدا روزی می خورند.«
والسالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار              از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا
رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان                          زیارت کربال نصیبمان بگردان
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علی اکبر  اسالمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی اکبر اسالمی
علی اکبر اسالمی در  10 تیر ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای معلم کالی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش زهرا جعفری و پدرش علی اسالمی پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی اکبر اسالمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت               
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
12/10/ 1362 منطقه عملیات دهگالن  در اثر تصادف با ماشین شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس 
از تشییع در امام زاده قاسم)ع( روستای معلم کالی شهرستان شهید پرور ساری 
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 اکبر  اسالمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َّذیَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فی َسبیِل اهللِهّ بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهللِهّ َو أُولئَِک ُهُم الْفائُِزوَن.« )توبه، 20( »ال
آنانکه ایمان آوردند و از وطن خود هجرت کردند در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بلندی است و آنان بالخصوص 

رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص - همانا خداوند دوست می دارد آنان را که با صفهای آهنین در راه خدا جهاد می کنند.

الِِمیَن إاِلاّ بََرما « - امام حسین فرمود: من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمین  ِهّْی ال أََرَی الَْمْوَت إاِلَّ َسَعاَدةً َوالَحیاةَ َمَع الظاّ قال الحسین )ع(: » إِن
را جز ذلت و خواری نمی دانم.

اکنون که این وصیت نامه را می نویسم قرار است چند شب دیگر عملیات بشود و شاید خدای بزرگ بر من حقیر نیز رحمی نماید و آرزویم 
برآورده شود و شهادت را در آغوش گیرم شهادت درجۀ آزادی من از این دنیاست، شهادت منتهای حرکت یک مسلمان است شهادت آرزوی 

مشتاقان و عاشقان است.
ای ملت آزاده، من چه می توانم برای شما بگویم این شما بودید که ما را پرورش داده اید و این شما بودید که ما را راهنما بودید که ما بتوانیم 

خون خود را در راه شما که راه اسالم است و راه هستی مطلق است بریزیم. ای انقالب بزرگ از خون ما سیراب شو و به استقامت ادامه بده.
ای اسالمیان با رهبری رهبر بزرگ انقالب اسالمی امام خمینی پرچم اسالم را در سراسر گیتی برپا کن. ای جوانان همۀ شما مسئولید در برابر 
انقالب اسالمی و ملت های تحت ستم فلسطین و لبنان و عراق و دیگر ملت ها برخیزید و بکوشید تا با یاری اهلل آنها را از یوغ چپاولگران نجات 
دهید. ای مردم بی تفاوت نباشید و هر کدام به قوة خود تا می توانید بکوشید که کارگر در کارگاه، کشاورز در کشتراز، معلم در مدرسه، روحانی در 
اجتماع و همه و همه در صحنه هر کدام تا می توانید برای این انقالب پر شکوه بکوشید و انقالب بزرگ را به پیروزی نهایی برسانید تا    مقدمه 
ای باشد برای انقالب بزرگ و جهانی اسالم به رهبری امام حضرت مهدی بقیه اهلل و در این راه از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید و نهراسید.
ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین )ع( با 72 تن از یارانش تشنه لب در صحرای کربال به شهادت رسیدند و بهشتی و بیش 
از 72 تن از یاران او در زیر آوار به شهادت رسیدند و برخیزید در راه خدا جهاد کنید. اول جهاد اکبر )یعنی مبارزه با نفس( و بعد جهاد اصغر و 

در راه خدا کشته شوید و همچنان رجایی و با هنر و دیگر عزیزان ما در جبهه ها و یاران امام در سنگر محراب.
و ای خواهران شما هم ننشینید که حضرت زینب سالم اهلل علیها با اسارت رفتن، خون حسین )ع( را زنده و پیروز نگهداشت شما هم در 
برابر خون شهیدان مسئولید و راه آنها را با تربیت فرزندانتان که ادامه دهندة راه آنها که همان راه اسالم است کوشا باشید از همۀ شما خواهران              

می خواهم که حجاب را در همه جا حفظ کنید.
درود و سالم بر پدر و مادری که فرزند خود را به جبهه حق علیه باطل می فرستند و درود بر کسانیکه به ندای امام امت لبیک گفتند و به جبهه ها 
رفتند تا از دین اسالم، قرآن و وطن اسالمی خود ایران دفاع کنند. تا بحال من مرده بودم و از آغاز جهاد و شهادت است که در خود این احساس 
را می کنم که تازه متولد شدم و زندگی جاوید خود را آغاز می کنم شهادت انسان را به درجۀ اعالی انسانی و ملکوتی میرساند و چقدر شهادت 
شیرین و زیباست. ای پدر ارجمندم! سالم مرا بپذیر و مرا حالل کن و با استقامت و صبر و شکیبائی از انقالب اسالمی دفاع کن، مبادا روحیۀ 
خود را از دست بدهی و گریه کنی. ای مادر مهربان و عزیزم سالم مرا بپذیر و حاللم کن و افتخار کن که فرزندی را که خدا به شما داده است 
شما این فرزند را در راه خدای خود فرستادید و در راه خدا کشته شد مبادا در فقدان من گریه کنید. ای برادر عزیزم، راه خدا بهترین و برترین 
راه ها است. پوینده و کوشنده این راه باش. ای خواهر مسلمانم، تو نیز زینب زمان باش و در راه خدا مبارزه کن و با حجاب خود خون شهیدان 

اسالم را ارج بده.
ای ملت شهید پرور ایران تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی، پشتیبانی قاطع و بی دریغ از دولت جمهوری اسالمی و 
پیوستن به خط امام که همان خط اصیل اسالم و محمد )ص( است می باشد، هر کجا هستید از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسالم را به تمام 
جهانیان بشناسانند. خون شهیدان را پایمال نکنید و از این خون ها برای راهنمایی گمراهان استفاده کنید تا اسالم را درک کنند و به اسالم بپیوندند 
و ای ملت مسلمان، خدا و قرآن را هیچ وقت از یادتان نرود و قرآن را بخوانید و آن را بشکافید که مسئله مهم اسالم در آن نهفته است دعاها را 
بیشتر بخوانید که خداوند می فرماید: )ادعونی استجب لکم( بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را  و نماز را سبک نشمارید و آن را با اخالص بخوانید 

که نماز ستون دین است و تنها راه نزدیکی به خداوند بزرگ است.
هیچ وقت امام عزیز و رهبر امت اسالم و نجات دهنده مستضعفان را تنها نگذارید و به رهنمود های رهبر عزیز گوش فرا داده و به آن عمل کنید. 

اگر لیاقت آن را داشتم که در راه خدا کشته شوم مرا در مزار محله و در کنار آرامگاه شهید محسنی دفن کنید.
چند کلمه با شما جوانان محل خود بگویم، ال اقل شبی یک بار در حسینیه گرد آیید و دعای توسل به جای آورید و از خدا بخواهید که تا انقالب 
مهدی خمینی را نگهدارد. و از شما می خواهم که در نماز جماعت و در دعای کمیل در حسینیه شرکت فرمایید تا مشت محکمی باشد بر دهان 

یاوه گویان و منافقان.
و در آخر از خواهران محله می خواهم که تا می توانند حجاب را رعایت کنند و از همۀ شما در آخر می خواهم که امام را دعا کنید و سعی کنید 

در سازمان اطالعاتی 36 میلیونی شرکت نمایید.  والسالم – علی اکبر اسالمی »خدایا خدایا تا انقالب مهدی« »خمینی را نگهدار«
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هـادی  اصغرپـور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز هادی اصغرپور
هادی اصغرپور در  7 خرداد ماه سال 1347  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای حاجی آباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده فاطمه مهدوی  و پدرش عباس اصغرپور 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس مالک و دبیرستان طالقانی رشته 
علوم 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید هادی اصغرپور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/07/30 منطقه 
عملیات هفت تپه در اثر بمباران شیمیایی شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
امامزاده محمد)ع( آبکسر شهرستان شهید پرور ساری 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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هـادی  اصغرپـور
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»َو َمْن یَْخرُج مِْن بیته مهاجرا الی اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهلل
اینجانب هادی اصغر پور چند کلمه ای را بعنوان وصیتنامه خدمت شما متذکر می شوم، وصی و وکیل امورم پدرم 

حاجی عباس اصغرپور است.
سپاس خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید و ما را از نعمتهای خود برخوردار ساخت. سالم بر پیام آوران الهی بویژه 
پیامبر بزرگ اسالم، پایان بخش رسوالن، که ما را بر وادی ایمان هدایت فرمودو از اسارت طاغوت رهائی بخشید، 
سالم بر جانشینان پاک پیامبر که در دفاع از اسالم هستی خویش را نثار کردند، سالم برامام عزیز که ما را به استقالل-

آزادی- جمهوری اسالمی رهنمون گردانید.
بار الها من این راه را که همانا راه سرور شهیدان امام حسین)ع( است با آزادی کامل انتخاب نموده و برای تداومش 

تمام هستی خود را نثار خواهم کرد.
بارالها من چیزی ندارم که در این هدف نثار کنم الکن امیدوارم که خون ناقابلم جوابگوی ناشکریها ومعصیت هایی 

که انجام داده ام بشود.
الهی با دلی پاک در کنار تربت شهدا از تو می خواهم که شهادت را نصیبم فرمائی.

پدر و مادر عزیزم من این هدف را آزادانه و آگاهانه انتخاب نمودم و برای بدست آوردن آن از جان خود خواهم 
گذشت و الزم نیست که شما ناله و گریه کنید این خواسته من بود که سالها در انتظار می بودم و االن آن لحظه فرا 

رسیده است پدرو مادرم اگر مرا داماد نکردید ناراحت نباشید.
من]حجله عروسی را[ به  غلطیدن در خون و واصل شدن با خدای خود ترجیح دادم. از اینکه در این مدت 17 سال 
از عمرم نتوانستم خدمتی به شما بکنم می بخشید و شما برادرانم و خواهرانم شما مسئولیت سنگینی بعهده دارید. 
شما باید الگو باشید و راه مرا ادامه دهید، نماز را ترک نکنید و همیشه در برابر حق و عدالت خاضع و خاشع باشید و 
خواهرانم حجاب را رعایت کنید و راهی را که زینب)س( رفته انتخاب کنید. ازهمه خانواده عزیزم می خواهم صبرو 

تقوا را رعایت کنید.
بارپروردگارا دهانم را با شهد شیرین شهادت خوش ساز و از گناهم در گذر و فیض شهادت را نصیبم کن.

خدایا رزمندگان عزیز را پیروز فرما و امام بزرگوار را محافظت فرما و ظهور امام زمان)عج( را تعجیل فرما
والسالم

هادی اصغر پور
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اطهری سیدعیسی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعیسی اطهری
سیدعیسی اطهری در 3 مرداد ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای باال دزاء شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش مریم سیفی و پدرش سیدحسن اطهری پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید چمران و هنرستان جابربن 
حیان با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید سیدعیسی اطهری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت                
می کرد که در جبهه مهران شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/04/12 
عملیات کربالی 1  منطقه مهران در اثر اصابت تیر به گلو و شکم شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار شهدای روستای باال دزاء شهرستان شهید پرور ساری 
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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اطهری سیدعیسی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون - السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین
حمد و ستایش شایسته خدایی مهربان است که انسان را آفرید و انبیا و اولیا را واسطه هدایت شدگان خود گردانید و درود سالم بر خاتم انبیا 
و وصی او علی مرتضی و خاندان او که پیشوایان هدایت و ساالر و سرور بشریتند و درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و با عرض ارادت به محضر شهدای گرانقدر اسالم و با آرزوی پیروزی و نصرِت ظفرمنداِن کفر ستیز اسالم در جبهه های حق علیه باطل.
خدا انسان را آفرید تا او را بپرستند و در فطرت او جاذبه ای از عشق خود گذاشت تا او را بسوی خود کشانده، این عشق خدایی در صادقانه 
ترین تظاهراتش باعث ایثار می شود و ایثار در قله عشق انسان بخدا در شدید ترین تجلیاتش به شهادت می رسد در مقام شهادت انسان همۀ 
هستی خود را خالصانه و عاشقانه قربانی خدا می کند و در اوج صعود معراج خود به ملکوت اعلی به قله ای از عشق و فنا می رسد که فوراً و 
مستقیما به خدا متصل می شود و در خدا محو می گردد. در وجود خدا حیات ابدی می یابد جز خدا نمی گوید جز خدا نمی بیند و جز خدا 
نمی جوید و این عالیترین درجه تکامل انسان است. شکوه هستی و عظمت خلقت در مقابل شهید بحالت تواضع و تسلیم بخاک می افتد و 
فرشتگان آسمان به او درود می فرستند و زمان و زمین و حرکت و مبارزه و هدف و پرستش و ایثار از وجود شهید معنی و مفهوم پیدا می کنند 
شهید وارث همه ایمان ها و ایثارهای مردان خدا در همه دوره هاست. شهید با قاطعیِت خون به همۀ شکها و تردید ها و کشمکشها و قش ها و 

اختالف ها پایان می بخشد و شهید با خون با خون خود پیام سرخ حسین را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.
تا ظهور امام زمان )عج( که رشته های ظلم و کفر و جهل از جهان کنده شود و عدل و حق در حکومت جهان واحد استقرار پیدا کند خدایا در 
این راه مقدس ما همه هستی خود را به رسم قربانی به پیشگاه اقدست تقدیم کرده ایم دسته ای از رزمندگان ما به ندای تو لبیک گفته اند و به 
قرب رحمتت شتافتند و باقی منتظرند تا در قربانگاه عشق تو خود را فدا کنند و آرزوی داریم که تو ای پروردگار جهانیان این قربانیان را بپذیری. 

حاال چند وصیتی دارم و امیدوارم که عمل شود:
1- اگر می خواهید پیرو راه حسین )ع( باشید از والیت فقیه پیروی کنید. 2- ادامه دهنده راه شهدا باشید و از عمل کنندگان وصیتهای آنان 
)مخصوصاً وصیت نامه های شهدای محل ما( 3- قدر رزمندگان که جانشان را بر دست گرفته اند و در معرکۀ نبرد مثل شیر می خروشند را 
بدانید و در کارها به آنان ارج و احترام کنید. 4- تمام دوستان و آشنایان و امت حزب اهلل اگر نسبت به شما ها بدی کردم و یا از من بدی دیده 
اید عاجزانه از شما طلب بخشش می کنم و امیدوارم که مرا عفو کنید. 5- سالم مرا به جوانان عزیز و آینده سازان و مملکت داران برسانید اگر 
نسبت به شما بدی کردم یا از من بدی دیدید مرا بخشید عزیزان بهتر نیست در کار ها اول کمی فکر کنیم بهتر نیست در زندگی الگوی خوب 
برای خود داشته باشیم درست است شیطان این قدرت که از هوای نفس به وجود می آید بر سر راه شماست ولی اگر الگویی خوب داشته باشیم 
آن قدرت فانی در برابر شما به خضوع می افتد عزیزان درست است که شما جوان هستید و غرور جوانی دارید اما این را هم بدانید روزی همین 
جوانی به پیری می گراید تمام شما روزی پدر بزرگ داشتید که ایشان وسیله بوجود آمدن شما بودند اما االن کجایند و شما آنها را نمی بینید آیا 
فکر کردید که آنها به کجا رفتند یا شاید اصالً پدر بزرگی نداشته اید پس زندگی در جوانی خالصه نمی شود جوانان عزیز شما االن مسئولیت 
سختی دارید به نظر من جوانی متعلق به شما نیست بلکه این جوانی از آن ممکلت اسالمی است و شما باید از مسئولین اطاعت کنید. مسئولیت 
محترم انجمن اسالمی! بخدا خیانت است اگر شما جوانان را همین طور آزاد بگذارید آنان آینده سازان و امید آینده هستند بدون آنان انقالب و 
ادامه حیات آن مفهومی ندارد پس آنان را به صراط مستقیم هدایت کنید. 6- سالم مرا به برادران انجمن و پایگاه مقاومت برسانید و به آنان بگویید 
مرا عفو کنند خصوصاً برادران کادر مرکزی امیدوارم که در راه تمام شهدا بخصوص شهدایی که از میان شما رفتند ادامه دهید و شما را بخدا 
و خون فیض اهلل، فضل اهلل، سید بزرگ و حمید قسم می دهم که پایگاه را خالی نکنید و سر لوحۀ کار شما چه در محل چه در جاهای دیگر 
سخن شیوای امام امت که فرموده؛ زحمت کشان عزیز و انجمنهای اسالمی بدانید آنانکه هر روز در گوشه ای بلوا بپا می کندد و اصوالً با منطق 
زور و اسلحه به میدان می آیند دشمنان سر سخت شما هستند و می خواهند شما را از مسیر انقالب منحرف نمایند آنان دیکتاتورانی هستند اگر 
روزی روی کار بیایند به هیچ یک حق نفس کشیدن نمی دهند. 7- اگر جنازه ام برگشت درهنگام تشییع جنازه ام مرا بمدت چند دقیقه به پایگاه 
و انجمن ببرید چون از این مکان بود که درس شجاعت و رشادت و جانفشانی کردن در راه اسالم را آموختم. 8 - پیکر خونیم را در کنار قبر 
شهدای محل خودمان دفن کنید. در ضمن جسد مرا برادر آقا میری و دامادم اسماعیلی و یا نظارت پدر و برادرم بخاک بسپارید.  9- از دوستان 
و برادرم می خواهم که در شب اول بر سر قبرم جمع شوید و برایم قرآن بخوانید تا شاید فشار قبرم بخاطر گناهان زیادی که کردم کم شود. 
10- پدر و مادر عزیزم برایم زحمات زیادی کشیدید و مرا بزرگ کردید و شاید من فرزند خوبی برای شما نبودم و اکنون که از شما جدا شدم 
از شما عاجزانه طلب عفو می کنم و از شما حاللیت می طلبم و امیدوارم در درگاه خدای متعال شکر کنید که پسرتان را در راه او هدیه کردید. 
11- از پدر و مادر و خواهرانم میخواهم بعد از شهادت من ناراحت نباشند و پیش مردم گریه و زاری نکنند و امیدوارم که مرا ببخشید اگر برای 
شما برادر خوبی نبودم از برادر بزرگ خود آقا رضا می خواهم نماز قضای مرا بجا آورد و اگر زحمتی برای شما نمی شود یک دوره کامل قرآن 
را بر سر قبرم بخوان و تمام کارهای الزم را برایم انجام بده. 12- بشما ای معلمان و استادان عزیز سالم میفرستم اگر شاگرد خوبی برای شما نبودم 

و اگر از من بدی دیدید مرا عفو کنید و امیدوارم که در سایه قرآن به تربیت عزیزان و آینده سازان بپردازید.
در آخر بازهم از امت حزب اهلل طلب عفو می کنم و امیدوارم که با دادن جان و خون راه شما را برای رسیدن به هدف نهایی هموار کرده باشم.
)والسالم( به امید برافراشته شدن پرچم الاله اال اهلل در کل جهان - ساعت 14 روز جمعه مورخه 1365/03/09 سرباز امام زمان سید عیسی اطهری
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احـمد  افضـلی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمد افضلی
احمد افضلی در 1 مهر ماه سال 1344  میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش نازخانم سلطانی و پدرش اصغر افضلی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته برق در هنرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد افضلی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/11/22 عملیات 
والفجر8  منطقه فاو در اثر اصابت تیر به بدن شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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احـمد  افضـلی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشنده مهربان و با درود و سالم به شهیدان صحرای کربالی ایران و تمام شهدای راه حق
پروردگارا شکر گزارم که مرا بار دیگر به این مکان مقدس فرستادی تا بتوانم برای رضای تو خدمت کنم.

پروردگارا ما]را[ در این دنیا مورد آزمایش خود قرار دادی، این ما هستیم که باید توشۀ راه خود را برداریم تا بتوانیم 
به لقا تو برسیم.

خدایا زمانیکه ما برای رضای تو به این مکان آمدیم دست از همه چیز کشیدم و از تو می خواهیم که فقط پیروزی را 
از آِن ما قرار بدهی گرچه پروردگارا، تو میتوانی دنیا را در یک لحظه به آنچه که خودت اراده کرده ای زیر و زبرکنی، 
بلکه می توانی دشمنان اسالم را هم نابود کنی فقط و فقط می خواهی ما را مورد آزمایش خودت قرار دهی. گرچه 

خودت هم نقش مهمی داری فقط از تو می خواهم یک لحظه ما را به خود وامگذار.
زمانیکه مرگ به سوی انسان می آید برزخ شروع می شود و سفر انسان به دنیای دیگر است. پروردگارا ما را در 
برزخ روسیاه نگردان چون ما خیلی شرمنده هستیم که نمیتوانیم تو را به آن صورت که باید و شاید ستایش کنیم و 

خدایا کاری کن که نیروهای ما بر دشمن غالب شوند.
وصیت من به برادران حزب اهلل مخصوصاً دوستانم این است که ادامه دهنده راه شهدا باشند و بخصوص به برادران 

و خواهرانم این است که راهم را ادامه دهند همیشه دعا بجان امام را فراموش نکنید.
)به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی(

احمد افضلی     1364/11/12
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اکبـری عبدالحمید 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عبدالحمید اکبری
عبدالحمید اکبری در 25 شهریور ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای بزمین آباد شهرستان ساری- میاندرود استان مازندران دیده 
به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش مریم نوروزی و پدرش گل 

عمو اکبری پرورش یافت. 
آباد  اسالم  و  حسینی  شهید  مدارس  در  متوسطه  مقطع  تا  را  تحصیلی  دوران 
و دبیرستان شهید معلم کالیی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی و 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  اکبری در عضویت  شهیدعبدالحمید 
می کرد که در جبهه مهران  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/12 
عملیات کربالی یک منطقه مهران در اثر اصابت  ترکش به سینه و گلو شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در امامزاده عبداهلل بزمین آباد شهرستان شهید پرور ساری 
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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اکبـری عبدالحمید 
اهلل اکبر  بنام اهلل پاسدار حرمت خون پاک شهیدان خمینی رهبر

َوإِْذ أََخْذنَا مِیثَاَقُکْم اَل تَْسفُِکوَن دَِماَءُکْم َواَل تُْخرُِجوَن أَنُْفَسُکْم مِْن دِیَارُِکْم ثُمَّ أَقَْرْرتُْم َوأَنْتُْم تَْشَهُدوَن – سوره بقره – آیه 84
و یاد آورید هنگامیکه عهد گرفتیم از شما که خون یکدیگر را نریزید و بیرون نکنید یکدیگر را از خانه های خود پس اقرار کردید بعهدی که کردید و 

خودتان شهادت می دهید و گواه هستید باین معاهده.
با سالم و درود و صلوات بر مهدی موعود فرماندة همه رزمندگان اسالم و مسلمین جهان و نائب بر حق او امام خمینی رهبر مستضعفان جهان امید دل 
محرومان جهان و با سالم و درود بر شهیدان گرانقدر اسالم از صدر اسالم تاکنون شهدای همچون علی اکبر ها و علی اصغر ها تا به امروز شهدای همچون 
غفاری و حسنی و اکبری و دیگر شهدا و با سالم و درود بر رزمندگان کفر ستیز جبهه های نور علیه ظلمت این راهیان راه حق و عدالت و با سالم و درود بر 
شهید زنده خامنه ای این مرد مبارز و اسوه تاریخ و با سالم و درود بر روحانیون مبارز و متعهد به اسالم و مسلمین و با سالم و درود بر خانواده معظم شهدا. 
درود خدا بر چنین پدر و مادری که چنین فرزندانی برومند تربیت می کنند و در راه خدا می دهند و می گویند خدایا بار الها این فرزند را که قوت قلب ما 
بود از ما بپذیر و ما این فرزند را در راه تو می دهیم درود بر شما ای پدر و مادر گرامی که با چنین کلماتی قلب دشمن را به آتش می کشید. بار الها تو خیلی 
مهربان و بخشنده ای، تو ببخش گناه ما را و ما را از یاران واقعی خود قرار بده، خدایا پروردگارا قلب ما را صاف بگردان و شهادت در راهت را نصیب من 
حقیر بگردان هر چند الیق شهادت نیستم و از تو می خواهم که چنان ایمانی به من عطا کنی که هر قدمی که می زنم در راه تو باشد شهادت شربتی است 

که هر کس قدرت نوشیدن آن را ندارد.
وصیتی چند با پدر و مادرم! من خیلی به شما عالقه شدیدی داشتم و دوستتان داشتم ولی باالتر از شما کسی بود که مرا به طرف خود کشاند و چنان خود 
را مجذوب به من کرد که خواستم هر چه زودتر پیش او بروم و من اطمینان کردم که هر چه زودتر بروم به من الهام شد و شما ای پدر و مادر افتخار کنید 
که فرزند خود را بدست آورید و شهادت نصیب فرزندت شده است چون شهادت باالترین افتخار است و شکر می کنم خدا را که چنین نصیبی را به من 
عطا کرد. پدر و مادر مهربانم همۀ ما باید از این دنیای زودگذر برویم این دنیا وسیله ای است برای جهان آخرت، این دنیا مزرعه ای است اگر در این مزرعه 
محصول خوبی بدست آوریم به بهشت برین خواهیم رفت و اگر محصول خوبی بدست نیاوریم به جهنم پیش دوزخیان کفر می رویم و شهادت در رده 
محصول خوب می باشد و چه بهتر که این را انتخاب کنیم. یکی زود و یکی دیر از این دنیا می رود چه بهتر که می رویم در راه حق تعالی باشد و برای 
وسیله دنیوی و مادیات نباشد. پدر و مادر من از خدا خواستم که مرا بی خود و بی جهت نمیراند چون آن مردن هیچ فایده ای ندارد. از خدا خواستم که 
مرا بدست بدنام ترین بندگان خود بمیراند تا با این مردن وارد زندگی دیگر شوم که جهان آخرت می باشد و آیه قرآنی داریم که می گوید آنهایی که شهید           
می شوند زنده هستند و پیش پروردگار مناّان روزی می خورند، پدر و مادر شما فرزند را از دست ندادید و پیش دیگران مگویید که فرزند ما از بین ما رفته 
است، بگوئید ما عزیز خود را بدست آوردیم و اگر اسلحه عزیز ما بر زمین افتاد برادر دیگرش اسلحه اش را می گیرد همانطور که شهید اول، برادرم »همت« 
در وصیت نامه خود گفت که برادر دیگری باید راه مرا ادامه دهد.و من راه او را ادامه دادم اسالم به این خون های پاک و مطهر نیاز بسیار دارد و باید در راه 

... تا اسالم ادامه دار و ریشه دار شود. 
پدر و مادر دل های خود را قوی کنید و هیچ ناراحت نباشید و با ایمان قوی جلوی منافقین کوردل و از خدا بی خبر بایستید به خدا شما پیش پروردگار دانا 
ارجعیت دارید و عزیز هستید، این کافران از خدا بی خبر سال های سال چراغ نورانی اسالم را خاموش کرده و مردم مستضعف و محروم را شکنجه و آزار 
می کردند اما به لطف پروردگار حیاّ و منان رهبر عزیز ما این خمینی کبیر بت شکن قرن چراغ خاموش را تبدیل به یک چراغ نورانی کرد که دیگر خاموش 
شدنی نیست، پدر و مادرم! اگر تا این مدت عمرم کوتاهی در کارها و مشکالت خانوادگی در این برهه از زمان کردم به بزرگواری خود مرا ببخشید که 

خداوند بخشش ما بندگان صالح و با ایمان را قبول می کند، پدر و مادر صبر را پیشه خود کنید که خداوند صابران را دوست دارد.
سخنی چند با برادرانم، برادران از شما می خواهم که از گروه گرایی که دشمن والیت فقیه هستند بپرهیزید و راه روحانیون و بندگان صالح خدا را پیش 
گیرید و در خط امام خمینی باشید و راه مرا ادامه دهید و اگر اسلحه من بر زمین افتاد برادر دیگری اسلحۀ مرا بردارد و به مبارزه ادامه دهد تا اسلحه بر زمین 
نیفتد. برادران عزیزم به پدر و مادرم دلداری بدهید و نگذارید که آنها ناراحت باشند در کارها به آنها کمک کنید چون آنها دل شکسته بودند و باز دل شکسته 
شدند، «همت« برادرم شهید شد و من دواّمی هستم و این افتخاری است که دوباره نصیب شما شده است برادران از شما می خواهم که راه حسین و راه انبیا 
و اولیا خدا را که همینطور تا االن پیش گرفتید از این به بعد هم پیش بگیرید و در نماز جمعه و جماعت شرکت کنید و همیشه یاد خدا را در دلتان زنده نگه 

دارید که یاد خدا آرام بخش دلهاست و دیگران را به کارهای اسالمی وا دارید.
سختی چند با خواهران، خواهران اگر می خواهید که من از شما راضی و خشنود باشم گریه نکنید مگر گریه کنید من از قبر بیرون می آیم و زنده می شوم؟ 
و حجاب اسالمی را رعایت کنید و در خط امام و رهبران الهی باشید و دعا کنید که هر چه سریعتر خداوند فرج آقا امام زمان )عج( را نزدیک بگرداند و ما 
را از منتظران واقعی خود قرار بدهد. خواهران عزیزم به مادرم دلداری بدهید به او بگویید که تو در نزد فاطمه زهرا )س( سربلند خواهی بود. سخنی چند 
با دوستان و آشنایان! دوستانم شما راه من را ادامه دهید و سنگر های جبهه را پر کنید جبهه به شما نیروهای پاک و مخلص نیاز زیادی دارد من وقتی شهید 
شدم در مجلس ما و یاد بود ما شرکت کنید و برای پدر و مادرم دعا کنید که خداوند به آنها صبر عظیم عنایت بفرماید و به آنها بگویید که ما بجای فرزندت 
»حمید« هستیم و ناراحت نباشید. سخنی چند با دوستان همکالسیم! دوستانم! شما سنگر مدرسه را خالی نکنید و درس خود را خوب بخوانید شما آینده_ 
ساز مملکت اسالمی ایران هستید دانشگاه به شما نیروهای خوب نیاز دارد و به همدیگر محبت کنید و همدیگر را در درس خواندن یاری کنید. آزاده زندگی 
کردن و عاشقانه شهید شدن مرام ماست. به خانواده عزیز و محترمم! که در صورت رسیدن جسدم مرا در قبرستان عمومی روستایمان در کنار برادر شهیدم 

دفن کنید و شعار همیشگی خود را فراموش نکنید.
بسیجی دیده بیدار عشق است*** بسیجی پیر میدان دار عشق است

اگر چه کوچک و کم سن و سال است*** ولیکن در عمل سردار عشق است
یار من اسلحه گرم من است - کار من کشتن خصم من است - خوابگاهم سنگر و بالشم کیسه شن است . وصیت نامه ام را  برادر سید محمد ساداتی مقدم 
بخواند اگر او نیست و نمی خواند یکی از برادرانم بخواند.  خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی )عج( خمینی را نگهدار- از طرف برادر حقیر – عبدالحمید اکبری
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جـواد  اکبـری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز جواد اکبری
جواد اکبری در  12 شهریور ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

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

مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید جواد اکبری 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 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 
مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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جـواد  اکبـری
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انصـاری محـمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد انصاری
محمد انصاری در 15 اردیبهشت ماه سال 1343  میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در  شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 
مهر و محبت مادرش سیده ربابه قوشچی  و پدرش  رضا انصاری پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدرسه 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهیدمحمد انصاری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ1361/02/10 عملیات 
بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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انصـاری محـمد 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام او که آفرینندة جهان و یاری دهندة همۀ مظلومان جهان است.
این وصیتنامه را بایاد او آغاز می کنم. درود بر امام عزیز، آنکه پشت ابرقدرتهای شرق و غرب را بلرزه انداخته است و 

آمریکا را به زانو درآورده است تا هرگز فکر تجاوز به کشورهای محروم را نداشته باشد.
پدر و مادرعزیزم! ناراحت نباشید چون این راهی را که من انتخاب کرده ام، راه انبیاء و پیروی از والیت فقیه است.

امامی که اعالم می کند من دست یکایک شما رزمندگان را می بوسم. می خواهم که اگر سعادت شهیدشدن پیدا کردم 
هرگز ناراحت نباشید.

آوای قرآن را بر مسجد بگذارید تا نگویند او بدون هدف شهید شد.
مادرجان! ما اهل کوفه نیستیم که یکروز وفادار امام بوده و روز دیگر وفادار ظالم، ما با یک دست سالح و با دست دیگرمان 
قرآن به جنگ با صدام رفتیم چون ثابت کنیم که با سالحمان مزدوران را بخاک افکنده و با دست دیگر، قرآن منطقمان را 

که همان اسالم محمدی است، به گوش تمام جهانیان برسانیم.
آری مادر، اگر ما به کربال نرفته ایم و قبر امام حسین)ع( را زیارت نکرده ایم، ولی درآن دنیا با خود امام حسین)ع( مالقات 

خواهیم کرد.
و در تمام وصیت نامه ام، از شما خواهران و برادران حزب اللهی خواستارم که فعاالنه در تشییع جنازه ها شرکت کنید و 

مسجد را یک لحظه ترک نکنید. چون امام بت شکنمان گفته است که مسجد سنکر است، سنگرها را حفظ کنید.
ان شااهلل روزی رزمندگان تا کربال پیش بروند و اگر هم شد قدس را آزادکنند و آمریکا بداند که با یک یا دو میلیون مردم 

روبرو نیست بلکه با سی و پنج میلیون سرباز اسالم روبرو شده است.
پیروز باد اسالم و نابودباد کفر

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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عظیم بـاقری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عظیم باقری
عظیم باقری در 20 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه طالبی  و پدرش علی باقری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدرسه غفاری با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عظیم باقری 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 
کربالی 8  منطقه شلمچه 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 
مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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عظیم بـاقری
بنام اهلل پاسدار کرامت خون شهیدان

وصیتم را با سخنانی از امام حسین )ع( آغاز می نمایم که فرموده است: اگر قرار باشد که این بدنها روزی تبدیل به خاک 
شود چرا برای خدا نشود و قرآن کریم می فرماید و ال تقولو لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیا ولکن ال تشعرون

مپندارید کسانیکه در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده است ولکن شما نمی دانید. سوره بقره آیه 149
خدا را سپاس که در این زمان برای ما جهاد را قرار داده و خدا را شکر که در زمانی زندگی می کنم که رهبری این جامعۀ 
اسالمی را نائب امام زمان )عج( خمینی عظیم بر عهده دارد و خدا را شکر می نمایم که توفیق جهاد نصیب من شد که بتوانم 
در این جهاد مقدس شرکت نمایم و شکر می نمایم خدا را که لیاقت جنگیدن در جبهۀ اسالم را به من عطا فرموده است که 

توانستم تا اندازه ای خود را بسازم و بعد به شهادت برسم. ربنا اغفرلی ولوالدی و ارحم هما کما ربیانی صغیراً
خدایا مرا و پدر و مادرم را ببخش و بیامرز

خدایا می دانم که لیاقت شهادت را ندارم ولی از تو می خواهم که در جبهه کشته نشوم بلکه بشهادت برسم و شهادت نصیبم 
شود خدایا این لیاقت را به من عطا فرما که سرباز امام زمان )عج( باشم خدایا امام زمان مان را از ما راضی و خشنود بگردان 
خدایا قلبم شکسته است خدا دیگر به این زندگی کثیف عالقه ای ندارم: شهادت از دیدگاه من همانند پستان مادری است 
که کودک بسرعت بطرف آن می رود اکنون که راهی جبهه های حق علیه باطل هستم هیچگونه وحشت و نگرانی در خودم 
احساس نمی کنم بر این اساس برخود الزم دانستم که چند کلمه ای با شما گفتگو کنم وصیتم به پدر و مادرم این است 
که بعد از شهادت من گریه نکنند چرا که به دیدار خداوند شنافتم و از خداوند برای فرزند شهیدشان طلب مغفرت نمایند. 
ای مادر ای استورة مقاومت زمان، ای رهرو  حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب )ع( همان گونه که فرزندت حسین وار 
برای حیای قرآن فدا شد از تو مادر عزیز می خواهم بجای گریه و زاری همانند زینب )س( صبر و استقامت داشته باشی 
ای مادر و ای پدر مرا ببخشید که نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم و اگر در طول زندگی شما بی احترامی نسبت به 
شما نمودم مرا عفو کنید و ببخشید و از خواهرانم می خواهم که مانند فرزندان حضرت فاطمه زهرا )ع( باشید و با رعایت 
حجاب اسالمی در جامعه حافظ خون شهدا باشید و از برادران و دوستان می خواهم که بعد از شهادتم سالح افتاده مرا 
گرفته و تداوم بخش راه شهیدان اسالم باشند نگذارند که به اسالم لطمه ای وارد شود و از برادران و خواهرانم می خواهم 
که در وقت نماز خواندن طلب آمرزش این حقیر را از خداوند بخواهند و از اینکه برادرتان به فیض شهادت نائل آمده است. 
هیچگونه ناراحتی نداشته باشید بلکه خوشحال باشید چرا که خوشحال نباشید و وصیتم به امت اسالمی و شهید پرور این 
است که بعد از شهادتم نگذارند افراد ضد انقالب و کسانیکه مقلد امام خمینی نیستند در تشییع جنازه و در مراسم ختمم 
شرکت نمایند و از برادران مؤمن باالخص برادران عضو انجمن اسالمی و گروه مقاومت می خواهم که برایم قرآن بخوانند 

و در مراسم ختم من نوارهای قرآن سوره های مبارکه قیامت و مریم را بگذارید تا تالوت کند:
در ضمن مقداری پول به مبلغ 1300 تومان به برادر مسعود رضایی بدهکارم. برادر قاسمی بعد از شهادت من به برادر 
شاهپور پژوهش مراجعه نموده و پس از معرفی برادر مسعود رضایی به وسیله شاهپور پژوهش مبلغ مورد نظر را به برادر 

رضایی بدهید.
 و در ضمن 11 یازده روز هم کسری روزه دارم و در پایان از شما می خواهم که مرا در مال مجدالدین)گلزار شهدای ساری( 

دفنم نمایید و دعای همیشگی فراموش نشود.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار 
خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان

آمین یا رب العالمین
والسالم - عظیم باقری
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عیسـی  بـراری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عیسی براری
عیسی براری در 8 شهریور ماه سال  1352 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای جور جاده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش فیروزه براری و پدرش جمال براری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید فتاحی جورجاده و امام خمینی 
پاچی و دبیرستان 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 و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عیسی براری 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 شیمیایی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت 
الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار شهدای روستای 
جور جاده شهرستان شهید پرور ساری 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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عیسـی  بـراری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َُّکْم إِن ُکنتُْم  ِ بِأَْمَوالُِکْم َوأَنُفِسُکْم َذلُِکْم َخیٌْر ل ِ َوَرُسولِهِ َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِیِل اهللَّ ُُّکْم َعَلی تَِجاَرةٍ تُنِجیُکم مِهّْن َعَذاٍب أَلِیٍم )10( تُْؤمِنُوَن بِاهللَّ َِّذیَن آَمنُوا َهْل أَُدل یَا أَیَُّها ال
تَْعَلُموَن )11( سوره صف - ای کسانیکه ایمان آورده ایدآیا شما را بنمایانم  به تجارتی سودمندکه شما را از آتش جهنم نجات دهد  آن تجارت سودمند آن 

است که ایمان به خدا و رسولش بیاورید و در راهش جهاد کنید با جانها و مالهایتان این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
با سالم و صلوات الهی بر محمد رسول اهلل)ص( و علی ولی اهلل و حسین ثاراهلل و خمینی روح اهلل و سالم و درود فروان بر رزمندگان جنداهلل این جهادگران 
پر توان اسالم و این عاشقان اسالم که در جبهه های نور علیه ظلمت با جانبازی هایشان اسالم را به پیروزی می رسانند  و سالم و درود خداوند بر شهیدان 
این میوه های رسیده و باطراوت باغ زیبا و پرشکوه خلقت که باغبان این باغ آنان را در حالی که در شادابی بودند چیده است و سالم و تحیات الهی بر شهیدانی 
که معشوق خود را یافتند و عاشقانه به سوی او پرواز کردند و رفتند به دیار یار خود و ما را تنها گذاشتند. نمی دانم که خداوند بزرگ این سعادت را که همانا 
شهید شدن در راه او می باشد را نصیب بنده می کند یا نه؟ ولی بزرگترین آرزویم این بوده و هست که به خیل شهیدان بپیوندم و خداوندا از اینکه به من 
سعادت دادی که در راه تو باشم تو را شکر می کنم. خداوندا حال که به من سعادت حضور در جبهه ها را دادی و مرا قابلیت آن دادی تا شاگرد مدرسه جبهه 
این مکان مقدس تو شوم ای پروردگار مهربانم از تو می خواهم که مرا با مدرک قبولی که شهادت است بپذیری. خداوندا تو خیلی دوست داشتنی هستی 
همیشه آرزویم این بوده که پیش تو می آمدم تا مرا از این خراب آبادیهای دنیا نجات می دادی اما حیف که گناهانم باعث شد تا خیلی دیر به حضورت برسم.
خداوندا تو را خیلی دوست دارم و نمی توانم جدایی ات را تحمل کنم ای کاش خون می شدی و در رگهایم جریان می یافتی و به سلولهایم جان می دادی 
و سراسر وجودم را فرا می گرفتی تا تمام اعضا و جوارحم در خدمت تو باشد و تو را صدا بزند. خداوندا با خوشحالی و فکری آزاد به خاطر پیوستن به تو 
به جبهه آمدم تا شاید شربت شهادت بنوشم. خداوندا اکنون می خواهم مطالبی را به عنوان وصیت نامه بنویسم به امید آنکه شهید شوم خیلی در تردید هستم 
زیرا هرگز نمی توانم از زبان یک شهید سخن بگویم. خودم را بیشتر از هر کس محتاج به سفارش می دانم اما به هر حال تمام افکارم را روی هم گذاشته و 

سفارش ها و خواسته هایی را که یک شهید راه حق باید داشته باشدبنا به وظیفه دینی ام می نویسم.
اوال این را به همه می گویم که آگاه باشید و بدانید که هدفی را انتخاب کرده و در راه رسیدن به آن کوشش کردم، هدف من راه سرورم حسین )ع( است و 
از او سرمشق گرفتم و خود او فرمود: » و لکم فی اسوه « یعنی عمل من در این قیام باید سرمشق شما باشد و بدانید که من با آگاهی کامل و با عشق و عالقه 

فراوان در این راه قدم نهادم و امیدوارم که خداوند به من توفیق رسیدن به هدفم را عنایت فرماید آمین.
سخنانی با امت حزب اهلل دارم قبل از هر چیز شما را به تقوا و پرهیز از معصیت خداوند دعوت می کنم. تقوا پیشه کنید تا به رستگاری کامل برسید. ایمان 
به خدا را با جانتان ادغام کنید و روحتان را روح خدایی کنید تا از همه بالهای شیطانی وا رهید. همیشه خدا را در نظر داشته باشید و زیاد به فکر مرگ باشید 
منظور از مرگ همان شهادت در راه خداست یعنی شهید شدن در راه خدا. با خود بیندیشید که آیا اگر خداوند جانتان را بگیرد هیچ چیزی دارید  که شما 
را در آن عالم سرفراز کند و در مقابل بهشتیان از خجالت سربه زیر نباشید یا نه؟ بدانید که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد که قرآن دربارة 
کار کردن برای آخرت می فرماید : » َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَری  « از پیش برای خود اعمال صالح ارسال کنید و بدانید که هر شری در این دنیا انجام دهید در 
آخرت شرش را خواهید دید و اگر ذره ای کار خیر انجام دهید مزدش را می گیرید، همیشه به حق سخن بگویید، امر به معروف و نهی از منکر کنید و در 
اعمال خود احتیاط کامل داشته باشید خدا را در نظر آورید و مواظب باشید که در دامگاه شیطان نیفتید. سعی کنید فرامین و دستورات اسالم را مو  به مو اجرا 
کنید و در زندگی خود پیاده کنید، مطیع و پیرو واقعی والیت فقیه باشید تا دین اسالم و مملکت اسالمی از شر همه خطرها محفوظ  و مصون بماند شما را 
سفارش می کنم از رفتن به جبهه ها خودداری نکنید و همواره جبهه ها را گرم نگه دارید که همانا خدا در قرآن می فرماید : » و جاهدوا فی سبیل اهلل « یعنی 
در راه خدا جهاد کنید، جبهه ها را فراموش نکنید و دانش آموزان عزیز در پشت جبهه ها درسشان را خوب بخوانند که امام فرمودند : » مدرسه سنگر است 

و این سنگرها باید حفظ شود. «
نماز را بپا دارید و به بهترین وجه و با اخالص و خضوع و خشوع و با حضور قلب نماز بخوانید که نمازتان از همه چیز مهمتر است زیرا که پایه و اساس 

ین ان قبلت قبل ما سواها و ان رداّت رداّ ما سواها « دین است. رسول اکرم )ص( می فرماید:» الصاله عمود الداّ
» نماز ستون دین است اگر نماز قبول شود بقیه اعمال قبول می شود و اگر نماز رد شود و مورد قبول درگاه حق نشود هیچ عمل دیگری قبول نمی شود. «   
اما سخن دلم با مادر عزیزم و پدر گرامی ام، پدر جان! سالم و درود خدا بر شما پدرم شما خیلی خوب بودید خیلی خوب هستیید ولی من قدر شما را        
نمی دانستم و از فرمانتان سر پیچی می کردم و حرفتان را گوش نمی کردم شما تمام هدفتان این بود که مارا به راه راست هدایت کنی و از همه بیشتر برای 
هدایتمان مایه گذاشتی و خیلی زحمت کشیدی و حاصل زحماتتان را با آگاهی کامل به جبهه فرستادی، پدر و مادرجان از دور دست شما رو می بوسم 
و از شما تشکر می کنم که مرا به  راه حق و سعادت کشاندی و مانع از انحرافم شدی، پدر جان اگر در طول کوتاه عمرم از من اشتباهی سرزده است مرا 

ببخشید و امیدوارم که مرا عفو نمایی . التماس دعا
مادر مهربانم سالم علیکم امیدوارم از این که در راه خدا به شهادت رسیده ام ناراحت نباشید مادرجان از شما  می خواهم که مانند کوهی استوار و مقاوم در 
مقابل سستیها و مصیبت ها مقاومت کنید، مادرم من همیشه به شما می گفتم که من شما را دوست دارم پدر و برادران و خواهرم را هم دوست دارم اما مکتبم 
را بیشتر از شما دوست دارم و نمی توانم تحمل کنم که دین من در خطر باشد و با خیال راحت به زندگی ادامه بدهم  و به جبهه توجهی نکنم. مادرم من 

شما را خیلی آزار رساندم اما شما خیلی مهربانید و برایم خیلی زحمت کشیده اید امیدوارم که من را عفو کنید و حاللم کنید. 
سخنی دارم با براداران عزیزم و خواهر مهربانم، برادران و خواهر گرامی ام امیدوارم که شما همواره حقیقت جو باشید و همیشه حرف حق را بپذیرید و در 
زندگیتان سرفراز باشید، برادران عزیزم امیدوارم که بعد از من صبور باشید و سربلند و مقاوم در مقابل مصائب باشید و تو ای خواهر عزیزم امیدوارم از دیدن 
جای خالی ام ناراحت نشوید زیرا امانتی بودم که می بایست روزی این امانت از جمع شما می رفت. خواهر عزیزم به تو سفارش می کنم که همچون 
زینب حجابت را حفظ کنی و بدانی که زن باید مانند یک گوهر در صدف حجابش را حفظ کند. برادران و خواهر گرامیم من هیچ وقت برادر خوبی برای 
شما نبودم امیدوارم مرا ببخشید و عفوم کنید . به امید پیروزی رزمندگان اسالم و به امید آزاد سازی کربال و قدس و اسیران جنگی جمهوری اسالمی ایران 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار            عیسی براری67/2/20
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عسگری  بـرزگر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عسگری برزگر
عسگری برزگر  در 15 فروردین ماه سال  1344  میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 
مهر و محبت مادرش حاج خانم سلطانی و پدرش علیجان برزگر  پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس لرستان الیگودرز دوره ابتدایی و 
ساری دوره راهنمایی و دبیرستان با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عسگری برزگر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/01/08 منطقه 
عملیات کردستان – مریوان در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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عسگری  بـرزگر
بسم رب الشهدا والصدیقین 

ا إِلَیْهِ َراِجعوَن- هر گاه برای شما مصیبتی پیش آمده از آن بیمناک  َاـّ َاّا هلِلِهّ َوإِن َاِّذیَن إَِذا أََصابَتُْهم ُماِّصیبٌَۀ َقالُواْ إِن آیه 156- ال
نباشید و بگویید که ما از خدائیم و بازگشت همه ما به سوی اوست.

ِ َو الُْمْستَْضَعفیَن مَِن الرِهّجاِل - چرا در راه خداوند و راه نجات محرومان پیکار  َو ما لَُکْم ال تُقاتُِلوَن في  َسبیِل اهللَّ
نمی کنید مردمانی که ضعیف نگه داشته شده اند با درود بیکران به شهدای اسالم از اول تا به آخر و با درود و سالم به 

رهبر انقالب اسالمی امام خمینی و بنا به فرمان محمد )ص( وصیت نامه را شروع می کنم.
سالم بر پدر و مادر عزیز و گرامیم با سالم بر شما فرشتگان که با زحمات خود ما را بزرگ کرده تا که برای اسالم و 
مملکت سودمند باشیم شاید در این عمر کوتاه و سریع الیق برای شما نبوده باشم و زحمت شایان و شایسته شما را 
درک نکرده ام ولی به بزرگواری خود مرا می بخشید پدرم و مادرم شما را به خدا قسم ارزشی بزرگ پیش خدا دارید 
چون که امانت خود را به خدا سپردید و هیچ ناراحت نباشید از شما خواهش دارم همچون پدر و مادری که چند 
فرزند خود را فدای اسالم کردند استوار باشید و صبر را پیشه کارهایتان قرار دهید. با سالم بر برادران و خواهرانم که 
باید راه ما را همچون شیرمردان و شیرزنان ادامه دهید و امیدوارم که فرزندانی همچون زینب و حسین پرورش دهید 
به شما و تمام اقوام و دوستان سفارش می کنم هیچوقت سنگر ها را ترک نکنید و اگر پرچم اسالم از دست ما افتاد 
شما آن را به دست بگیرید و در جهان سرافراز سازید. از شما خواهش دارم که امام را فراموش نکنید مخصوصاً در 
نماز، ایشان را دعا کنید. سفارش دیگر من این است به تمام اعضای خانواده که اگر جسد مرا نیاوردند ناراحت نشوید 
چون جسد بی روح فایده ندارد و عوض اینکه سر قبر من بنشینید و فاتحه بخوانید سر قبر دیگر شهیدان بنشینید که 
انگار سر قبر من فاتحه می خوانید و مرا خوشحال کردید اگر من شهید شدم لباس سیاه بر تن نکنید و بجای آن یک 
پرچم سبز ال اله اال اهلل بر سر در خانه بزنید چون ما همه در زیر سایه این پرچم هستیم که زندکی می کنیم و دوباره 
به شما می گویم که صبر را پیشۀ تمام کارهایتان بدانید و هیچ وقت امام را فراموش نکنید. دیگر مزاحم وقت گرامی 

شما نشوم و شما را به خدا می سپارم. خداحافظ شما باشد.
به امید پیروزی و ظهور هر چه سریعتر امام زمان )ع(

  خدایا خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی این نور چشم مهدی تو را به جان مهدی خمینی را نگهدار
عسگر برزگر
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قدرت اهلل بـرزگر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قدرت اهلل برزگر
قدرت اهلل برزگر در  15 فروردین ماه سال 1340 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای بادله شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش نجمه احمدی و پدرش حیدر برزگر پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس بادله و سمسکنده و هنرستان       
خیری مقدم  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب 
در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر 

و حضور پررنگی داشت.
به اسالم خدمت             شهید قدرت اهلل برزگر در عضویت بسیج لشکر 25 کربال 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/10/01 
منطقه عملیات کردستان- کامیاران در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای بادله شهرستان شهید پرور ساری 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 بـرزگر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند***روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز مردن مهر اس***مردار بود هر آنکه او را نکشند

ما شیشه ایم و باک نداریم از شکست***شیشه چو بیشتر بشکند تیز تر شود
بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. 

))امام خمینی((         
سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران

مادرم: کوه باش و چون کوه استقامت کن لحظه ای از نام و یاد خدا غافل مباش. در راه دین بکوش، که هرچه بکوشی 
باز کم است. خواهرم! زینب وار با نامالیمات دست  و پنجه نرم کن.

بلکه ما باید سراغ مرگ برویم مگر انسان یک دفعه بیشتر می میرد؟ پس چه بهتر که آن یک دفعه هم در راه خدا باشد 
ان شاءاهلل ما به یاری خداوند توطئه آنها را با رنگ خون و نثار جان خنثی خواهیم کرد و آنان را سر جایشان خواهیم 

نشاند.
شما ای منافقین خلق که پس از پیروزی انقالب فقط اسم و شهرت و نام سازمان را بعنوان کیش شخصیت به یدک 
می کشید از شما می پرسم آیا برای رضای خدا یک شب توی این خلق خدا پاسداری داده اید به عنوان یک برادر دلم 
می سوزد برای یک مشت جوان پاک و صادق که رهبران آنها را منحرف می کنند و برادر و خواهر مسلمان چقدر 
می خواهید کانالیزه و سیستماتیک باشید تا کی واگن قطار می خواهی باشی به خود آی که خود انسانی مستقل و با اراده 

هستی.
ان شاءاهلل تعالی همان طور که آرزوی همه ماست این انقالب را به رهبری امام عزیز به انقالب حضرت بقیه اهلل االعظم 

امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه شریف پیوند خواهیم زد که انقالب جهانی اسالمی می باشد.
مادر جان! بعد از شنیدن خبر مرگ من خواهش می کنم اشک مریزید به خواهرم هم بگو در سوگ من اشک نریزد زیرا 

امام بزرگوارمان در سوگ فرزندش اشک نریخت چون می دانست رضای خداوند در این امر می باشد.
مادر جان! مرگ من در راه اسالم و قرآن شاید جوششی در جوانان به وجود آورد.

مادر مهربانم! قامتت را بلند گیر و ندای )اهلل اکبر و خمینی رهبر( سروده و سخن شهیدان راه خدا را بر مردم برسان که 
همانا سخن ما پیروی کردن از قرآن و خدا می باشد.

ای برادران عزیز! هوشیار باشید و غیر اسالم و قرآن به چیز دیگری فکر نکنید. هرچه خیر و صالح انسان است در این 
کتاب نهفته است و شما نیز سعی کنید که راه خدا را ترویج نماید و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نفرمایید.

ای خواهران: زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید و زینب گونه راه شهیدان را ادامه دهید.
من از دنیا می روم تاجوانان زادگاهم با خون من بیشتر به قرآن بیاندیشید.

خون شهید...
شهید چه می کند؟ شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمنی بایستد، یا دشمن را می زند یا از دشمن می خورد، 
اگر تنها این بود، باید بگوییم آن وقت که از دشمن می خورد، و خونش را می ریزند، خونش به زمین می ریزد، خون شهید 
هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزار ها قطره، بلکه به دریایی از خون می گردد و در پیکر اجتماع وارد می شود. لذا 
پیغمبر فرمود »ما من قطره احب الی اهلل من قطره دم فی سبیل اهلل« هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطره 

خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست.
شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع، این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگ های اجتماع خاصه اجتماعاتی 

که دچار کم خونی هستند خون جدید وارد می کنند.
))قسمتی از کتاب شهید استاد مطهری(( قیام و انقالب مهدی
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حسین بسطامی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسین بسطامی
حسین بسطامی در 25 شهریور ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سیدآباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش معصومه قنبری و پدرش فرضعلی بسطامی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس کوهی خیل و مرادیان فیروزکنده 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 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  بسطامی  حسین  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/09/01 
منطقه عملیات جزیره مجنون در اثر 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 روستای سیدآباد و کوهی خیل شهرستان شهید پرور ساری 
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 بسطامی
بسمه تعالی

شهید نظر می کند به وجه اهلل )امام خمینی(
آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند پیش خدایشان روزی می خورند.

سالم من به شما باد ای خانوادة شهید، سالم من به شما باد پدر و مادر و برادر و خواهر عزیزم و سالم من به شما فامیالن 
و دوستان و آشنایان من و سالم من به شما پدر و مادر عزیزم، می دانم که در حق شما خیلی بدی کرده ام و خیلی بی 
احترامی کرده ام و همچنین پدر و مادر عزیزم، به هر حال مرا ببخشید و شما ای برادر و خواهر عزیزم شما هم مرا ببخشید، 
به هر حال شما دوستان و آشنایان و فامیالن اگر بدی دیدید از من چشم ببندید و مرا ببخشید و همچنین خداوند بزرگوار 
اگر اینها مرا نمی بخشند شما ای پروردگار بزرگ شما مرا ببخشید. می دانم که باید حتما رضایت ایشان را جلب کنم ولی 
نمی توانم، شما آن توان را به من بدهید تا آن رضایتشان را جلب کنم. خدایا می دانی که برای لقاء تو به جبهه آمدم و 
امیدم جز وصل تو نیست و تو دست رد به سینۀ امیدواران نمی زنی و آنان را می خوانی. خدایا می دانی که رو سیاهم و از 
ابین  گذشتۀ تلخم و از صفات رذیله ام، از گناهان کثیرم فقط تو  آگاهی و خودت گفتی که برای توبه بیا. تو فرمودی که تواّ
را دوست داری. هم اکنون آمدم و با نگاه امید به تو می نگرم و می دانم که قول تو حق است. بار الها به درگاهت شکر 
می کنم که سعادت حقیقی را نصیبم کردی و با حسینیان همراه کرده و در جبهه راه دادی و هم نوای مجاهدان قرار دادی 
و مرا از تفکرات و تخیاّالت بیهوده رهانیدی و از ظلمت به نور رهنمون ساختی. از لهویات دنیا به انوار الهی سوق دادی و 
شراب عشقت را به من نوشاندی و در ُزمرة کسانی که در راه تو نبرد می کند قراردادی. ای ملت شهیدپرور ایران امام را تنها 
نگذارید و مثل ملت کوفه نباشید و شعارتان این باشد ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند، مگر امت بمیرد و امام تنها بماند. 
و ای ملت قهرمان ایران به حرف های امام و والیت فقیه عالی قدر گوش فرا دهید و ای پدر و مادر عزیزم و برادر و خواهر 
عزیزم هیچ نگرانی نداشته باشید. در عزایم گریه نکنید و اگر شما گریه کنید دشمن خوشحال می شود شما فکر کنید که 

یک پسرتان را در راه خدا داده اید و باید همچین فکری را کنید. دیگر عرضی ندارم خداحافظ شما. 
و السالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته 

شهید حسین بسطامی 
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بهرامپور بخشعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز بخشعلی بهرام پور
بخشعلی بهرام پور در  11 دی ماه سال 1349  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای حاجیکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش ام سلیمه عبدی  و پدرش هادی بهرام پور پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس روستای المشیر  با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید بخشعلی بهرام پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1365/10/04 عملیات کربالی 4 منطقه ام الرصاص در اثر اصابت  گلوله و 
ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر 
پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای پاشاکال شهرستان شهید 
پرور ساری 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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بهرامپور بخشعلی 
و ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص

خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست دارد.
با سالم و درود به آقا امام زمان مهدی موعود و نایب برحقش امام خمینی و سالم بر قائم مقام رهبری آیت حق 
منتظری و با سالم و درود به رزمندگان جبهه های جنگ که می روند کربالی حسین و قدس عزیز را آزاد کنند تا همه 
ما به زیارت قبر شش گوشۀ آقا امام حسین علیه السالم مشرف شویم. سالم به مردمی که ما را از زیر رژیم 2500 ساله 
طاغوت بیرون کشانده و به سوی آزادی و آزادگی کشانده و فکر مسلمانان جهان را برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان 
سوق داده است. ای مردم قدر این پیر مرد جهان و بت شکن زمان را بدانید که در جهان همچون مردی پیدا نخواهد 
شد. به مردم و خدایمان سوگند که اگر دریاها یکبار خشک شوند و به دره هایی خطرناک تبدیل شوند و قله های سر 

به فلک کشیده یک باره فرو بریزند و ذوب شوند، دست از مردی چون امام خمینی بر نگیرم.
 ای پدران و ای مادران از رفتن فرزندانتان به جبهه ها جلوگیری نکنید امروز موقع آن فرا رسیده است که جانمان 
را در جبهه ها فدا کنیم من از خداوند عزوجل می خواهم که این لباس مقدس رزم بسیجی را که بر تن دارم رخت         
دامادی ام قرار دهد. ای خدا می دانم که هر بندة گناهکار را مثل من، به در خانه ات راه نمی دهی، ای خدا تو را به 
خون امام حسین قسم، تو را به آن موقعی که رزمندگان در جبهه »حسین حسین« می گویند، سرشان از بدنشان جدا 
می شود قسم. ای خدا بیا که امروز قلم عفو بر دور گناهانم بکش و مرا به در خانه ات راه بده. خدایا خیلی مهربان 

خیلی بخشنده ای.
پدرم اگر روزی جنازه ام را باالی دست های مردم دیدی با قلبی استوار و پوالدین پیشاپیش جنازم حرکت کنی و 

بگویی که فرزندان ما عاشق حسین هستند و به آرزویشان می رسند.
مادرم اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی گریه و زاری مکن به جای گریه و زاری در غم مرگم شادباش تا شادی تو 
تیری باشد بر قلب کاخ نشینان سفید و کرملین. برادرم اگر شنیدی که برادرت شهید شد و اسلحه اش بر زمین افتاده 
بود رو به سوی جبهه کند و در صحرای خشک خوزستان جستجو کن و اسلحه برادرت را از زمین بردار و در سنگر 

منتظر دشمن خدانشناس باش تا انتقام شهیدان این مرز و بوم را از خصم زبون بگیری.
خواهرم تو هم مثل زینب زمان سختی را تحمل کن، خواهرم از همه مهم تر حجابت را حفظ کن، هم صبر تو و هم 
حجابت تیری است بر قلب یزید زمان صدام عفلقی. این بار سوم است که وصیت نامه ام را می نویسم که شهادت 
نصیب من نمی شود، خدایا مرگ ما را شهادت در راهت قرار بده. در پایان وصیت آن کسانی را که من ناراحت کردم 

از او  برایم رضایت جلب کنید.
))به امید پیروزی سپاهیان اسالم، والسالم عمر با عزت امام مستدام((

مورخه دوشنبه 7 مهرماه 1365 هجری شمسی مطابق 24 محرم الحرام هجری قمری 29 سپتامبر 1986 میالدی 
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سیداحمد  تقوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیداحمد تقوی
سیداحمد تقوی در 1 فروردین ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سنگده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش حوا بی بی تقوی  و پدرش سیدابراهیم تقوی پرورش 

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

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیداحمد تقوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/05/13 منطقه 
عملیات هورالهویزه 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 سنگده شهرستان شهید پرور ساری 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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سیداحمد  تقوی
)بسم اهلل الرحمن الرحیم(

ِ بِأَْموالُِکْم  ِ َو َرُسولِهِ َو تُجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللَّ ُُّکْم َعلي  تِجاَرةٍ تُنْجیُکْم مِْن َعذاٍب أَلیٍم)10( تُْؤمِنُوَن بِاهللَّ َّذیَن آَمنُوا َهْل أَُدل یا أَیَُّها ال
َو أَنُْفِسُکْم ذلُِکْم َخیٌْر لَُکْم إِْن ُکنْتُْم تَْعَلُموَن)11(  سوره صف  

اینجانب سید احمد تقوی فرزند سید ابراهیم متولد 1345 شماره شناسنامه 1004 اعزامی از شهرستان قائمشهر که به جبهه های نبرد حق 
علیه باطل شتافته ام نکاتی چند بعنوان یادآوری تذکر می دهم امیدوارم که همه نسبت به این جمالت احساس مسئولیت نمایید. سپاس 
خداوندی را که مرا به ارزش های الهی آشنا نمود و با آشنایی از این معیارهای مقدس مرا وادار به هجرت کرد تا اینکه در راه خدا و حق 
در جبهه گام نَهم و با ایثار هستی خویش، نصرت اسالم را ضمانت نمایم. سپاس پروردگاری را که به من اصالت زندگی داد تا اینکه 
در پی احیای اصالت جامعه و اسالم بکوشم و با خون سرخم در حراست از آن کوشا بوده و جهانیان را به معیارهای مقدس توحیدی 
آشنا سازم و راه عدل و اعتدال را به آنان بشناسانم تا اینکه در پی سعادت خود بکوشند در گرد بال و گمراهی حلقه نزنند و ذلت و 
خواری را بر عزت ترجیح ندهند، دنیا را بر آخرت و معنویات و روحانیت را بر مادیات ترجیح ندهند و تباهی زوال را با هستی و 
بقاء اشتباه نگیرند و خالصه اینکه در کفر نمیرند. من برای روشنگری و هدایت جامعه ام راه هجرت برگزیده ام و تا احیای ارزش های 
اسالمی بر این تصمیم استوارم. برای شرافت و بزرگواری جامعه اسالمیم با خون سرخم وضوی عشق می گیرم و از خداوند بزرگ 
می خواهم که مرگم را شهادت در راهش قرار بدهد »اللهم اجعل و فاتی فی سبیلک« و همچون موالیم امام حسین علیه السالم فریاد 
می زنم »انی ال اری الموت االسعاده و الحیاه مع الظالمین اال برما« و با فریاد رسا ندا می دهم »هیهات من الذله« حال که در اینجا هستم 
سفارشی برای مردم مسلمان ایران دارم، هرچند کوچک تر از آنم که با آنان چنین سخن بگویم چون خود این مردم در صحنه هستند 
و انقالب را تاکنون سرپا نگه داشته اند. چند کلمه ای را تذکر می دهم؛ اول اینکه امام را تنها نگذارید و به دستورات امام عمل کنید با 
مسئولین جمهوری اسالمی که از طرف امام مورد تأیید و تأکید هستند خوب برخورد کرده و مواظب دسیسه ها علیه آنها باشند و جنگ 
را، مسئله بزرگ و شیطان بزرگ آمریکا را از یاد نبرند و به فرزندان خود بسپارید که آمریکا دشمن شمارة یک اسالم است و بعد اینکه 
نگذارید تاریخ خدای نکرده دوباره عقب برگردد زبانم الل حادثه کوفیان در ایران تکرار گردد. از آنجا که اکثر برادرانم این تذکر را به 
شما دادند حجت بر شما تمام است. یک مسئله دیگر اینکه مساجد را پر کنید که به قول امام دشمنان اسالم از همین مساجد می ترسند. 
حال چند کلمه ای با پدر و مادر مهربانم،  پدر مهربانم! شرمنده ام از اینکه نتوانستند زحمات شما را که طی بیست سال در حق من تحمل 
نمودید جبران کرده و آن را نادیده انگارم، امیدوارم که خداوند در مقابل همۀ زحمات اجر عظیم نصیبتان گرداند. من برای بار دوم است 
که به جبهه آمدم نتوانستم با شما خداحافظی کنم ان شااهلل  که مرا مقصر نمی دانید، و تو ای مادر عزیزم می دانم که چشم های تو از نبود 
من گریان است و دل تو از دوری من بی قرار، حال اینکه شاید مرا دیگر نتوانی ببینی ناراحت نشو، حاللم کن، باشد که خداوند از این 
کار پاداش خوبی برایت در نظر بگیرد. من که جز برای اسالم نیامده ام  و خوشا به سعادت شما ای مادر که مانند علی اکبر حسین 
مرا در راه خدا به میدان جنگ فرستادی و از این خوشحال باش که رضایت خدا در این است. صبر داشته باش و گریه و زاری کمتر 
کن که کفار و منافقین از این حاالت خوشحال می شوند و نمی گویم که گریه نکن بلکه نه در جمع و با فریاد بلند، آرام و آهسته. هر 
چند فکر می کنی که زحمات بیست ساله ات بیهوده بوده ولی تو آن را برای خدا پرورش داده ای، امانتی است که به صاحبش برگشته 
است. چه دیر و چه زود، چه در رختخواب و چه در سنگر جبهه.  از اینکه بدون اجازه و خداحافظی رفتم امیدوارم که مرا بخشیده 
باشی و چنانچه مرا نبخشیده ای هم اکنون مرا مورد عفو قرار بده و حاللم کن و همچنین خواهران و برادرانم مواظب حاالتتان بوده و 
گریه کمتر کنید و اجر مرا با حرکات خود کم نسازید زیرا از آنچه در مورد خانوادة شهدای دیگر دیده ام می گویم و از شما نیز پوزش 
می طلبم از اینکه نتوانستم خداحافظی کنم و حال چند کلمه ای با دوستان و هم کالسی هایم. برادران و دوستان و همکالسی! از اینکه 
با شما در مدرسه نیستم ناراحت نشوید و امیدوارم که در درس موفق بوده باشید سنگر مدرسه را نگهدارید و با نمرات خوب قبول 

شوید و فرصت به اَجنبیان و بستگان آنان ندهید که به سطح باالتر نفوذ کنند و دانشگاه ما از آنان پر شود.
سنگر جبهه را نیز فراموش نکنید و امام را تنها نگذارید و حال چند وسیله ای را که از اینجانب بجا مانده است را به هر طور که الزم 
می دانید انجام دهید وسایلی به آن صورت ندارم جز حدودی لباس و عکس و آلبوم، رادیو و همین، از برادران مسجد اعظم که مرا 
در راه و روشم و هدفم یاری دادند تشکر می کنم. از کمک های بی دریغ  آنها به خاطر دست یافتن به اهداف اسالمیم نهایت تشکر را 
دارم و برادرانم شب شنبه قرائت قرآن را فراموش نکنید و در اجرای مراسم اینجانب نهایت احتیاط را بعمل آورده تا قدری حتی کم به 

مردم همسایۀ مسجد محل و یا محل اذیتی نشود.
»انا هلل و انا الیه راجعون« باشد که خداوند مرا به حضور بپذیرد و متذکر می شوم چنانچه برادران و کسان دیگر از من بدی مشاهده کردند 

با بزرگواری مرا ببخشند. والسالم- به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی و زیارت کربال و قدس ان شاءاهلل
سید احمد تقوی1364/04/16 )خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار( 



»51«

سیدعلی تقوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعلی تقوی
سیدعلی تقوی در 20 اسفند ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سنگده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش سیده رحیمه محمودی و پدرش سیدحسین تقوی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدرسه شهید مختاری سنگده و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید سیدعلی تقوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه های غرب )کردستان –مریوان( و جنوب )فاو- والفجر8 و شلمچه(  
شرکت داشت و سرانجام در تاریخ1365/12/12 عملیات تکمیلی کربالی5  
منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار 
از تشییع در گلزار  الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس  رحمت 
روستای سنگده شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدعلی تقوی
بسم رب الشهدا

به نام اهلل توانبخش حرمت خون پاک شهدا 
))انا هلل و انا الیه راجعون((

با درود فراوان بر یگانه منجی انسانیت حضرت بقیه اهلل و نایب برحقش و خمینی روح اهلل و با سالم و درود بر تمامی 
شهیدان به خون خفته از کربالی حسین علیه السالم گرفته تا کربالی ایران و با سالم و درود بر تمامی مظلومان کردستان.

ان شاءاهلل امسال سال پیروزی رزمندگان اسالم باشد، سال ایجاد تفاهم و برادری، سال ایجاد مهر و محبت، سال ادامۀ راه در 
مبارزه و سال ایجاد ارزش ها. باید بگویم که هر وقت به یاد برادران شهیدم و دوستان شهیدم می افتم و بیاد خاطراتی که با 
آنها داشتم با خود می گویم که آیا روزی این سعادت را خواهم داشت که به آنها بپیوندم ولی می بینم که راهی بس طوالنی 
است که باید بیش از بیش خود را ساخت و اکنون که در راه خودسازی هستم امیدوارم زمانی که مرگ به سراغ من آمد 
آنقدر خود را ساخته باشم که لیاقت پیوستن به برادران و دوستانم را داشته باشم. خداوندا تو را به پهلوی شکسته فاطمه 
زهرا و تو را به حق خون به ناحق ریخته حسین ابن علی )ع( اگر مقابل شهید شدن در ماه مقدست هستم مرا به این مقام 
واال برسان و از مرگ هیچ هراسی نداریم چرا که امامان ما فریاد زدند از مرگ چه هراسی داریم وقتی به حق می میریم؟ 
خداوندا تا انقالب شکوهمند مهدی عجل اهلل امام بزرگوار و اندیشمند و دلسوز اسالم و امت های اسالمی را نگهدار، تا 
بتواند مستضعفان جهان را به نام گفتۀ قرآن وارثین زمین قرار دهد و اینجانب سید علی تقوی تا آخرین قطرات خونم از 
این انقالب و میهن اسالمی دفاع خواهم کرد و تا زنده ام به امید بدان توانا یار و یاور امام امتم خواهم بود. از خداوند توانا 
می خواهم که اسالم و اسالمیان را موفق و مؤید کند. پروردگارا! من به ندای امام امتم لبیک گفتم و به جبهه نبرد حق علیه 
باطل اعزام شدم، تو گواه باش که به یاری حسین زمان خمینی به یاد کربال و حسین علیه السالم که در صحرای کربال 
می گفت )هل من ناصر ینصرنی( و جوابی نمی شنید به ندای نایب امام زمان لبیک گفته و یاری خواهم کرد تا اسالم به قوت 
خود تا ظهور مهدی )عج( به سرعت هرچه بیشتر پیش برود. پدرم مرا ببخش که لیاقت فرزندیت را نداشتم و نتوانستم 
حق فرزندیت را ادا نمایم و شما مادرم همچنین امیدوارم بعد از من در موقع عبادات از درگاه خداوند طلب بخشش کرده 
از خدا بخواهی شهیدی که برای بارور شدن انقالب اسالمی داده ای و این قربانی نا اهل را که در راه والیت فقیه داده ای 
قبول فرماید. خدا توفیقت دهد، همیشه صبور باش تا دیگران نیز از شما سرمشق بگیرند و همیشه با دل شکسته و تبعیت 
به اسالم از خداوند نابودی دشمنان اسالم را خواهان باش. برادران به شما توصیه می کنم از اسالم و روحانیت مبارز و 
آگاه که تا به حال اسالم عزیز را به این مرحله رسانده اند حمایت کرده که روحانیت به راستی راه گشایان خوبی هستند و 
دستهایی که خالف خدا و اسالم است قطع نموده و همیشه افراد را با اسالم تطبیق نمایید و میزان شناختتان اسالم باشد.

و ای دوستان و آشنایان اگر از من بدی دیده اید مرا ببخشید و مرا در کنار شهیدان سنگده دفن نمائید.
))والسالم و علیکم و رحمه اهلل و برکاته((

63/6/16
))در پایگاه شهید شیرودی دزلی مریوان((
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سیدقاسم جعـفری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدقاسم جعفری
سیدقاسم جعفری در 27 خرداد ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش شهربانو جعفری و پدرش سید رمضان جعفری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس سیروس و خسرویه با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدقاسم جعفری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه های جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
حین  ماشین  با  تصادف  اثر  در  دهلران  جاده  عملیات  منطقه   1362/07/02
ماموریت شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. 
پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید 
پرور ساری 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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سیدقاسم جعـفری
بسم اهلل الرحمن الرحیم - انا هلل و انا الیه راجعون ما همه از خداییم و بسوی خدا هم رجعت می نماییم 

به نام او که همه چیز از اوست، سالم بر تو منجی بشریت )امام زمان( و سالم بر توای روح خدا و سالم بر شما عزیزانی که درس 
شهادت را در دانشگاه کربال آموختید و بی پروا چون کبوترهای آزادی از دشت های خود و با فریاد اهلل اکبر به سوی معشوق برگشته 

اید و در نو بهار سبز شهادت بر بال های ابر نشسته و از این دیار به کبریان نشتافتید. 
ِ َعاقِبَُۀ اْلُُمورِ . سوره لقمان آیه 22. ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْستَْمَسَک بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْقی َوإِلَی اهللَّ َوَمْن یُْسلِْم َوْجَهُه إِلَی اهللَّ

و هر کس روی تسلیم و رضا به سوی خدا آورد و نیکوکار باشد و محکم ترین رشته الهی چنگ زده و پایان همه کارهای ما به 
سوی خداست.

پدر و مادر گرامی: خالصه آخر صحبت خودم را که همان وصیت نامه ام می باشد در یک تکه کاغذ سفیدی بعرض شما می رسانم.
با سالم و درود به پدر و مادری که مرا به این سن رسانیدن و مرا به جبهه جنگ فرستاده تا با دشمنان اسالم نبرد کنم. پدر و مادر و 
خواهران و برادران شما افتخار کنیدکه چنین فرزند حقیری را فدای اسالم کردید. و من از حسین علیه السالم آموخته ام که چگونه 
جان خود و فرزندان خود را فدای اسالم نمود و چگونه امامان ما با خون خود اسالم را آبیاری کرده اند و حال پدر و مادر گرامی! 
شما فرزندتان را قربان اسالم کردید و به سهم خود ثمره عمرتان را به اسالم بخشیدید. شاید قطره خون فرزند تان در راه حق ریخته 
باشد و سعی کنید که صبر از علی علیه السالم بیاموزید و از رهبرمان بیاموزید و از حسین علیه السالم بیاموزید که خود و فرزندانش 
را فدای اسالم نمود و حال که از خدا هستیم باید سعی داشته باشیم که رضایت خدا را حاصل نماییم و زمانی می توانیم رضایت 
خدا را حاصل نماییم که به وظایف خود عمل نماییم و زمانی می توانیم به وظایف خود عمل نماییم که موقعیت شناس باشیم...

برادران و خواهران! امروز روزی است که بر همۀ شما حجت تمام شده و هیچ عذری ندارید. اگر کوتاهی شد به روسیاهی ابدی 
گرفتار خواهید شد این زندگی زودگذر دنیا ارزش ندارد که به واسطه آن زندگی ابدی آخرت را خراب کنید من می روم ولی به 
شما برادران و خواهران و پدران و مادران عموما تأکید می کنم اگر می خواهید رستگار باشید فقط معتقد به والیت فقیه باشید و 

بدانید خط والیت فقیه در این زمان همان خط علی علیه السالم می باشد.
خدایا تو نیک می دانی که فقط من برای خالص شدن خودم قدم در این راه گذاشتم پس قسم به بزرگیت که شهادت را نصیبم 
گردانیدی و چه زیبا و دوست داشتنی است خالصانه در راه خدا قدم برداشتن و به درجه واالی انسانیت شهادت رسیدن و چه 
زشت و ناپسند است در خانه و در بستر مردن که همیشه از چنین مرگی هراس داشتم زیرا که دنیا و زندگی دنیایی محل آزمایش 

انسان است پس چه بهتر که فرزندان آخرت باشید.
خدایا، تو خودت شاهدی که من تمامی تالشم را به کار بردم و در جهت رضای تو حرکت کنم حال نیز که به جبهه پا گذاردم 
فقط به این امید است که با ریختن خون ناچیز خود گناهانم آمرزیده شود و شهادت که یکی از آرزوهای دیرینه خودم بود به 
آن فیض الهی خودم برسم و شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد در راه خدا با همه شعور و منطق و آگاهی که دارد، خود 

انتخاب می کند.
و شما پدر و مادر گرامی، امیدوارم که اگر شهادت سعادتم شد با شنیدن چنین خبری افتخار ورزید. با اینکه یکی از فرزندان خود 
را در راه خدا داده اید و شما باید بدانید که من آگاهانه و عاشقانه و با انتخاب خود به راه حسین )ع( پا نهادم و از آن زمان که این 
راه را در زندگی انتخاب کردم روز بروز که عمرم میگذشت موفقتر و پر بارتر در زندگی خود گام بر می داشتم و لذا اگر توفیق 
شهادت نصیبم شد هیچ کس مسئول مرگ و شهادتم نیست و بنابر این امیدوارم که بجای آنکه بر من گریه و عزاداری کنید از 

خداوند غفور، و رحیم برایم طلب آمرزش و عفو برای خطاها و گناهای گذشته ام  بنمایید.
پدر و مادر گرامی و خواهران و برادرانم همیشه بیاد خدا باشید و ذکر خدا بگویید. به منازل شهدا بروید و همیشه به قبرستان روید 
و بر سر قبر شهدا بروید و فاتحه بخوانید و از شهادت این همه جوان ها که در راه خدا و شما که در پشت جبهه هستند می جنگند 

و شهید می شوند تا شما ها زندگی راحتی داشته باشید و درس عبرت بگیرید و مانند رزمندگان دیگر جبهه ها را پر کنید.
پدران و مادران گرامی، ای خواهران و ای برادران گرامی، ای مردم با ایمان، من وظیفه خود دانستم که از اسالم عزیز و انقالب 
بزرگ و خاک پاک میهن اسالمی خود دفاع کنم، شما می دانید چقدر خونها برای این انقالب ریخته شده است به خدا قسم، قدر 

این رهبر و انقالب را بدانید.
با شهید شدن چند نفر روحیه خود را از دست ندهید و همچنان به اسالم پایبند و وفادار باشید و شما ای برادران بسیجی و ارتشی 
و سپاهی و دیگر نیروهای مردمی که برای دفاع از اسالم عزیز می جنگند و درود ما بر شما باد که شما باعث افتخار اسالم و این 
مملکت اسالمی هستید و بدانید شما  که این چنین در راه خدا و در خط امام حرکت می کنید شکست نخواهید خورد و پیروزی 

همیشه از آن لشگریان اسالم است. والسالم
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هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدغالمرضا جعفری
سیدغالمرضا جعفری در 10 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در روستای جورجاده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ربابه زارع و پدرش سیدمرتضی جعفری 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدرسه ونداد جورجاده و 17 شهریور 
)آرش( و دبیرستان شریعتی قائمشهر  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و 
یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه 

و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدغالمرضا جعفری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت          
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/07/30 
بدن شهد  به  ترکش  اصابت  هوایی  بمباران  اثر   در  تپه  منطقه عملیات هفت 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای جورجاده شهرستان شهید پرور ساری 
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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بسم اهلل الرحمن الرحیم

َمن َطَلبَنِی َوَجَدنِی َو َمن َوَجَدنِی َعَرَفنِی َو َمن َعَرَفنِی َعَشَقنِی َو َمن َعَشَقنِی َعَشقـــتُُه َوَمن َعَشقـــتُُه َقتَلــتُُه َو َمن َقتَلـــتُُه َفَعلیه دِیــتُُه َو َمن َعَلیَّه 
دِیـــتُُه َو أَنَا دِیـــتُُه.کسی که مرا طلب کند مرا می یابد، هر آنکس که مرا یافت مرا خواهد شناخت، آنکه مرا شناخت عاشقم خواهد شد، هر آنکس 
که عاشقم شد عاشقش می شوم، و هر آنکس که من عاشقش شوم او را خواهم کشت، آنکه در این راه کشته شد خون بهای او بر من است، آنکه 

خون بهای او بر من است خود خون بهای او هستم. »حدیث قدسی«
بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد            بی منتظری نتوان یاور رهبر شد

یا اباالفضل علمدا رخمینی را نگهدار
با سالم بر پویندگان طریق بندگی و عبودیت و سالکان در راه معنویت و ملکوت و رهسپاران وادی شور و آگاهی و معرفت و چشم انتظاران 
بهار طاعت و عبادت و مشتاقان دعا و مناجات و آرزومندان لقاء و رحمت و وصلت و صاحبان قرب و کرامت و با سالم به منجی بشریت امام 
زمان)عج( و با سالم به روشنی آسمان و زمین، پیر جماران قلب تپندة امت و به یاد شهیدان عاشقان طریق و سرخ روح استوار شهیدان کربالی امام 
حسین )ع(، شهیدان ایران، شهیدان محل، مخلصان واقعی معشوق و محبوب، فتاحی، سلمانی، صالحی، علی پناه جعفری، زارع، فتاحی شهیدانی که 
هر یک چون شمعی درخشیدند و رفتند و با سالم به رزمندگان جبهه ها، هادیان راه فتواّت و مردانگی و با سالم به اسرا و مجروحان جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران و دیگر نهاد های مذهبی و اسالمی.
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست             روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

چرا از شهادت می ترسید مگر کودکی سراغ دارید که از پستان مادرش بترسد. »امام حسین )ع(« 
شب، شب حمله بود شب ایثارگری رزمندگان پر توان، شب شهادت و شهامت، قبل از حمله قصد کردم که ابتدا درد دل هایم را برای پدر و 
مادرم، برای برادران دلسوز خواهران مهربان و برای امت شهید پرور بگویم تصمیم گرفتم وصیتم را در کاغذ ارائه دهم. نمی دانستم که از کدام 
وحشی گیری های امپریالیستها شروع کنم از بلوک غرب یا از بلوک شرق، در همین حال برادر همسنگرم را دیدم که انگار با ایمانی که در قلبش 
نقوذ کرده بود آمادة پرواز به عرش الهی بود و دیگری را دیدم که شوق و شور هیجانی به وی دست داده بود مثل اینکه درِ بهشت به روی وی باز 
شده است وقتی این چهره های نورسته و نورانی برادران از جان باختۀ خود را دیدم روحیه ای بس قوی و سرشار به من دست داده بود قلم را به 
کاغذ زدم شروع کردم با نام معبود یکتا، به ستمگری و وحشی گیری ها بیندیشیدم. به افکار زشت و ناپسند اشخاصی که به خاطر پُست و مقام 
و منزلت، خودشان را گم کرده اند و هدفی جز قلع و قمع ریشۀ جوانان ندارند بیندیشیدم خود را در مقابل معبودم مانند شاگرد در مقابل استاد و 

ذره ای گرد و غبار در هوا دیدم.
ای خدای مناّان از هیچ ناکسی و هیچ نامردی کمک نمی خواهم و در برابر هر نامردی سر تعظیم فرو نمی آورم ما کوچکتر از آن هستیم که خویشتن 
را همچون قطره ای از آب در دریا در مسیر راه راست قرار دهیم زیرا ابلیس قوی است و ما ضعیف، پس تو ای آرام بخش قلب ها ما را از آن دیو 
سیاه نجات ده که راه تو راهی پر ثمر و شیرین است. خدایا من از تکه تکه شدن بدنم نمی ترسم من از ترکش خمپاره و گلوله هراسی ندارم من 
از این می ترسم که اسالم به خون محتاج است و بهترین جگر گوشه مان را در این راه مقدس از دست می دهیم تا نهال انقالب ما آبیاری و ریشۀ 

آن مستحکم شود و از این می ترسم که خدای ناکرده در بستر بمیرم فقط از همین ترس دارم که در راه خدا کشته نشوم.
اماما، تو دریایی ما حوضچه، تو نوری، تو روح و هادی و مرشدم در این راه طوالنی هستی اماما هر چند که سعادت و لیاقت آن را نیافتم که صورت 
نازنینت را ببوسم و بهره و نصیبی برم ولی فرمانت را شنیدم و راهی جبهه های نور علیه ظلمت شدم. پروردگارا حاضرم روزی صد بار زنده شوم 
و بمیرم و امام ارجمند الگو مملکت اسالمی ما زنده باشد. اماما به فرمانت آنقدر در سنگر می مانم تا بر پیکرم ُگل مقاومت بروید. الهی این بدن 
مملوک توست، ملک توست ان شاءاهلل که عبد توست با آن هر چه می خواهی معامله کن، اگر می خواهی آنرا بسوزانی بسوزان، اگر می خواهی 
آن را تکه تکه کنی، تکه تکه کن، اگر می خواهی آن را بی سر کنی چنین کن و اگر می خواهی این پیکرم را مانند موالیم اباعبداهلل لگد مال ستوران 

کنی چنین کن و اگر می خواهی مانند عباس عموی تشنگان حسین، بدنم را بی دست و پا کنی چنین کن و اگر می خواهی ... .
ولی از تو می خواهم، از تو تقاضای عاجزانه دارم تو را به بدن بی سر حسین بن علی )ع( تو را به عزت زهرای مرضیه با این بدن عاصی و گنهکار 
قهر مکن. چرا که اگر بدانم تو از عذابم لذت می بری بسم اهلل، اگر بدانم تو با دیدن بدن سوخته ام شادان می شوی بسم اهلل اگر بدانم تو با بدن 

بی سرم خرسند می شوی بسم اهلل.
در مقتل سوزناک کربال خواندم که گلوی علی اصغر را تیرهای حرمله سوراخ سوراخ کرد و در کربالی دزفول دیدم که گلوی کوچک خواهرم 
را موشک های نُه متری با خود برد. در مقتل کربال نوشته بود که زینب را به اسیری می برند و ... و در کربالی بُستان دیدم مادرم به پیری رفت به 
خواهرانم عمل های غیر انسانی و حیوانی انجام دادند و پدر پیرم را برهنه پای از شن زارهای گرم و سوزان هویزه تابنده، پیاده می برند ... و چه 

ها که نکردند.
سالم بر تو ای بسیجی، در تحیاّرم و متعجب که تو کیستی که درباره ات هر کجا که می روم و با هر که سخن می گوییم زبان به مدح تو می گشاید 
و آرزوی تو را می کند و امیدوار است که روزی همچون تو بسیجی شود، ای بسیجی تو کیستی که دیگران کفش های خاک آلود، لباس خونین 
تو را بر دست و صورت خود می کشند، بگو که این چنین قداستی را از چه یافتی؟ تو کیستی که هر کجا می روی شیاطین و دشمنان حق در آن 
مکان جایی برای خود نمی بینند و محو و نابود می شوند. چه گویم از شجاعت و ایثارگری و مردانگی تان. امیدوارم با این چند جمله الاقل مقداری 

از ایثارگری و شهادت طلبی شما را تقدیم حضور ملت شهید پرور ایران بنمایم.
پدر جان سالم علیکم، خسته نباشی، شاید این آخرین نامه و آخرین نشانه ام باشد، امید است از نعمت های خداوند غافل نمانید و شکرگزار             
نعمت های خداوند حق تعالی باشید، پدر جان با تو چه گویم که یک عمر با رنج فراوان من حقیر و ذلیل را پرورش دادی و بزرگ کردی و مرا در 

این راه تشویق کردی-
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و اگر از روی کوته فکری و جهالت و نادانی و ناآگاهی از تو نافرمانی نمودم امیدوارم مرا ببخشی و حاللم کنی. ولی پدر جان وقتی در جبهۀ 
خونگرم خوزستان به یاد نماز و قرآن هایی که از اوایل صبح شروع می کردی و خانه را پر از نور حقیقت می نمودی می افتادم افتخار می ورزیدم 

که چنین پدری داشتم و فرزندی همچو علی اکبر تربیت کرده و فدای اسالم نمودی.
مادرانم سالم علیکم، خسته نباشید، انشااهلل که حالتان خوب باشد، مادر جان همیشه به تو گفتم من امانتی از طرف خداوند نزد شما هستم و روزی 
باید پیش او بروم و امروز همان روز موعود است و اگر خفه ام کنند سازش نخواهم کرد و حقیقت را قربانی مصلحت نمی کنم مادرجان درست 
است که برای آسایش و آرامش من نیمه های شب بلند می شدی و برای آرام کردن و خاموش نمودن من ذلیل از خواب خوش بلند می شدی و 
زحمات زیاد و سختی ها و مصائبی دنبال نمودی ولی مادرجان همین قدر که جلوی رفتنم را نگرفتی خیلی باید به شما احسن گویم ولی آخرین 

سخنم با شما این است که امیدوارم شیر پاکت را بر من حالل کرده باشی و مرا ببخش و بیامرز.
برادران دلسوز و مهربانم که هر کدام به مانند معلمان اخالق و هادیان راه من بودید سالم علیکم و رحمه اهلل، خسته نباشید انشااهلل که حالتان خوب 
بوده باشد. برادران ما همه امانتی هستیم از طرف خداوند منان و باید به سوی او برویم و دوست دارم چون کوه سرافراز باشید باالخره ما باید با 
دو متر کفن برویم چه بهتر که در راه خوبان قدم گزاریم و با خوبان همسنگر شویم، به پدر و مادرانم دلداری دهید شیون و زاری را کنار بزنید و 
بامتانت باشید، حوصله به خرج دهید، خانواده شهید خوبی باشید نگذارید که دشمن از شما ضعف بگیرد و از گریه شما سوء استفاده کند خالصه 

اگر نفهمی و نا تشخیصی و جهالتی در حقتان نمودم به بزرگی و بزرگ منشی خود بنده را مورد عفو قرار دهید.
خواهرانم سالم علیکم، امیدوارم که خبر شهادتم را شنیده اید شکر و سپاس خداوند را به جای آورید و افتخار کنید چون راه تمام انبیا و اولیای 
مسلمین می باشد چه بهتر که ما هم در این راه پر نور که روشنایی آن انسان را به سر منشا اصلی می رساند قدم بگذاریم. می دانم،  شهادتم برایتان 
خیلی گران تمام می شود ولی شیون و زاری را کنار بزنید و حجابتان را حفظ نمایید چونکه حفظ حجاب هزاران هزار بار باالتر از مقام شاخص 
شهید و برادر از دست داده است و حفظ حجاب یعنی حراست از لباس رزم تان می باشد، برای من گریه نکنید به حال کسانی که در خواب غفلت 
و جهالت هستند و ضربه به انقالب و خون شهیدان می زنند گریه و ناله کنید. مردم مسلمان و متعهد اسالمی و محلی ارجمندم راه ما راه خداست 
بشتابید که از کاروان و از قافله عقب نمانید. مرد ها چون حسین )ع( و زنها چون زینب )س( از خواب بیدار شوید که دیگر فرصت کم شده و 
وقت می گذرد به پا خیزید که خدا جاده را باز کرده است تا شما در این جاده صاف و در این دریا پر تالطم گم نشوید و غرق نشوید ما باید از آن 
نوجوان بسیجی سیزده ساله آبادانی قدردانی نماییم که خود را زیر تانک انداخته و عالوه بر له و لورده کردن تانک، خویشتن را فدای اسالم نموده 
و فصلی نوین به تاریخ بشریت گشود و باید از آن جوان 17 ساله که در زندان بغداد زن آرایش کرده غربی را با سخنان پر محتوایش هشدار داده 
و ماهای گنهکار را از حضیض بدبختی و چاه ضاللت و باتالق فساد به مبدأ اعلی و به اوج سعادت رهنمون کردند و باید متداوم راه چنین افراد 
برجسته در حیات خود باشیم و باید آن آوارگانی که در مقابل هزاران هزار خروار خاک له و لو شده اند و با غذای خمپاره حیات خود را دنبال 
نموده اند نیز قدردانی نماییم و به یاوه گویان و ابر جنایتکاران و کافران بفهمانیم که ما شاگرد مکتب خمینی هستیم پس شما را به تک تک حرفهای 
قرآن قسم امام ارجمند نور هستی بخش مملکت اسالمی را تنها نگذاریم و مانند مردم کوفه نباشید که امام شان را تنها گذاشتند و نگذارید ابرهای 
ملعون جلوی آنرا گرفته و مزاحم اعمال شایسته او شوند و ما را از برکات الهی او بی بهره نمایند. برادران این دنیا دنیای فانی است نه دنیای باقی 
دنیایی زود گذر و موقت است پس سعی نکنیم که با این دنیا انس گیریم و هواهای نفس بر شما غلبه نماید و روزی متوجه شوید که دگر وقت 
گذشته باشد. دعا و استغفار را از یاد نبرید زیرا تسکین دهندة دردها و سالح مومن است »الدعا سالح المومن« و همچنین تیر دعا از تیر نیزه تیز تر 
است به هوش باشید که شهیدان ناظر اعمال شما هستند، به هوش باشید که دیدار ما در روز محشر است، پس با خونم پیام بیداری به شما می دهم 
با خونم بانگ بر سرتان می زنم که از خواب غفلت بیدار شوید، به دنبال انسانهای الهی و زاهدان شب و عابدان مسجد و شیران جبهه ها برادران؛ 
سید ضیاء ایمانی، سید صفی اهلل عمادی، سید مصطفی نورانی، مصطفی فتاحی، سید فرقان فالح ،خضراهلل محمدی و ... بروید و با آنها انس گیرید 
که راهشان راه خدا و پیام آنها پیام شهیدان است، خداوندا به دودمان پاک شهیدان مرا بیامرز و ببخش و از چاکران شهدا قرار بده، خداوندا تا مرا 

نیامرزیدی و خالصم نکردی از دنیای مادی خالصم نکن.
از خیل دالوران گستن ننگ است                با روح خدا عهد شکستن ننگ است 
این است پیام خون یاران شهیدان              جنگ است برادران نشستن ننگ است

در ضمن سالم گرم مرا به تک تک اعضاء خانواده، پدر گرامی و مادران دلسوز و برادران مخلص، صابران حسین معلمان واقعی اخالق و خواهران 
دلسوز برسانید و از آنها می خواهم که گریه و زاری نکنند در ضمن سالم مرا به زن داداش های دلسوز برسانید و خیلی ممنونم از اینکه در حق 

بنده خواهری نمودید و سعادتشان را در این دنیا و اجرشان را در آخرت از خداوند طالبم.
سالم گرم مرا به برادران مجاهد سربازان امام زمان سید محمدرضا جعفری، سید حسن جعفری، سید علیرضا جعفری، سید جواد جعفری، 
سیدمهدی جعفری، سید ضیاء ایمانی سید صفی اهلل عمادی )هادی راه و مرشد هدفم( سید جمال ساداتی، خضراهلل محمدی، ابراهیم حیدری، 
مصافی، نورانی، شعبان هاشمی و ... برسانید و از آنها نهایت استفاده را برده چونکه از ادامه دهندگان راه خالص شهدا هستند. دلم می خواهد در 

آخرین دم این نوای دل انگیز را بخوانم و امیدوارم روح ماهش را ببینم )حسین جان، حسین جان، حسین جان(
و آنگاه مرا در گلستان شهدا در کنار شهید زاهد، برادر بزرگوارم، مظلوم تشنه لب سید حسن جعفری دفن نمایید و شب های جمعه مرا از یاد مبرید 

و بر سر قبرم کالم قرآن را زمزمه کنید و در شب اول سعی کنید مرا تنها نگذارید چون من از فشار قبر سخت در عذابم.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

بسیجی جان بر کف و برادر کوچک تان سید غالمرضا جعفری
والسالم



»58«

عـادل جعـفری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عادل جعفری
عادل جعفری در  1 فروردین ماه سال 1346  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش کوثر امیری و پدرش علی اکبر جعفری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه آموزگار  با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید عادل جعفری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/10 عملیات 
کربالی 5 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 8 سال 
تفحص گردید و بعد از تشییع درگلزار مال مجدالدین  شهرستان شهید پرور ساری 
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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عـادل جعـفری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هم اکنون که قلم را بر دست گرفتم و مشغول نوشتن هستم بیاد دارم که چندین بار قلم را بر دست گرفتم و قلم روی ورق لغزاندم و 
وصیت نامۀ خود را نوشتم و در انتظار شهادت نشستم ولی تاکنون به این درجه دست  نیافتم. هرچند بودند یاران و دوستان هم سنگری 
که در کنار هم فعالیت می کردیم که به سوی شهادت شتافتند و به لقاءاهلل پیوستند به و من ماندم چون آنها سبک باالن بودند که توشۀ الزم 
را جهت سفر طوالنی جمع کرده و خود را برای پرواز مهیا نموده بودند و در حقیقت وابستگی های خود را در این دنیا که قفس برایشان 
محسوب می شد کندند و خود را سبک ساختند و به سوی ملکوت اعلی پرواز نمودند اما چه کنم که من سنگین بال بودم و ماندم. و 
گناهانمان مانع از پرواز به سوی معبودم گردید و شاید هم خداوند از روی رحمت و بخشش خود فرصتی دیگر به من داد تا بتوانم توشۀ 
الزم را جمع کرده و خود را سبک بال  سازم و بتوانم خود را به آن قافلۀ سبک باالن برسانم. در هر حال هم اکنون به این امید وصیت نامۀ 
خود را می نگارم و از خداوند طلب عفو و بخشش گناهانم می کنم که مرگ در راه او نصیبم گردد هرچند می دانم که رسیدن به آن درجه 
شهادت و مقام لقاءاهلل مختص بندگان خالص و صالح خداست و گناهکاران را به آن جایگاه راهی نیست ولی به فضل و بخشش خداوند 
اعتماد می کنم و در اینجا با کمال سرافکندگی و خجلت و تواضع در پیشگاه او توبه می کنم و امیدوارم که بحق محمد و آل محمد خداوند 
بر حقیر رحمت و ترحمی نماید و از گناهان و معصیت هایم درگذرد و اعمالم را قبول نماید و توفیق شهادت راه حسین و معصومین را 
نصیبم گرداند و از او می خواهم که با فضلش با من معامله کند نه با عدلش. ای خداوند بزرگ و ای غفار و ای ستار و ای ارحم الراحمین 
مرا ببخش بعلت نافرمانی هایی که کردم مرا ببخش بعلت اینکه نعمت های زیادی نصیب ما نمودی ولی شکر آن بجای نیاوردم مرا ببخش 
بعلت بی اعتنایی هایمان به احکام و دستوراتت مرا ببخش به جهت اینکه بسیج یا پاسدار واقعی انقالب نبودم. خداوندا در حالی بسوی 
تو می شتابم که نمی دانم آیا اعمالم را قبول و دعاهایم را مستجاب خواهی کرد و مرا از بندگانت قرار خواهی داد یا نه؟ ولی به کرم و 
ابین مژده بخشش داده ای. ای خداوند آنچنان نیرویی به من عنایت فرما در هنگامیکه اسلحه دشمن  بخششت اعتماد دارم و تو خود به تواّ
سینه های ما می درد بجای آخ گفتن شکر تو و نعماتت را بجا آوریم و به تو توکل نماییم. ای امت عزیز ایثارها و فداکاری شما آنقدر زیاد 
است که قادر بر زبان آوردن نیستم و اجر آن آنقدر عظیم است که خدا بایستی بدهد. ای امت عزیز! انقالب اسالمی ما، با حضور شما در 
صحنه فداکاری هاو ایثارهای شما و فرزندانتان به پیروزی رسید و بی شک با حضور مداوم شما در صحنه و پیروی خالصانه و عاشقانه 
از والیت فقیه روی پای خود خواهد ایستاد. برادران عزیزم به فرمان امام خمینی که در حقیقت خلیفه خدا و نائب امام زمان بر روی زمین 
است لبیک گویید و بسوی جبهه های نبرد حرکت کنید و خود را به آن قافله برسانید و از آن عقب نیفتید که فردا دیر است و همانا راه 
سعادت و رستگاری این است که فرزندان انقالب بایستی در آن درس چگونه زیستن و تقوا را بیاموزند. پدر و مادران نکند که مانع از 
رفتن فرزندانتان به جبهه بشوید که در این صورت غیر از این که مانع از رشد فرزندان شدید بلکه در روز قیامت در پیشگاه رسول خدا 
و معصومین سرافکنده خواهید بود. ای امت عزیز! شعار جنگ جنگ تا پیروزی را از گفتار به عمل تبدیل کنید. برادران و خواهران دنیا 
مزرعه ای برای آخرت است و این لحظاتی که در آن بسرمی بریم فرصتی است تا توشۀ الزم را برای سفر طوالنی که همه در پیش داریم 
جمع آوری کرده و خود را مهیای مرگ بسازیم. برادرانم و خواهرانم! همچنان که مرگ به سوی من آمد، خالصه روزی خواهد رسید که 
نوبت یک یک شما شود پس ای برادران و خواهرانم خود را مهیای مرگ کنید و به حساب خود قبل از آنکه به حسابتان برسند برسید و 

وابستگی خود را از دنیا کم کنید و تقوای الهی پیشه کنید که تنها راه سعادتمندی در دنیا و آخرت این است.
مادر عزیزم می دانم شنیدن شهادتم شما را ناراحت و افسرده خواهد کرد ولی شما باید خشنود و شاد باشید و خدا را سپاس گویید زیرا 
که با شهادتم افتخار بزرگی نصیب گردیده است. مادرم راهی را که قدم زدم، راه امام حسین علیه السالم و یاران فداکار اوست، راهی است 
که خدا مرا به آن فرمان داد، راهی است که حسین علیه السالم از من یاری می خواست، راهی است که امام خمینی و ولی فقیه مرا به آن 
می خواند، مادر عزیزم! راهی را که من گام نهادم راهی بود که خدا مرا به یاری آن خلق کرده بود. ساده و لباس عزا را از تن برکن و غم 
و غصه ها را از خود دور کن و گریه و زاری مکن که من راضی نیستم. اما تو پدر عزیزم مرا ببخش که نتوانستم فرزند خوبی برای شما 
باشم و حق فرزندی را ادا نمایم و در هر حال مرا ببخشید. پدر جان از تو تقاضا دارم که بعد از مرگم به خود هیچگونه ناراحتی راه نده. 
سخنی با خانواده و اقوام وخویشاوندان، نکند خدای ناکرده در مقابل شهادتم انتظاری از انقالب و مسئولین داشته باشید که من هرگز راضی 
نیستم و خدا هم نخواهد بود و بایستی همه چیز خود را حتی جانمان را فدای انقالب کنیم که بایستی بنگریم که انقالب چه انتظاری از 
ما دارد نه اینکه در جستجوی منافع شخصی از انقالب باشیم.  از تمام دوستان و برادران و خواهرانم و اقوام و خویشاوندان می خواهم که 
اگر بدی از من دیدند و یا زیانی از طریق من به آنها وارد شده ببخشند و همچنین می خواهم که برای من از خداوند بزرگ طلب عفو و 
بخشش گناهانم کنید. به پدر و مادر وصیت می کنم که در صورت باز شدن راه کربال به سوی حرم آن سرور شهیدان بشتابند و به نیابت 
از من زیارت کنند. در ضمن تا هر چقدر امکان دارد برایم نماز قضای احتیاطی بجا بیاورند. در پایان بایستی بگویم که در هر حالی از این 
جهان رخت می بندم در این اندیشه ام که چگونه امت، اسالم و انقالب را پاسداری خواهند کرد و چگونه پیرو والیت فقیه خواهند بود و 
چگونه اسلحۀ به زمین افتادة شهدا را بر دوش خواهند کشید و چگونه فرمان خداوند را لبیک خواهند گفت که می فرماید »و قاتلو هم 
حتی التکون فتنه و یکون الدین هلل« )به اهتزاز باد پرچم خونین اسالم در سراسر گیتی. نابود باد استکبار جهانی در هر شکل و رنگی( اگر 

قرار باشد که آخر بمیرم چه خوش باشد که در سنگر بمیرم. فرزندتان عادل جعفری )1365/01/11(
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صـفدر  جعـفری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز صفدر جعفری
صفدر جعفری در 20 مرداد ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای کردیخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش لیال زارع و پدرش اصغر جعفری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس آموزگار و دبیرستان امام خمینی)ره(  
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید صفدر جعفری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/02/16 عملیات            
بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( منطقه خرمشهر 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 امام زاده علی روستای کردخیل شهرستان 
شهید پرور ساری 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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صـفدر  جعـفری
بسم رب الشهدا والصدیقین 

و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
با درود فراوان به ساالر شهیدان حسین ابن علی و با سالم به رهبرم امام خمینی و با سالم به امت شهیدپرور، اینجانب صفدر 

جعفری فرزند اصغر جعفری متولد 1343 ساکن کردخیل
باید از فیض شهادت دین حق احیا کنیم     

                              جان خود تقدیم راه خالق یکتا کنیم
دشمن کافر نخواهد گشت سد راه من       

                             می روم کفار را با خون خود رسوا کنم
وظیفه شرعی یک مسلمان است در برابر بیگانگان از میهن اسالمی خود دفاع کند و جلوی این از خدا بی خبران را بگیریم تا 
هوس تجاوز به خاک عزیز ما را نکنند و تا آسیبی به انقالب ما نرسد و درس عبرتی برای این کفار باشد و چه زیباست شهادت 

در راه خداوند حق تعالی و شهادت، انسان را به درجۀ اعالی ملکوتی می رساند و به دیدار خدا می رود.
خدایا شهادتم که خاری در چشم دشمنان دین تو هست قبول کن. ای پدرم امیدوارم که مرا حالل کنید و ای مادرم مرا ببخشید 

و حاللم کنید و ای برادرم خط سرخ شهیدان بهترین راه تو است و این خط را ادامه دهید.
و ای خواهرم زینت زنان باشید. از اسالم عزیز دفاع کنید. راستی امام ما را تنها نگذارید و از سخنان ُگهربارش استفاده کنید 

دستور است: من را کنار شهید نصیری دفن کنید.
خداحافظ شما
صفدر جعفری

تنها ره سعادت: ایمان، جهاد، شهادت
وصیت نامه صفدر جعفری اعزامی از ساری - کردخیل
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علـی  جورابـلو

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی جورابلو
علی جورابلو در 10 بهمن ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده ربابه ساداتی و پدرش پرویز جورابلو پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه قائم مقام با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی جورابلو در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/10/26 منطقه 
عملیات  گیالنغرب- شیاکو در اثر رفتن روی مین شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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  جورابـلو
))بسم اهلل الرحمن الرحیم((

خدمت پدر بزرگوارم سالم 
سالم بر توای پدر و ای راهنمای همیشگی این حقیر و سالم و درود خدا بر تو باد که چنین فرزندی بزرگ و تربیت 
کرده ای که توانسته دِین خود را به انقالب و اسالم ادا نماید. اینجانب فرزند کوچک شما موافقت و خوشبختی آنجناب 
و خانواده ات را از درگاه خداوند تبارک و تعالی خواستارم و امیدوارم که همیشه خوش و سرافراز باشید و هیچ گونه 
ناراحتی نداشته باشید. اگر احوال اینجانب فرزند خود علی جورابلو را خواسته باشید  بحمداهلل خوب هستم و شما را 
دعا گویم و اینجانب در جبهه گیالن غرب هستم و زمانی که به خط مقدم رسیدم فکرم بجز جهاد در راه خدا چیزی 
دیگر نبود و همیشه آرزوی پیروزی یا شهادت را دارم چون امام عزیز ما فرمود ما چه پیروز شویم و چه شهید هر دو 
پیروزی است. پدر جان هر کس که می خواهد خدا را بشناسد باید به جبهه بیاید. اینجا صحرای کربالست کربالی 
دیگری مانند کربالی حسین که آنرا کربالی خمینی می نامیم. اینجا همان چیزهایی رخ می دهد و دیده می شود که در 
کربالی حسین رخ می داد و دیده می شد. پدر جان اگر در زمان قبل از انقالب صحبت حسین می شد و صحبت از 
شهادت می شد ما فقط می شنیدیم ولی عمل آن برای ما مشکل بود، ولی این امام عزیز ما خمینی بت شکن این الگوی 
انسان ها این منجی عالم بشریت فرمودند شهادت سعادت است و شهادت حسین را خوب تفسیرمان  کرد و یادمان داد 
که چگونه باید حسین وار زیست. پدر عزیزم باید بدانی که امروز ما باید حسین وار زندگی کنیم و پیرو حسین باشیم 
باید آن کنیم که حسین کرد و آن باشیم که حسین بود و آن چیزی را قبول کنیم که حسین قبول کرد مگر ما شیعه 
نیستیم؟ مگر امام حسین علیه السالم امام شیعه نیست؟ پس چرا مثل او نباشیم و اگرمثل او نباشیم مسلمان نیستیم. امروز 
دیگر ملت ما ملت کوفه نیست که به ندای امام حسین که می گفت »هل من ناصرا ینصرنی« جواب ندهیم امروز ملت 
ما می گوید »لبیک یا حسین« و تا آخرین قطرة خونش با پیروی از امام امت از انقالب اسالمی مان دفاع خواهند کرد. 
ضمناً باید عرض کنم که ما در جبهه های گیالن غرب هستیم در اینجا چند تپاّه وجود دارد که رزمندگان اسالم آن را آزاد 
کردند و ما برای محافظت از این تپه ها در آنجا هستیم و مطمئن باشید که ما پیروزیم زیرا روحیۀ دشمن آنقدر ضعیف 
است که ما سنگ را به جای نارنجک استفاده می کنیم و آنها فرار می کنند. همان طور که گفتیم اینجا صحرای کربال است 
اینجا امکان شهادتم وجود دارد و یک وصیت کوچک می کنم چون انسانی که بدون وصیت بمیرد انسان نیست و آن 
این است که اگر من شهید شدم و اگر جسدم پیدا نشد و حتی اگر جسدم را سوزاندند هیچ ناراحت نباشید. خدمت 
مادر عزیز و مهربانم و برادرها و خواهرهایم سالم بلند می رسانم. خدمت تمام دوستان و فامیالن سالم می رسانم و من 

یک عکس می فرستم. زیاد عرض ندارم بجز سالمتی شما از درگاه خداوند متعال.
مادرم امام را دعا کن، چون او سال ها از سرزمینی به سرزمینی رفت و چشم هایش همیشه نگران مرزهای ایران بود و 

به شهدا بود و به شهدای پانزده خرداد فکر می کرد.
خداحافظ شما باد. علی جورابلو
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محمدرضا جهانی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدرضا جهانی
محمدرضا جهانی در 25 شهریور ماه سال 1350  میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای قادیکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده کلثوم خدابخشی و پدرش سراهلل جهانی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته تجربی در دبیرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدرضا جهانی 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 کربالی 5  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 قادیکال شهرستان شهید پرور ساری 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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محمدرضا جهانی 
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حسین چمنی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسین چمنی
حسین چمنی در 2 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سکینه آشپزیان و پدرش صفر چمنی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس بقایی و قائمی و شهیدمالک 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید حسین چمنی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ1366/12/30 
عملیات والفجر 10 منطقه خرمال در اثر اصابت ترکش به سرو صورت شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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 چمنی
به نام خدا 

 وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
اولین وصیت به پدر و مادر:

پدر و مادر عزیزم بعد از عفو و حاللیت از شما می خواهم که از من راضی بوده باشید واگر در طی این مدت دراز اذیت 
و ناراحت کردم مرا ببخشید و از شما می خواهم که از خدا برای من طلب مغفرت و رحمت بفرماید و ازشما می خواهم 
به فرزندان خودتان بگوئید راه ما راه انبیاست، راه ما راه اولیاء می باشد این راه، سختی و مشقت زیاد دارد و این را بدانید 
که این دنیا برای هیچکس ماندنی نیست و ما همه باید این دنیا را وداع کنیم و به دیدار هستی جاوید برویم و چه خوش 

مرگ ما شهادت در راه خدا باشد.
دومین وصیت به دوستان

ای دوستان و ای هم کیشان! اگر من در طی این مدتی که با شما آشنا شدم، شما را اذیت نمودم مرا می بخشید و 
از شما می خواهم در همۀ مراحل زندگی خدا را فراموش نکنید و کارها را همه به رضای او انجام دهید و ترس از 
خدا را فراموش نکنید، به جبهه و پشت جبهه مخصوصا پایگاه های مقاومت اهمیت بسیار بدهید و از برادران پایگاه                            
بهرام اُتر می خواهم که پایگاه را باشکوه تر و با عظمت تر گردانید و احترام به همدیگر را فراموش نکنید و با مردم با 
خشونت و تندی رفتار نکنید و مردم را مثل خانوادة خود بدانید. آیا با خانوادةتان با تندی صحبت می کنید و در آخر 

عاقبت همه مسلمین را از خدا می خواهم ختم بخیر گرداند.
سومین وصیت درباره اموال شخصی :

به جز پول هرچه که دارم را هرچه خود صالح می دانید مصرف کنید و دربارة پول هرچقدر که هست را 2 قسمت کنید 
نصف آن را به جبهه و نصف دیگر را به پایگاه بهرام اُتر بدهید.

و در آخر به همۀ مردم :
ای ملت مسلمان و معتقد اسالم، ای انسان ها که به خدا و پیغمبر خدا ایمان آوردید اتحاد ، همبستگی و ایمان به خدا را 
فراموش نکنید و بترسید از روز جزاء، روزی که ریز و درشت را از شما سئوال و جواب می کنند و بترسید از آتش جهنم، 
بترسید از عذاب خدا. امام را فراموش نکنید، امام را تنها نگذارید، امام را یاری کنید، اسالم را نصرت دهید، مسلمانان را 
یاری دهید، انقالب را رونق بخشید. بخدا سوگند آخر تمام کارها نیستی است یعنی همۀ ما فانی هستیم و در این دنیا 

نمی مانیم .
والسالم

چهارشنبه یازدهم آذر ماه 1366
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ابوالقاسم حدادی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ابوالقاسم حدادی
ابوالقاسم حدادی در 6 اردیبهشت ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای ولویه علیا شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش خانم طاهره  و پدرش ذکریا حدادی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس سعادت و بصیری با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ابوالقاسم حدادی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/08/05 منطقه عملیات 
تپه سنگ معدن)خاک عراق( در اثر اصابت ترکش به پهلو شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای ولویه علیا شهرستان شهید پرور ساری 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 حدادی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با درود و سالم به حضرت ولی عصر امام زمان و نایب بر حقش امام خمینی 
مادرم برای من ناراحتی نکن که اگر برای اسالم قربانی شوم و هنوز کم است. از این ملت می خواهم در پشت 
سر این رهبر باشند و از رهبری او اطاعت کنند و منافقین و این غافالن کوردل به زمان را به آن گورستانی که 

محمدرضای خائن و ساواک خون آشام رفته بفرستند.
و من به عنوان یک سرباز کوچک از ارتش و بسیج و سپاه می خواهم که همه دست اتحاد به هم دهند و اسالم را 
به تمام دنیا رواج دهند که خائنین بدانند در مقابل اسالم نمی شود مبارزه کرد. از ملت می خواهم که همیشه دعا 
کنند به نیرو های مسلح که پیروز شوند. فتح کربال را که طرح آن را ریختند با رهبر عزیز در آنجا به نماز جماعت 
بپردازید و جامعه ای که بخواهد حکومِت اهلل در آن جامعه حکم فرما باشد، امکان ندارد مگر به یک شرط، خود 
می دانیم موقعی که می خواهیم چیزی بکاریم هر چند زمین خود قادر به تولید است ولی اگر مواد شیمیایی پای او 
بریزیم برداشت دو برابر می شود و برای انقالب هم باید جان داد و شهید شد و هجرت کرد. خوشبختانه مکتب ما 
مکتب هجرت است و مکتب ما مکتب مبارزه با هر نوع شخص یا هر گروهی و یا طایفه ای، چه در لوای اسالم 
مانند صدام و چه در لوای کفر مانند اسرائیل. حال که با میل و اشتیاق به مرز جنوب و غرب کشور اعزام می شوم  
می توانم بگویم که تا به حال اینقدر خوشحال نبودم و امید من این است که با موفقیت برگردم و عقیده من این 
نیست که زنده برگردم. وقتی شهید شدم که باز هم پیروزیم و این گفته رهبر انقالب امام خمینی است. و من از ملت 
ایران تقاضا دارم که از روحانیت جدا نشوید که زیر سلطه ابر قدرت ها و طاغوتیان بمانیم و دیگر سخنم این است 

اگر من به شهادت رسیدم عوض من هم قبر حسین )ع( را زیارت کنید. 
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

ابوالقاسم حدادی 62/6/5
در سنگر نبرد نوشته شده است.
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حسینی سیدمرتضی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمرتضی حسینی
سیدمرتضی حسینی در 5 فروردین ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای کردیخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش صدیقه نیازی و پدرش سیدعسگری 

حسینی پرورش یافت. 
و   آموزگار  و  شهیدجعفری  مدارس  در  متوسطه  مقطع  تا  را  تحصیلی  دوران 
17شهریور  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب 
در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 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 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 
عملیات کربالی 4 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 تشییع در گلزار امام زاده علی روستای کردخیل شهرستان شهید پرور ساری 
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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بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ْر  یَاِطیِن )97( َو أَُعوُذ بَِک َربِهّ أَْن یَْحُضُروِن )98( مومنون- َربِهّ اْشَرْح لِي َصْدرِي َویَسِهّ َو ُقْل َربِهّ أَُعوُذ بَِک مِْن َهَمَزاِت الشَّ
َُّهْم بُنْیاٌن َمْرُصوٌص)4( صف. ا َکأَن َّذیَن یُقاتُِلوَن في  َسبیلِهِ َصفًّ َ یُِحبُّ ال لِي أَْمرِي َواْحُلْل ُعْقَدةً مِْن لَِسانِي یَْفَقُهوا َقْولِي - إِنَّ اهللَّ

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سالم به آقا امام زمان عجل اهلل و نایب برحقش این اسطوره مقاومت و تقوای 
و این قلب تپندة مستضعفین جهان، امام خمینی و با نثار بهترین و خالصانه ترین سالم ها به نثار گلگون کفنان مسیر شهادت 
که اسالم را با خون خویش آبیاری نمودند مخصوصاً شهدای مظلوم که چون آقا و سرورشان حسین ابن علی با بدنهای 
پاره پاره به لقای اهلل رفتند. در این دنیای فانی مالی به آن صورت ندارم که دربارة آن وصیت نمایم و فقط قصد من از این 
کار این است که چند کالمی به عنوان سفارش و یادگاری از خودم باقی بگذارم و نیز از آنجایی که قرآن کریم می فرماید؛ 
ْکَریتَنَْفُع الُْمْؤمِنِیَن« چند خطی می نویسم شاید که برای مومنین نفع داشته باشد. مقام شهید و هدف من، اگر به  ْر َفإَِناّ الِذاّ »َوَذکِاّ
حِق پیوستگی شهید در نظر بگیریم: بهترین و عالیترین و رفیع ترین مسیر صعودی که انسان ممکن است نایل شود؛ شهادت 
است و چنانکه قرآن کریم می فرماید »وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون« گمان مبر آنان 
را که در حق شهید شده اند مرده اند، خیر آنها هستند؟ نزد پروردگارشان متنعم به انعامات او و زنده اند و در نزد خدا روزی 

می خورند و همینطور منطق اسالم از شهید شروع می شود.
اما حق شهید: تمام کسانی که به هر نحوی که به بشریت خدمت کردند که چه از راه فکر و اندیشه از راه صنعت، از راه 
اختراع و اکتشافات از راه اخالق، حقی بر بشریت دارند ولی هیچکس حقی به اندازة حق شهدا بر بشریت ندارد چون عالِم 
در علم خود و فیلسوف در فلسفۀ خود، مخترع در اختراع خود ، ]عارف[ در تعلیمات اخالقی خود، نیازمند محیطی مساعد 
و آزادند تا خدمت ]کنند[ ولی شهید آن کسی است که به فداکاری و از خود گذشتگی و خاکستر شدن خود محیط را برای 
دیگران مساعد می کند تا دیگران زندگی کنند. آی کوردالن که هنوز در خواب گران فرو رفتید برای چه ما انقالب کردیم؟ 
چرا جنگ می کنیم با دیگران؟ ما خودمان بیشتر و برای کی شهید بشویم؟ به ما چه که کشور دیگر مسلمان هست یا نه؟ 
با قطره قطره خون مان درخت انقالب اسالمی آبیاری شود بله شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و 
فانوس افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده است آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند. 
آری شهدا شمع مانند سوختند و محفل بشریت را روشن کرده اند اگر این محفل تاریک می شد دستگاهی نمی توانست کار 
خود را آغاز کند و این تاریکی اگر تاریک باشد محیط، خواهران مادران در کلَفتی بسر می برند. کسی باقی نمی ماند، از دین 
خبری نبود، جامۀ درختان رو به زردی می رفت پژمرده می شد که چون از میوه اش معلوم می باشد ریشه اش را دیگری 

می کند نه شمع. چنانچه شاعر می گوید: )پروین اعتصامی(
شاهدی گفت به شمعی که امشب در و دیوار مزین کردم   / دیشب از شوق نخفتم یک دم دوختم جامه و بر تن کردم

 کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم/  صفحه ی کارگه از سوسن و گل به خوشی چون صف گلشن کردم   
 تو بگرد هنر به من نرسی زآنکه من بذل سر و تن کردم 

شمع خندید که بس تیره شدم تا ز تاریکیت ایمن کردم/ پی پیوند گهر های تو بس گهر اشک به دامن کردم  جواب شمعـ 
گریه ها کردم و چون ابر بهار خدمت آن گل و سوسن کردم  /خرمن عمر من ار سوخته شد حاصل شوق تو خرمن کردم 

کارهایی که شمردی بر من تو نکردی همه را من کردم 
هدف من آن است که همیشه در سایۀ اهلل باشم و هر چه زودتر رفع فتنه شود در جهان و به پیام رهبرم لبیک بگویم و چنانچه 
قرآن کریم سه مفهوم مقدس را در بسیاری آیات خود به میان آورده است؛ که ایمان، هجرت و جهاد است. انسان در قرآن 
موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیز دیگر و این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود هجرت      
می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال بی ایمانی جهاد می نماید. »ان الجهاد باب 
من ابواب الجنۀ فتحه اهلل لخاصه اولیائه« همانا جهاد دری از درهای بهشت است دری است که خداوند این در بهشتی را به 
روی همه کس نگشوده است یا »هو لباس التقوی« »جهاد جامه تقوا است« و آیه دیگری »الَْحِصینَُۀ َو ُجنَّتُُه الَْوثِیَقُۀ» جهاد زره 

خدا و سپر مطمئن خدا است. 
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آنکه از جهاد به دلیل بی میلی رو بگرداند، خداوند جامۀ ذلت و رو پوش بال برتن او می پوشد. لگدکوب، حقیر می گرداند 
و حجابها و پرده ها روی بینششان قرار می دهد و بینش را از او صلب می کند. دولت حق را ضایع ساختن جهاد از او 
برگردانده می شود و به سختیها و شدائد دچار می گردد و از رعایت انصاف درباره اش محروم می شود بس که نمی روند و 
جهاد نمی کنند گرفتار و توسری خور می شوند و می پندارند که آسایش دارند  ولیکن صدها گرفتاری در پیش می گیرند.

و اینجا شعری گفتم:          ما در پردة عصمت جان زشت صفتانیم    گر پرده را بشکافی ما همه رفتگانیم
                                        در مسلخ عشق خدا نبُریدن روانیست                ببُر ای تیغ بُرنده که خطا نیست

و بقول سعدی:                 هر تیر که درکیش است بر ریش فرو آید                ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها
و باز می گوید: حرم در پیش است و حرامی در پس اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی. بلی ما با آنکس که خودش را روی 
نارنجک می اندازد و خودش شهید می شود ولی دیگران شهید نشود فرق داریم و یا ما با آنکه خدا را شناخته و به معشوق 
خود نرسید و دست بر نمی دارد، فرق داریم. پس بین ما پرده ای است که این پرده را اگر بردارند بنده خجالت زده است 
در برابر خوبان، ما زشت صفاتیم پس برخیز و ما هم یکی از این قربانها باشیم و ما باید در زیر خورشید که باالی سرما 
قرار دارد آزمایش خودمان را انجام دهیم و پیشاپیش اعمال خویش باشیم ما وارث خون سید الشهدائیم و ستمگران را بر 
خاک مذلت فرونشانیم و می رویم تا کربال را از اسارت یزید رهایی بخشیم. ما می رویم تا امام این نایب حق دوازدهمین 
آفتاب در مصاف با پلیدان تنها نماند. ما میرویم تا پاسخ سرخی باشیم که در ظهر عاشورا از حلقوم مبارک حسین بن علی 

جاری شد. ]جان ما[ ارزانی آن حلقوم مبارک باد. 
اما وصیت من

امت حزب اهلل بقول امام، اسالم هنوز اُمتی چون شما را به چشم ندیده، شمایی که از بهترین سرمایه های زندگیتان در راه 
اسالم گذاشتید، عزیزان تان درخت پژمردة دین را آبیاری نموده اند وصیت نمودن به شما نا مفهوم است به شما چه بگویم 
که دارای آن نباشید؟ از شما چه بخواهم که آن را انجام نداده باشید؟ فقط یک جمله به شما عرض می کنم و آن که در 
صحنه باشید و استوار و پا بر جا به راهتان ادامه دهید. امت مبادا خسته شوید که امروز اگر ضربه ای به اسالم وارد شود 
ُل َعَلیْهُِم الَْمالئَِکُۀ أاَلَّ تَخاُفوا َو  ُ ثُمَّ اْستَقاُموا تَتَنَزَّ ُّنَا اهللَّ َّذیَن قالُوا َرب جبران نخواهد شد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: إِنَّ ال

َّتي  ُکنْتُْم تُوَعُدوَن- 30 فصلت. ال تَْحَزنُوا َو أَبِْشُروا بِالَْجنَّۀِ ال
»همانا کسانیکه گفتند که پروردگار ما خدا هست پس استقامت کردند و بر آنها فرشتگان نازل شد و نمی ترسند و غمگین 
نمی شوند و بر آنها بشارت بهشت را بده همانگونه که به آنها وعده داده شده پس می گویند نترسید غمگین مباشید«. بنابر 
این نتیجه می شود که گفتن تنها و شعار تنها کافی نیست بلکه استقامت و تالش نیز الزم است و به عبارتی دیگر انقالبی 
بودن مالک نیست انقالبی ماندن مالک است. البته امت حزب اهلل به جهانیان ثابت کردند که در راه هدفشان حاضر به هر 
زحمتی هستند و در راه اسالم عزیز همه نامالیمات را به خود هموار نموده اند ولی با کمال تأسف عده ای هم به نام حزب 
اهلل از شیاطین پیروی می کنند و خطاب من به آن عده قلیل است. ای دو چهره گان! مگر شما نبودید که سالیان سال »یا 
لیتنا کنا معک« می گفتید که آرزو داشتید که یار امام حسین می بودید و او را یاری کنید. ای صد بار از کوفیان بدتر، نفرین 
خدا بر شما باد. زیرا که کوفیان یک بار به امام حسین نامه نوشتند که بیا ولی بی انصافی کردند و حال هم شما انسانهای 
بی انصاف، هزاران بار گفتید ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی، چرا حاال موقع سربازی است خود 
را عقب کشیدید. ای نامردان که صورت مردان را دارید، چطور با خیال راحت در خانه هایتان زندگی می کنید و هیچ به 
فکر آن عزیزانی که سالهای سال است که روح خانه و زندگی را ندیده اند و در کنج زندانها بسر می برند چطور به فکر آن 
رزمندگانی که شب را به بیداری صبح می آورند در حالیکه در زیر رگبار گلوله ها و انفجار عظیم بمبها می باشد، نیستید. 
مگر پیامبر بزرگوار اسالم نفرموده اند که هر کس شب را به صبح بیاورد به فکر کارهای مسلمان نباشد مسلمان نیست. 
براستی اگر معتقد به انقالب و جمهوری اسالمی نیستید ال اقل مرد باشید که به قول امام حسین »اگر دین ندارید در دنیا 
آزاد مرد باشید« حال تو بی خیالی و راحت طلبی و چگونه می خواهی با مردانگی و وطن دوستی کنار هم قرار دهی و 
تویی که به عناوین مختلف خود را کنار کشیده ای، بهوش باش، که این حجرة تاریک کی به ما رسد. با خدا باشید در دنیا 

که آنوقت در قیامت معذرت پذیرفته نیست و هرگز از عذاب الهی درامان نیستید.
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 ای بد اندیش ها! تو و امثال تو بودند که باعث قتل امام حسین شدند. اگر امام را تنها نمی گذاشتید او غریبانه شهید           
نمی شد. ای کسانیکه صدای شما عالم را َکر کرده است ولی در حقیقت چیزی درونتان نیست، مثل همه]کسانی[ که از اول 
انقالب سنگ انقالب و اسالم را به سینه می کوبیدند ولی وقتی جنگ شد پا را کنار گذاشتید و ای کوفیان بی وفا که عهد 
خود را با امام شکستید و در طول 6 سال جنگ قدم به جبهه نگذاشته اید. از این بیشتر ]فرار[ نکنید از این بیشتر ضربه به 
انقالب و خون شهدا نزنید. اگر نا آگاه هستید، و اگر آگاهانه دست به این اعمال می زنید منتظر قهر الهی باشید که سخت 
عذابی است. مردم چون ما مسافری هستیم که چند روزی در این دنیای فانی هستیم واقعی حرکت کنیم. تصور کنید که دنیا 
مانند پلی است میان شما و هدفتان و برای رسیدن به هدف اصلی و تکامل از روی این پل که دنیاست باید بگذرید هیچ 
عالِمی دیده اید که روی پل خانه بسازد و آن هم پلی را که هر لحظه]احتمال خرابی[ می دهد؟ چرا هر ارزشی را فدای بی 
ارزش می کنید؟ »الدنیا مزرعه الخره« مدت عمر را در مزرعۀ دنیا چیزی بکارید تا آنجا بتوانید درو نماید و این دو روز دنیا 
را در خوشی و لهو و لعب و مسائل زودگذر نگذارانید. بسیج پیر میدان دار عشق است و مدرسه عشق است بیاید دربسیج، 
بیاید به معشوقتان برسید، عشق به لقاء اهلل، عاشقان حسین و عباس و کربال . اگر نمی دانید بدانید که کربال رفتن خون             
می خواهد. با کنج خانه نشستن و یا حسین گفتن راه کربال باز نمی شود. به سخن حق گوش کنید تا رستگار شوید. دوست 

دارم که هرگز چنین افرادی در تشییع جنازة من شرکت نکنند که از خدا و حق دور می شوند.
ما می رویم شما هم بیاید تا با اتحاد و پیکار فتنه را برداریم و تا کربال راهی نیست به بوی و عطر معشوق رسیده ایم. بیاید 
بیاید از خواب گران برخیزیم. بیاید ببینید که چه کسانی رفتند که چه خوب زندگی کردند و چه خوب زندگی خواهند 

گذراند. کسانی هستند که افسار نفس و طغیان را کشیده اند و مرگ را جلوه ایمان قرار داده اند.
 ما اللۀ عشقیم و بخون رنگ شدیم            چون غنچه ز هجر یار دلتنگ شدیم

مشتاق شهادتیم از آن روی که ما          مانند حسین وارد جنگ شدیم
مادرم کفنم را بیاور تا بپوشم که خون من از خون حسین )ع( و علی اصغر به خون خفته رنگین تر نیست به جهانخواران 
شرق و غرب بگویید که اگر خانه و کاشانه ام را به آتش بکشید اگر گلوله های شما قلبم را سوراخ کند آرزوی شنیدن یک 
کلمۀ ضعف و زبونی و آرزوی فروختن دینم را به گور خواهید برد. به آنها بگویید که اگر پیکرم را زنده زنده پاره کنند اگر 
پاره های تنم را به آتش بسوزانند اگر خاکسترم را به دریا بریزند از دل امواج دریا صدایم را خواهید شنید که اسالم پیروز 
است و کفر و نفاق نابود است. خون من قطره قطره تبدیل صدها قطره می شود. بلکه به دریایی از خون می گردد و در پیکر 

اجتماع و جامعه و مزرعه پخش می شود.
دوست دارم دست کسی تابوتم را لمس کند که فردا بوسه بر قبضه های تفنگ بزند، دوست دارم پایی دنبال جنازه ام حرکت 
کند که همیشه در راه خدا باشد، نه پایی را که هر راهی را برود غیر ازراه خدا. اگر جنازه ای داشتم دوست دارم که مشتم 
را باز نکنند و مرا آزاد نگذارند تا دشمنان بدانند تا زنده ام دست از آن ها بر نخواهیم داشت و دهان را نبندند تا کوردالن 
بر صداقت گفته ام که تا آخرین نفس جنگ جنگ تا پیروزی و هیهات من الذله را تکرار]می کنم پی برند[چشمانم را باز 
بکذارید تا کج اندیشان باور نکنند که به زور رفته ام بلکه با چشم باز انتخاب کرده ام و چه زیبا است که اگر لباس رزم، تنم 

باشد چون تا آخرین نفس آماده جنگ هستم.
خدایا پس از عمری گناه و نافرمانی حال با کاروان کربال به جبهه رفته ام از همه بریده ام جز تو و همه چیز را زیر پا گذاشتم 
تا به تو برسم. مادرم! من با کاروانی باشم که از جلو خبر رسیدن کاروان را می دهم که در بهشت به بهشتیان ابالغ می کنم که 
قوم و خویشان آمدند، پدرم آمد، فرزندی مثل من تربیت کرد راه و رسم زندگانی را به من آموخت. خدایا شهادت را کفارة 

گناهانم قرار ده. خدایا مرا در راه آزادی کربالی حسین بسوزان و خاکستر گردان تا آتش جهنم بر من حرام شود.
پدر و مادر برادران مهربان، خواهران زینب پسند اگر بدی از این بندة مخلص خدا و جامعه دیده اید ببخشید و چون خودم 
این راه را انتخاب کردم امیدوارم که به سرور شهیدان حسین)ع( بپیوندم و تنها خواهشم این است که فقط برای رضای خدا 
و خشنودی امام زمان و نایب بر حقش امام خمینی و اسالم از پای ننشیند اگر مالی دارم بفروشید و برایم نماز و روزه بگیرید.  

خداحافظ - سید مرتضی حسینی کردخیلی در تاریخ   1365/07/03

حسینی سیدمرتضی 
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سیداسداهلل حسینی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیداسداهلل حسینی
سیداسداهلل حسینی در 29 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای سیکاء شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش خدیجه سیکائی و پدرش سیدرضی حسینی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس رضاخان روستای سیکا و 
مجتمع 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیداسداهلل حسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه مهران شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/12 
عملیات کربالی 1 منطقه مهران  در اثر اصابت ترکش به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  جاویداالثر 
می باشد و مزار نمادین در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری استان 
مازندران می باشد 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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سیداسداهلل حسینی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َاِّذیَن َجاَهُدوا فِینَا لَنَْهِدیَنَاُّهْم ُسبَُلنَا َوإَِناّ اهلَلَّ لََمَع الُْمْحِسنِیَن- آیه 69 سوره عنکبوت َوال
و آنان که در راه ما به جان و مال خود جهاد و کوشش کردند محققاً آنها را به معرفت لطف خویش هدایت          

می کنیم و همیشه خدا یار نیکوکاران است. ))قرآن کریم((
بدرستی که جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری می کند. بارالها مرگ ما را شهادت در راهت 

قرار بده.
با تقدیم درود و سالم به پیشگاه ولی عصر امام زمان و نایب بر حقش امام امت خمینی کبیر و با سالم به تمامی 

شهدای اسالم و جنگ تحمیلی که در خون خود غلطیدند و اسالم را زنده کردند.
بار الها تو را سپاس می گویم که قدری به من توفیق دادی که توانستم برای دفاع از اسالم به این دانشگاه بیایم، 
دانشگاهی که محل داد و ستد هم می باشد حضور پیدا کنم، جبهه ای که بندگان مخلص دور هم جمع شده 
اند و برای معامله از معبودشان آماده می شوند، در این معامله که بندگان مخلص و صادق آمدند تا بهترین و 

بزرگترین کاالی خود را که همان جانشان می باشد با معبودشان معامله کنند.
بار الها، لیاقتی به من بده تا بتوانم من هم این معامله را با نیت خالص انجام دهم.

پدرم! می دانم که اگر شهید شده ام ناراحت نمی شوی چون به آرزویم رسیدم شما هم پیش جدمان سربلند 
خواهید شد و انشاء اهلل از شهادتم خوشحال می شوید.

و تو ای مادرم! می دانم که زحمت های زیادی برایم کشیده اید و من هم موقع آمدن به جبهه از شما 
خداحافظی نکردم باید مرا ببخشید و می دانم که حق فرزندی را بجا نیاوردم.

امیدوارم که بتوانم در آخر با شهادتم شما را پیش خدا و جدمان روسپید و خوشحال سازم.
از خدا می خواهم که شهادت در راهش را نصیبم گرداند. برادران حزب اهلل جبهه را فراموش نکنید امام را 

تنها نگذارید.
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سیدرضا حسینی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدرضا حسینی 
سیدرضا حسینی در 13 خرداد ماه سال 1347  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای پاشاکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش زهرا رزاقی و پدرش سیدحسن حسینی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس نیمایوشیج و خیری مقدم و 
هنرستان 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 و 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  در عضویت  شهید سیدرضا حسینی 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/03/04 
منطقه عملیات 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 تشییع در 
روستای پاشاکال شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدرضا حسینی
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احمد حق شناس

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمد حق شناس
احمد حق شناس در 24 آبان ماه سال 1339 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش نرگس تهامی و پدرش امیرهوشنگ حق شناس پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس قائم مقام و حافظ و پیام انقالب با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
به اسالم خدمت                       شهید احمد حق شناس در عضویت بسیج لشکر 25 کربال 
می کرد که در درگیری گنبد      شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1358/01/08 
منطقه عملیات گنبد  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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 حق شناس
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جلیل حق شناس

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز جلیل حق شناس
جلیل حق شناس در 2 فروردین ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش آمنه روشن و پدرش خلیل حق شناس پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدرسه طالقانی 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید جلیل حق شناس 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 کربالی 5  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 8 سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید 
پرور ساری 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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جلیل حق شناس
به نام اهلل پاسدار ُحرمت خون شهیدان

با حمد و سپاس به درگاه پروردگار عالمیان و ائمه معصومین و درود و سالم به امام امت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
و امت به پا خاسته اسالمی و شهدای جنگ تحمیلی و معلولین و مجروحین این انقالب و به شما رزمندگان جان بر کف 

اسالمی و درود و سالم به والدین عزیز و گرامی و نونهاالن انقالب که آینده سازان این مرز و بوم می باشند.
این حقیر جلیل حق شناس فرزند خلیل متولد 1346 و شماره شناسنامه 3  اعزامی از ساری وصیت خود را آغاز می نمایم:
ابتدا وداع خود را به امام و امت شهید پرور اسالمی و خانواده محترم از طرف خودم اعالم می کنم سپس به خانواده خود 
باید عرض کنم که تالشهای شبانه روز شما را که از ُخردی من آغاز نموده و تاکنون ادامه داده و من حقیر نتوانسته این 
کمکهای بی دریغ شما را جبران نموده و آهسته از آغوش گرم و پر از مهر و محبت شما بر خواسته تا بتوانم به ندای امام 
خود لبیک گویم و بتوانم دین خود را به انقالب ادا نمایم تا بتوانم یکی از سربازان حقیر امام در میادین جنگ باشم و او 
را یاری نمایم و دین خود را از دست امپریالیسم شرق و غرب نجات داده و دشمن اسالم و دشمن شما مسلمین را خار 

نمایم و اسالم را سرافراز نمایم و پرچم پر افتخار اسالم را همراه با رزمندگان اسالم در جهان به اهتراز در آوریم.
مادرم از اینکه شما را رها کرده و نتوانسته در پیری عصای دست گرانبهای شما گردم مرا ببخشید وقتی که در میدان جنگ 
مردان ُمسن و مرشد را نظاره می کنم خود را کوچک می بینم و به خصوص، جوانان با نظاره کردن مردان مسن و مرشد 
احساس حقارت می کنند. نمی دانم این چه دینی است. خدایا! هنوز کامل آن را نشناختم، ولی چه شوری است که مردان 

پیر و کودکان خردسال را به میدان می کشاند. این چه شوری است که همه جان بر کف با اشتیاق به سویش می روند.
خدایا! پروردگارا! می دانم خیلی گناه و معصیت کرده ام از صغیره تا کبیره زمانی که از تو غافل شدم ولی دوباره به تو روی 
آوردم و از تو طلب آمرزش گناهان کردم. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو را می پرستم و از تو کمک می جویم. صاحب 
روز قیامت! با چه زبانی بگویم راه های زیادی را طی کردم با کوله باری از گناه به درگاهت آمدم. ای خدا! نا امیدم نفرما 

گناهانم را ببخش.
ای برادران من که نتوانستم راه این جانبازان و شهدا را آنچنان ادامه بدهم ولی از شما می خواهم راهشان را تا شهادت 

ادامه دهید.
والدین عزیزم! صبر شکیبا داشته باشید نمی خواهم شرمنده شویم در مقابل کسانی که دو شهید در یک خانواده تقدیم اسالم 
کردند والدین شرمنده ام در مقابل شما. از شما می خواهم که از من راضی باشید. مرا حالل کنید. دوست دارم هر وقت 

بیکار بودید به مزارم آئید و فاتحه بخوانید و از شما می خواهم که از خدا طلب آمرزش گناهان مرا بخواهید.
از اینکه مرا کجا دفن نمایید والدین عزیزم شما مخیر  )مختار( می باشید. والدین عزیزم اگر مخالفین شرع اسالم و ضد 
انقالبیون حرفهایی به شما می زنند خواهشمندم گوش به حرفهایشان ندهید و این گوش در و گوش دیگر را دروازه قرار 
دهید و مشتی محکم با صحبتهای خود به آنها زنید که دیگر نتوانند کلمه ای علیه اسالم بگویند من شما را به خدای متعال 

می سپارم وصیت خود را به اتمام می رسانم.
خدا یار و نگهدارتان باد انشاءاهلل

چند بیت شعر:
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد         گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مِگری و مگوی دریغ دریغ         به دام دیو درافتی دریغ آن باشد
جنازه ام چو بینی مگو فراق فراق               مرا وصال مالقات آن زمان باشد
مرا به گور سپاری مگو وداع وداع              که گور پردة جمعیت جنان باشد
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سیداسماعیل حمیدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیداسماعیل حمیدی
سیداسماعیل حمیدی در 20 فروردین ماه سال 1344  میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در روستای تلوکال کلیجان رستاق)سنگ بن( شهرستان ساری استان 
مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده نساء 

هاشمی و پدرش سیدزکی حمیدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس 15خرداد سنگ بن و راهنمایی حر 
و دبیرستان 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیداسماعیل حمیدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت         
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/08/11 
منطقه عملیات موسیان در اثر اصابت تیر به گلو شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای سنگ بن شهرستان شهید پرور ساری 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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سیداسماعیل حمیدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
به نام اهلل و با درود فراوان به رهبر کبیر و عظیم الشان انقالب اسالمی ایران، ابراهیم زمان، امید مستضعفان، قلب محرومان، نور 
چشم ملت های ستمدیدة جهان که درد آنها را می داند و عامل آن را شناخته و آنچان قهرمانانه از کشور اسالمی دفاع می کند 
که حیرت جهانیان را بر انگیخته است و سالم بر شهیدان صحرای کربال و آل آنها امام حسین )ع( و سالم بر ملت قهرمان 
و شهید پرور ایران زمین و با یاد رزمندگان اسالم در جبهه های نبرد حق، علیه باطل که مردانه می خروشند و در خون خود     
می غلتند و با صدای اهلل اکبر خود لرزه بر اندام صدامیان می افکنند. اینجانب سید اسماعیل حمیدی فرزند میرتقی متولد 1343 
با شماره 396 با اراده و خواست قلبی و وجدانی خود و با توجه به اوامر امام عزیز فرماندة کل قوا و انجام فریضه الهی جهاد و 
حفظ ناموس و کشور و پایمال نشدن خون شهدای این انقالب به جنگ علیه کافران صدامی می روم. شهادت، سعادتی است 
بس بزرگ که حق تعالی نصیب بندة خود می کند. یعنی بندة خالص خداوند فرصت می یابد که جان و خونی را که در رگهای 
ر می سازد. برای رضای او فدا نماید. باید بگویم که راهی در این جهان نیست و نخواهد بود چون  اوست و حیاتش را میساّ
این جهان فنا پذیر است، باالتر از شهادت. هیچ عملی نیست که بتوان بهتر و بیشتر از این عمل به پروردگار ُقرب پیدا کرد. نه 
تنها شهید شدن سبب قرب به خداوند می شود بلکه شهید یکی از فریضه های الهی یعنی جهاد را انجام داده و با ریختن خون 
خویش نهال پر ثمر اسالم را بارور می کند. اگر در این جهاد که یک وظیفه شرعی است به دیدار معشوقم یعنی لقا اهلل پیوستم 
و معشوقم )خداوند( عشقم را پذیرفت و مرا بسوی خویش طلبید. از شما دوستان و برادران انتظار دارم که خالف عقیدة من 

عمل نکنید و راهم را ادامه دهید.
همانطوری که من تا آخرین قطرة خون خویش پیرو روح اهلل بودم شما نیز چنین باشید و این ابر مرد تاریخ را تنها مگذارید. 
این کشور و این مکتب رسول اهلل که هزار و چهار صد سال مورد هجوم ستمگران بوده است بر گردن ما حق دارد. همانطوری 
که امام عزیز، نور چشم ما، بت شکن فرمود: ))چشم امید من به شما جوانان برومند است که ادامه دهندگان راه امام حسین )ع( 
هستید و این راه را بیش از هزار و چهارصد سال ادامه داده اید. (( ما نیز به پیروی از امام امت نور چشم مستضعفان عالم، رهبر 
عظیم الشان مسلمین جهان، او را تنها نخواهیم گذاشت و همچون علی اکبر سید الشهداء جان خود را فدای این دین انسان 

ساز می کنیم تا باشد که اسالم این دین الهی جهانگیر گردد و ظالمان و زورگویان نابود گردند.
پدرم! درود بر تو که همچون ابراهیم خلیل اهلل فرزندت را به قربانگاه فرستادی، بدان و آگاه باش که اسماعیلت هرگز از فرمان 
باریتعالی سر باز نمی زند و مرگ در راه خدا را جز سعادت و زندگی را جز جهاد در راه عقیده و اسالم درست نمی داند پس 

خوشحال باش که از امتحانی بنام تربیت فرزند خوب بر آمده ای.
مادر عزیزم! که عزیزترین عزیزهایی و بعد از خداوند مهربانترین مهربانها، به وجود تو افتخار می کنم که مرا چنین تربیت 
کرده_ ای که موفق شده ام که در اوان جوانی خدمت ناچیزی به اسالم بکنم و پیرو خط سرخ حسین زمان خمینی روح اهلل 
باشم و پای خود را جای پای علی اکبر سید الشهدا بگذارم که چه کشته شوم و یا بکشم در هر دو صورت برای تو افتخاری 
است. برادران عزیزم! کاماًل پیرو خط امام )والیت فقیه( باشید و اوامر و سخنانش را مو به مو به جان خریدار باشید و برای 
پیشبرد اهداف اسالم عزیز این مکتب انسان ساز خدایی که به رهبری نایب صاحب الزمان ولی امر امام زمان )عج( امام خمینی       
می باشد تا آخرین لحظات زندگی و تا آخرین تپش قلب خویش گوش به فرمان او بدهید چون زمان زمان حسین است و 
هر روزمان عاشورا و هر دشتمان کربال است. پس پیرو حسین زمان باشید تا سبب سرافرازی و سربلندی و روسپیدی در عالم 

اخروی باشد و خدا از شما راضی باشد او را تنها مگذارید که در غیر این صورت مورد خشم خداوند قرار خواهید گرفت.
تو ای خواهر، حجاب و عفت و پاکدامنی و وقار اسالمی را مورد اهمیت فوق العاده قرار بده، چون حجاب تو مشت محکمی 
است بر دهان مستکبران و منافقان و امید است که از دامن عفیف تو فرزندانی پرورانده شوند که ادامه دهندگان راه حسین )ع( 

و تداوم بخش آن باشند.
به امید طول عمر امام عزیز و ظهور هر چه زودتر امام مهدی )عج( و پیروزی رزمندگان اسالم و زیارت کربال و نجف.
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حسـن خـاکزاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن خاکزاد
حسن خاکزاد در 12 بهمن ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان بهشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده ساره میری  و پدرش حسینعلی خاکزاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید حق شناس و هنرستان شهید 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و 

حضور پررنگی داشت.
شهید حسن خاکزاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب    شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/02/06 منطقه 
عملیات شلمچه در اثر جراحات ناشی از اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 خـاکزاد
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سیدعلی خالقی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعلی خالقی
سیدعلی خالقی در 6 شهریور ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان بهشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش خاتون کاظم زاده و پدرش سیدحسین خالقی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خاوری و حافظ الصحه و دبیرستان 
شهید باهنر رشته ادبیات با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 
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  خالقی  سیدعلی  شهید 
می کرد که در جبهه های جنوب  و غرب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1364/05/17 عملیات قدس5 منطقه هورالعظیم در اثر اصابت ترکش به بدن 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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.



»87«

سیدعلی خالقی
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و بسم اهلل القاسم الجبارین

وصیت نامه اینجانب سید علی خالقی فرزند سید حسین متولد 1345 شماره شناسنامه 717 – آدرس: ساری – کوی پانزده 
خرداد )پشت ورزشگاه سابق( بیست متری اول – خیابان دوم – پالک 3 منزل سید حسین خالقی

خدایا که کریمی و بزرگی می دانم که خطا کارم و با اینکه سخت بوجود تو اعتقاد دارم در پرستش تو که کوتاهی بخرج داده ام 
َُّکْم َحتَّی نَْعَلَم الُْمَجاِهِدیَن مِنُکْم  اکنون که دریافته ام وجود هر کس در دنیا برای آزمایش و سنجش زندگی او می باشد » َولَنَبُْلَون
ابِرِیَن َونَبُْلَو أَْخبَاَرُکْم « سورة محمد )ص( آیه 31 و البته شما را در مقام امتحان می آوریم تا آنکه در راه خدا مجاهده و  َوالصَّ
کوشش دارید و بر رنج آن صبر می کنید مقامش معلوم سازیم و اخبار و اظهارات شما را هم بیازمائیم. اگر این مطالب را ننویسم 
آرام نخواهم گرفت، عشق عجیبی در من ایجاد شده است عشقی به رفتن و از این تکرار ها خارج شدن. چرا که احساس      
می کنم تمام حرف هایی که می زنم چون بسا به آن عمل نمی کرده ام تأثیری نخواهد داد و این را در روح دوستان نیز میبینم 
که به آنان چنین حالتی دست داده است، برای رسیدن به یقین ها باید بروم به جبهۀ جنگ تا از کسانی نباشم که خدا را به حرف 
می پرستند. »و بعیداهلل علی حرف« تا از کسانی نباشم که می گویند و عمل نمی کنند و حال که بدنهای ما برای مردن آفریده شده 
پس چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد.»افضل الموت القتل فی سبیل اهلل« برترین نوع مرگ، مرگ سرخ در راه خداست اگر 
انسان ایمان داشته باشد سرما و گرما برایش مطرح نیست بلکه در برابر خمپاره و توپ و گلوله ایستادگی می کند. خدایا من در 
راه تو مبارزه می کنم و حتی تا مرز شهادت دست از یاری امام خمینی که در راه تو می کوشد دست بر نخواهم داشت و حتی 

از مال و جان در راه تو که راه حق است می گذرم.
ُاُّکْم َعَلی تَِجاَرةٍ تُنِجیُکم مِاّْن َعَذاٍب أَلِیٍم - تُْؤمِنُوَن بِاهلَلِهّ َوَرُسولِهِ َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِیِل اهلَلِهّ بِأَْمَوالُِکْم  َاِّذیَن آَمنُواْ َهْل أَُدل )یَآ أَیُاَّها ال
َوأَنُْفِسُکْم َذلُِکْم َخیٌْر لَُکْم إِْن ُکنْتُْم تَْعَلُموَن ( سوره صفت آیه 10 و 11 »ای اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از 
عذاب دردناک )آخرت( نجات بخشد داللت کنم آن تجارت این است که بخدا و رسول او ایمان بیاورید و به مال و جان در 

راه خدا جهاد کنید این کار )از هر تجارتی( اگر دانا باشید برای شما بهتر است.
ا فِي التَّْوَراةِ  ِ َفیَْقتُُلوَن َویُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَلیْهِ َحقًّ َ اْشتََری مَِن الُْمْؤمِنِیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّۀ یَُقاتُِلوَن فِي َسبِیِل اهللَّ إِنَّ اهللَّ

َِّذي بَایَْعتُْم بِهِ َوَذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم )111 توبه( ِ َفاْستَبِْشُروا بِبَیْعُِکُم ال َواْلِنِْجیِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أَْوَفی بَِعْهِدهِ مَِن اهللَّ
من به مصداق این آیه که فرمود جان و مال مومنان را به بهای بهشت خریداری می کنم وعدة تو را می پذیرفتم و با تو عهد 
کردم و امید است که عهد مرا بپذیرید که خواهی پذیرفت و بهشت جاویدان عطا بفرمایی که اعطا خواهی فرمود و در این آیۀ 
خود فرموده ای »ولئن منم او قتلتم اللی اهلل تحشرون« اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید غم ندارید که به رحمت ایزدی 

پیوسته اید و به سوی خدا محشور خواهید شد.
 و تو ای بشر قدری بخود بنگر و بیندیش که برای چه آفریده شده ای؟ آیا برای این آفریده شده ای که پیرو نفس اماره و نفس 
شیطانی باشی یا پیرو اهلل؟ و در فکر شناختن خویش باشی یا کسی که تمام کار و کوشش او جز به امور زندگی دنیا و تامین 
خوراک و پوشاک و مسکن و شهوت نیست و تمام فکر خیالش در موهومات و تجسس در حاالت مردم و گذشته و آینده 
موهومه است و دنبال مقام باشی. و دیگر اینکه قدری پول در بانک قرض الحسنه دارم بردارید و خرج مخارج زندگی کنید از 
برادران و خواهرانم می خواهم که پیرو امام و یارانش باشید و اگر من آنها را اذیت کردم و در حق آنها بدی کردم مرا ببخشید. 
از دوستان و همسایگان طلب آمرزش می طلبم. یک پیام برای ملت ایران دارم که گوش به حرف امام بدهند و بدان عمل کنند 
و حجاب اسالمی را رعایت نمایند و گول منافقین و ملی گراها و لیبرالها را نخورند که این ها مخالف اسالم هستند در پایان 

وصیتم از شما می خواهم که وحدت خودتان را حفظ کنید و دعای همیشگی را هیچوقت فراموش نکنید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا



»88«

پرویـز خلردی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز پرویز خلردی
پرویز خلردی در 9 شهریور ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای خلرد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش شهربانو پازوکی و پدرش علیرضا خلردی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خلرد و فردوسی و دبیرستان 
17شهریور با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب 
در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید پرویز خلردی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ1360/11/10 منطقه 
عملیات چزابه در اثر اصابت ترکش به بدن  شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 خلردی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ))مپندارید آنها که در راه خدا رفته اند مرده اند، بلکه آنها زنده هستند و نزد خدا روزی می خورند((

خدایا اول پاکم کن، بعد خاکم کن
با درود بر رهبر انقالب، رهبری که سخن او تکان دهنده و خشم او طوفنده است. بخدا در این انقالبهایی که در جهان 
انجام گرفت، هیچ رهبری مثل امام خمینی نبود. من از طریق رهبری او عاشق اسالم شدم و خدا را به یکتایی پرستش 

می کنم.
هر چند بنده لیاقت دیدن او را ندارم اما بخدا من عاشق امام هستم.

سفارش می کنم نکند روزی به امام من و ملت ایران لعن کنید. بخدا روح من از شما ناراحت و شما را نفرین می کند.
اگر من شهید شدم جسد مرا در ساری دفن کنید. چون نمی خواهم مرده من شما را اذیت کند و به ده ببرید.

از خدا بخواهید که مرا مورد قبول خود قرار دهد. والسالم
مرگ بر امریکا و شوروی

و مرگ بر منافقین، با آرم مجاهدین
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عبدالرضا خورشیدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عبدالرضا خورشیدی
عبدالرضا خورشیدی در 1 اسفند ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای پاچی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش فاطمه خورشیدی و پدرش محمد خورشیدی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای پاچی و مالک و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید عبدالرضا خورشیدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه غرب   شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/01/22 
منطقه عملیات حلبچه- طویله  در اثر جراحات ناشی از انفجار مین شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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عبدالرضا خورشیدی
بسم رب الشهدا

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
بر همه واجب است که از دل و جان بخاطر رضای خداوند از انقالب اسالمی دفاع کنیم.

با درود و سالم به امام زمان )عج( و نایب بر حقش امام امت و سالم به تمامی شهیدان اسالم از صدر تا انقالب اسالمیمان 
و با درود و سالم به تمامی اسیران حزب اهلل. اول بنام آن خدای عادل و توانا و دانا که همۀ انسان ها را آفرید و به او روح و 
هستی بخشید و در این دنیا با فرستادن پیامبران و راهنمایان بسیار، انسان را به راه راست و اصلی هدایت کرده. لذا خوش 
بحال کسی که به سوی آن راه  الهی شتافت و خود را با پیامبران و صالحین همنشین کرد و از الطاف و نعمتهای حق تعالی 
بهره مند گردید. اول آنکه خوشحالم که این جان ناقابل خویش را فدای اسالم و قرآن و مکتب محمد)ص( می کنم و 
افتخار می کنم که فرهنگ و هدف من اسالم و قرآن است، اسالم و قرآنی که به من یاد داد که چگونه بیندیشم و چگونه 
هدفم را در صراط مستقیم ادامه دهم و از خداوند متعال سپاسگزارم که به من قدرت و توانایی داد تا بتوانم از اسالم و 
میهن اسالمی خود به اندازة طاقتم دفاع کنم تا در آن دنیای ابدی الاقل در پیشگاه مقدس امام حسین )ع( رو سفید باشم.
پدر و مادر عزیزم! امیدوارم که قبل از هر چیز مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید چون رضایت شما باعث شادی روحم 
می شود و از شما نهایت تشکر را دارم. از خداوند می خواهم به شما صبر و پاداش عنایت بفرماید. پدر و مادر عزیزم! به 
هرحال در طول این مدت نتوانستم کاری برای شما بکنم و نتوانستم حق فرزندی را نسبت به شما ادا نمایم مرا ببخشید. 
شما ای برادرانم! هر چه قدر می توانید در یادگیری اصول مکتب و عقاید انسان ساز اسالمی کوشش کنید و سعی 
کنید که درستان را خوب بخوانید تا جای شهیدانی همچون رجایی و باهنر و بهشتی و ... را پر نمایید و با فکر خودتان 
سالحهای مبارزه و مقابله با سالح های امریکای جنایتکار و دیگر قدرت های زورگوی جهان بسازید و از این انقالب 
اسالمی خود که همان اهداف انبیاست تا آخرین نفس و آخرین نفر دفاع کنید و آن را به نتیجه و ثمر برسانید. در ضمن 
با درس خواندن خود این انقالب را یاری برسانید و سفارش می کنم که همیشه در خط رهبر و والیت فقیه و اسالم 
باشید. تو ای مهدی جان امیدوارم مرا ببخشید که نتوانستم برادر خوبی برای شما باشم، از اینکه موفق نشدم در شهر خود 

خدمتی به شما بکنم مرا ببخشید.
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شعبـان داداشـی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز شعبان داداشی
شعبان داداشی در 10 تیر ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای قرتیکالی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش بلور رزاقی و پدرش حسین داداشی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای قرتیکال و سمسکنده و 
دبیرستان 18دی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 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  داداشی  شعبان  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب   شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/26 
عملیات رمضان 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 امام زاده محمد روستای قرتیکال شهرستان شهید پرور ساری 
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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شعبـان داداشـی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان
با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی، حماسه آفرین قرن، خمینی روح خدا

والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
آنانی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید، بلکه زنده اند و درنزد خدا روزی می خورند.

ای اسالم، ای مکتب خون و پیام، ای یاور بیکسان و ضعیفان، ای دشمن کافران و مستکبران، که در راهت هزاران جوان 
و نوجوان، مرد و زن، جان عزیزشان را فدا کردند.

این جاذبه تو چیست؟چه چیز است که هرجوان مسلمانی، هر مرد و زن مسلمانی در راهت حاضر است جان بدهد؟ 
و من به قطره قطرة خون تمام یاورانی که در راهت مظلومانه و سعادتمندانه جان داده اند قسم یاد می کنم که از تو و 

قرآن کریم پاسداری کنم و جان ناالیقم را در در راه پرعظمتت فدا کنم.
و تو ای رهبر، ای جوشنده از قلب ملت، ای روح امت، که ذره ذرة وجودت برای خدا و برای ملت و اسالم و قرآن 
در حرکت است. به روح مقدست سوگند یاد می کنم که از حیثیت اسالم و قرآن کریم و از والیت فقیه دفاع کنم و 
فریاد می زنم از روحانیت این سنگر آزادی و عدالت و حامی مستضعفان حمایت کنیم و فریاد می زنم تا حال من 
ُمرده بودم و این لحظه آغاز جهاد و شهادت است، تازه دارم متولد می شوم و زندگی جاویدان خود را  آغاز می کنم.
شهادت انسان را به درجۀ اعلی ملکوتی می رساند و چقدر شهادت در راه خدا زیباست و مانند گل محمدی می ماند 
که وارثان خون پاک شهیدان از آن می بویند. خدایا شهادتم را در راه اسالم و قرآن که خاری در چشم دشمنان است 

بپذیر. ارواح شهدا وقتی آرام خواهد گرفت که اسالم در ایران]باشد.[
پدرجان و مادرجان! این فرزند عزیز و دلبند شما قصد دارد به جبهه حق علیه باطل برود، به دلیل اینکه حیات راستین را 
درعزم و سفر به این جبهه، که برای خود تنها راه نجات از این دنیای فانی می داند و این راه است که مرا به آن  وعده 
های حق الهی که همانا جاودانگی و بندگی محض خداوند متعال است می رساند، و این خواسته ام بود که رسیدم و 

امیدوارم گه ازمن راضی باشید. موفقیت و پیروزی اسالم را ازخداوند متعال خواستارم.
پدرجان! من به فرمان امام امت اسلحه به دوش می گیرم و برای مبارزه با ظلم و جور و تجاوز راهی شهر شهادت 
می شوم.پدرو مادر عزیزم! اکنون عازم جبهه  حق علیه باطل هستم و می روم که انتقام خون ائمه اطهار)ع( و شهدای 
صدراسالم و شهدای این انقالب را که رهبری آن به عهده آن پیر بزرگوار، آن کوه استوار، خمینی بت شکن است، 
بگیرم. و به باطل ثابت کنم که درمقابل حق و حقیقت کوچکترین قدرتی در وجود پلید خود ندارند. می روم به کاروان 
آن شهیدان بزرگوار، آن بزرگمردان راستین اسالم و آن بندگان صالحی که جان خود را با خون خود به خداوند تبارک 
و تعالی تقدیم نمودند، بپیوندم. می روم آن بهشت رضوان و همان بهشتی که در قرآن کریم آن کتاب آسمانی که برای 

هدایت بشر آمده است و درآن وعده داده شده است، روزی بخورم.
و تو ای خواهرم از رفتن من غمگین مباش و چون زینب آن کوه استوار و عظیم، شجاع و بردبار باش. از رفتن من 
شاد باش، من به این حقیقت که کوشش انبیا برآن بود رسیدم که همه چیز از خداست و همه چیز بسوی خداست. با 
باور و یقین بود که این راه را انتخاب کرده و با توکل به خداوند به این راه می روم و هم اکنون تو بدان که بازگشت 

من و تو نیز بسوی خداست. ای برادر عزیزم راه خدا بهترین راه هاست، پوینده و کوشنده این راه باش. 
 والسالم
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علیرضا داداشی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا داداشی
علیرضا داداشی در 8 خرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای مازیارخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش مرضیه قاسمی و پدرش حسین داداشی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای مازیار خیل و شهید 
قاسمی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید علیرضا داداشی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/27 عملیات 
والفجر 4  منطقه کردستان- مریوان در اثر جراحات ناشي از بمباران هوایي شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای مرسی کال روستای مازیار خیل شهرستان 
شهید پرور ساری 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 داداشی

*توصیه نامه شهید علیرضا داداشی*

به شما عزیزان توصیه می کنم که مطیع امر رهبر باشید و از روحانیون متعهد پیروی کنید. در دفاع از 
میهن از هیچ چیز دریغ نکنید که دفاع از میهن حکم دفاع از ناموس را دارد. نماز را اول وقت بجا آورید 
ودر انجام فرائض دینی بکوشید. با قرآن مانوس باشید چرا که انس با قرآن باعث هدایت می شود. از 
خواهرانم می خواهم که در حفظ حجاب خود نهایت کوشش را داشته باشند که حجاب آنان کوبنده تر 

از خون شهیدان است.
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علی داداشی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی داداشی
علی داداشی در 15 دی ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای شرفکالی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش ربابه کاونده و پدرش صفر داداشی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای شرفکال با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی داداشی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/11/10 منطقه عملیات 
کردستان- جانوران  در اثر از هم پاشیدگی سینه و گردن شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار مال مجدالدین  شهرستان شهید پرور ساری 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 داداشی
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 

)قرآن مجید( 
مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد )امام خمینی(

خدایا شهادت را نصیب من گردان که من مشتاق دیدار حسینم )شهید علی داداشی(
با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی و با درود بر شما ای 
ملت ایران، به خصوص مردم ساری و سالم بر شما پدر و مادر عزیز و مهربانم، امیدوارم که خرم باشید و ناراحت 
نباشید از اینکه فرزندتان در راه حق شهید شد. برادرم تو وارث لباس رزمم می باشی، تو تداوم بخش راه تمامی 
شهیدان هستی و نباید مهلت خشک شدن خون شهیدان را در خود راه بدهی. خواهرانم! شما باید همچون زینب 
زندگی کنید و حجاب خود را حفظ کنید. مادرم می دانم که ناراحت هستی، هر چند می خواهی گریه کن ولی 
طوری گریه کن که منافق متوجه گریه تو نشود. مادرم حجاب تو پاینده و نگهدارنده خون من است. مادرم عکس 
مرا به هیچ کس در بیرون نشان نده. پدر بزرگوارم از تو متشکرم که مرا خوب تربیت نمودی تا در راه میهنم یک 
سرباز نمونۀ قرآن باشم. اگر من شهید شدم همۀ شما حاللم کنید از اهالی شرفدارکال و ساری می خواهم که 
هیچوقت امام را تنها نگذارید و تا قیام حضرت مهدی)عج( امام را یاری کنید و دعا بجان امام یادشان نرود و از 
برادران و خواهرانم می خواهم که مرا حالل کنند از دوستانم می خواهم در شبهای دعای کمیل برای این بنده حقیر 
هم طلب آمرزش کنند. از شما می خواهم که اگر شهید شدم مرا به خانۀ ابدی ام گلستان شهدا کنار شهیدان دیگر 
با همان لباس رزم بخاک بسپارید. پدرم و مادرم اگر جنازه ام به دستتان نرسید ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید.

به امید سالمتی و پیروزی رزمندگان اسالم 
آمین یا رب العالمین

علی داداشی 
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار 
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عباس دشتبان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عباس دشتبان
عباس دشتبان در 5 اسفند ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای بندارخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش کلثوم احمدی و پدرش حسنعلی دشتبان پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس جعفری و معجوری و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید عباس دشتبان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/10/21 
منطقه عملیات جوانرود 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 دشتبان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و انا الیه راجعون. والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
ما از خدائیم و بازگشت ما بسوی خداست. آنهایی که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید بلکه آنها زنده اند و 

نزد خدایشان روزی می خورند.
ما خدا داریم ما اسالم داریم، ما برای خدا داریم عمل می کنیم کسی که برای خدا دارد عمل می کند چرا بترسد، 

ازکسی بترسد، آنها باید بترسند که اگر از اینجا رفتند جهنم است آمالشان.    امام خمینی
مادر حاللم کن

درود بیکران به رهبر امت مسلمان و ملت ستمدیده ایران که با آبیاری خون نونهاالن خود حسین وار عمل کرده 
و ایران را آزاد وبرای رسیدن به هدف نهایی، مشتها را به سمت کلیه ابرقدرتها نشانه رفته و در زمانهای مناسب بر 
فرق پوسیده شان فرود آورند. راهم از راه ملتم و شهدای کشور جدا نبوده و همیشه تالش بر هم آواز شدن و لبیک 
گفتن به پیامهای انسان ساز امام بوده ام و هستم. در راهی که قدم برمی دارم اعتقاد راسخ داشته و خونم متعلق به 
راهم و هدفم بوده، این انقالب از آن من و هم طبقه من که در پایین ترین سطح جامعه هستم تعلق دارد. همیشه و 
همه جا باید برای درهم کوبیدن ستمگران و خون آشامان کره زمین متحد باشیم تا بتوانیم جامعه توحیدی و دور 
از فریب و نیرنگ بسازیم. این نوید را میدهم که در پرتو انقالب، ایران و درکنار آن جهان ازهمه ظالمان، تهی و 
برادری و یکپارچگی جای آنرا پرخواهد کرد. می روم تا شاهد باز شدن کربال و سقوط صدام آمریکائی و صدور 
کامل انقالبمان به جهان باشم و از شما می خواهم که بردبار و صبور باشید و از خداوند بخواهید که پیشکش شما 

را در راه حسین)ع( قبول کند. همیشه با انقالب همدم باشید تا ایران را سمبل جهان سازید.
شهادت و کشته شدن ارث ماست. اینجانب عباس دشتبان متولد سال 1341 ساکن ساری دارای شماره شناسنامه 
2117 وصیت می کنم که اگر من شهید شدم مرا در مالمجدالدین ساری کنار دیگر شهدای شهرمان و برادرانمان 
دفن کنید. واز بابت من ، پدر ومادرعزیزم ناراحت نباشید چون این یک امانتی بود که درنزد شما بود و شما هم به 
صاحب اصلی اش )اهلل( برگرداندید و افتخار کنید که همچنین فرزندی داشتید و در راه اسالم و قرآن دادید.)چه 
چیز باالتر از قرآن و اسالم( و اگر زنده ماندیم در کربال کنار قبر امام حسین)ع( دیدار خواهیم کرد و ما می رویم 
که اسالم را زنده کنیم و به تمام جهان نشان دهیم که همیشه اسالم پیروز است)حق( ضمنا به شما می گویم که امام 
را تنها نگذارید و از دستورات او پیروی کنید و به ضعیفان کمک کنید و درنماز جمعه ها شرکت کنید و مسجد را 

خالی نکنید.
مادرم! برای من زیاد گریه نکن وناراحت نباش. به امید باز شدن راه کربال و سقوط صدام آمریکایی

دیگر عرضی ندارم بجز پیروزی اسالم درتمام جهان  خداحافظ ) وصی پدرم و ناظر مادرم می باشد(
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

       61/6/10 عباس دشتبان 
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رضاعلی دوستدار

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رضاعلی دوستدار
رضاعلی دوستدار در 3 خرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای اناردین شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش رضیه دوستدار و پدرش یارعلی دوستدار پرورش 

یافت. 
و  ماکران  و  اناردین  متوسطه در مدارس روستای  تا مقطع  را  دوران تحصیلی 
دبیرستان غفاری با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید رضاعلی دوستدار در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت           
می کرد که در جبهه جنوب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/10 
عملیات والفجر 3  منطقه مهران در اثر  اصابت ترکش به دست و ران شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار امام زاده عبداهلل روستای انار دین ولیتر شهرستان شهید 
پرور ساری 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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رضاعلی دوستدار
بسم اهلل الرحمن الرحیم: بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون
آنهایی که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید بلکه زنده اند و پیش پروردگارشان روزی می خورند.

با سالم و درود فراوان بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران این پیر جماران نجات دهنده مستضعفان و رسوا کننده 
مستکبران. با سالم درود فراوان بر رزمندگان اسالم که هر روز در جبهه های حق علیه باطل حماسه می آفرینند و 
با سالم درود فراوان بر تمامی شهدای انقالب اسالمی ایران که واقعاً با خونشان این درخت اسالم را آبیاری کردند 

تا این اسالم به پیروزی رسید.
اینجانب رضا علی دوستدار فرزند یارعلی عضو بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی ساری ساکن روستای اناردبن. 
با این بیانات امام امت بر همه کس واجب است که در این جنگ شرکت کند من با این مسئله و یک امر شرعی بر 
خود دانستم که بتوانم ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام زمان را لبیک بگویم و به سوی جبهه ها بشتابم. هدف من 
از جبهه رفتن این بود که اندازه ای برای این اسالم خدمتی کرده باشم و ادامه دهندة راه حسین سرور شهیدان و 
دیگر شهدای انقالب اسالمی ایران باشم و سالمتی امام عزیز. ما می رویم به سوی جبهه ها آنقدر بر سر صدامیان 
می کوبیم و از آنجا به کربال و از کربال به قدس عزیز می رویم و به امید خداوند پرچم ال اله اال اهلل توسط رزمندگان 

اسالم در تمامی کشور به اهتراز در می آید.
چند پیامی به مردم ایران باید داشته باشم، این است که اوالً امام عزیز این قلب تپندة مستضعفان را در همۀ مواقع 
دعا کنید، ثانیاً از خواهرها می خواهم حجاب خود را رعایت کنند چون اگر حجاب در جامعه باشد آن کشور رو 
به فساد نمی رود، ثالثاً همانا امام امت فرموده است خانواده های شهدا چشم چراغ این ملت هستند حتماً با خانواده 
های شهدا دیدار کنید. اما ای پدر و مادر عزیزم می دانم چه زحمت هایی برای من کشیدید اما نتوانستم جبران آنها 
را بکنم، باید مرا ببخشید. اگر شهادت نصیب من شد هیچگونه گریه و زاری نکنید، خوشحال باشید. مادر عزیزم! 
اگر چه اکنون در حال جهاد اصغر می باشم ولی دعا کن که در هنگام انجام دادن جهاد کوچک، جهاد بزرگتر نیز که 

همان مبارزه با نفس است انجام دهم.
اما ای خواهران عزیز! تنها خواهش من به شما این است همچون زینب باشید، راه برادر خود را ادامه دهید.

از انجمن های اسالمی و محلی خودم که مدتی با هم بودیم اگر ناراحتی از بنده دیدید باید ببخشید.
بار خدایا! گناه زیاد کرده ام ولی پشیمانم و روی به درگاه تو می آورم. ای آمرزندة مهربان سپاس تو را می کنم که 

مرا راهنمایی نمودی.
خداوندا، اگر خون من آن ارزش را دارد که می تواند درخت پر ثمر اسالم را آبیاری کند از تو می خواهم که هزاران 

جان به من دهی تا در راه تو فدا کنم.
جنگ، جنگ تا پیروزی – مرگ بر صدام

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.
آمین یا رب العالمین
دوستدار1362/05/01
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محمدمهدی دهقان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدمهدی دهقان
محمدمهدی دهقان در 5 فروردین ماه سال 1349  میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهر تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش 

سکینه دهقان و پدرش حسین دهقان پرورش یافت. 
با موفقیت و  دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس تهران و ساری  
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدمهدی دهقان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت         
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/01/06 
عملیات     بیت المقدس 3  منطقه سرپل دربندی خان عراق 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 بهشت زهرای تهران قطعه40 ردیف2 شماره 
2 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 دهقان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم به تمامی افراد خانواده ام، امیدوارم که بعد از من روزگار را خوشتر و بهتر بگذرانید و ناراحت نباشید. اینطور 
که می بینم خدا می خواهد که من به این راه بروم )امیدوارم که واقعاً اینطور باشد( و تنها امیدم به این است که مرا 
تا آخر خط ببرد و بقول شیخ انصاری با قیمت خوبی مرا خریده باشد و پس نفرستد و صحبت اول من در مورد 
زحماتی است که بعد از خودم برای شما باقی می گذارم، البته امیدوارم که مرا ببخشید و از تمام کسانیکه با من به 
نحوی بر خورد داشته و رفت و آمد می کردند، طلب بخشش نموده خالصه مطلب به فکر روح من در آن دنیا 

باشید و با اعمال شا یستۀ خودتان شادم کنید.
چند کالم با خانوادة عزیزم:

پدر عزیزم! امیدوارم در درجۀ اول مرا ببخشید و برایم آرزوی بخشش کنید و هیچگونه کدورتی از من به دل نداشته 
باشید، دیگر نمی دانم چطور از شما طلب بخشش کنم. آمدن من به جبهه نه به خاطر این بود که اسالم احتیاج 
داشته باشد و نه به خاطر این که مملکتم محتاج من باشد، بلکه به خاطر اینکه وظیفه ام بود که به اینجا بیایم فقط و 
فقط به خاطر همین مسئله بوده. من می دانم که شما در صورتی این وصیت نامه را می خوانید که من به خواست 

خدا شهید شده باشم.
مادرجان! از شما هم خیلی زیاد متشکرم اصال نمی دانم چطور و با چه زبانی از شما تشکر کنم، بابت زحماتی که 
کشیدید و مرا تا به اینجا رساندید، خالصه من که تا بحال نتوانستم جوابگوی محبت شما باشم، امیدوارم که خودتان 

به بزرگیتان مرا ببخشید.
خواهرم! امیدوارم در درس هایت موفق باشی، ولی خوب چیزی که از درس خواندن مهمتر است دین می باشد. 
اول همه نماز، باز هم نماز، نمی دانم چطور اهمیت نماز را بیان کنم، امیدوارم که خودت به اهمیت نماز پی برده 
باشی و بعد از آن اخالق. ان شاء اهلل خیلی بهتر روی این مسائل کار کنی و در این مورد راهنمایی که می توانم 
بنمایم این است که هر چیز را برای خودت می پسندی حداقل اگر بهتر از آن را برای دیگران نمی پسندی الاقل 
همان را برای دیگران بپسند و حرفی را که می خواهی بزنی قباًل فکر کن که آیا اگر کسی به تو بزند ناراحت                       
نمی شوی؟ و یا اگر جلوی کسی که در مورد او حرف می زنی این حرف را بگویی ناراحت نمی شود؟ و یا اینکه 
اصال می توانی جلویش این حرف را بگویی یا نه؟ خواهر جان! دیگر نمی دانم چگونه سفارش کنم و این را بگویم 
که تو در نبود من سر مشق بقیه بچه ها هستی و دیگر اینکه روح من شاهد کارها و اعمال تو و بقیه می باشد، 
امیدوارم سید الشهدا )ع( را از خودت راضی کنی، در آخر از تو و بقیه حاللیت می طلبم. امیدوارم هر چه بدی از 
من دیده اید به بزرگی خودتان ببخشید، از تو خواهش می کنم که وقتی محمد و محمود و آتنا و علی بزرگ شدند 
از آنها هم از طرف من به خاطر اخالق بدم طلب بخشش کنی. از تمامی کسانی که با من رفت و آمد داشتند طلب 

بخشش کنید.
 )والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته(
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سیدعلی ذراری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعلی ذراری
سیدعلی ذراری در 8 مرداد ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش فاطمه نوشی کوچکسرائی و پدرش سیدابراهیم ذراری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 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 و 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  ذراری  سیدعلی  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/10/03 
منطقه عملیات موسیان 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 
مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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ذلیکانی قنبرعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قنبرعلی ذلیکانی
قنبرعلی ذلیکانی در 20 خرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای استخرسر شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش صنم رمضانی  و پدرش یوسف ذلیکانی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهیدمطهری تالوک و ارشاد و 
دبیرستان 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 و 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  در عضویت  ذلیکانی  قنبرعلی  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/12 
عملیات تکمیلی کربالی 5  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 استخرسر شهرستان شهید پرور ساری 
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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ذلیکانی قنبرعلی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان و در هم کوبندة مستکبران
 ُ ئَنَّ َفإِْن أََصابَتُْکْم ُمِصیبٌَۀ َقاَل َقْد أَنَْعَم اهللَّ َِّذیَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُکْم َفانْفُِروا ثُبَاٍت أَوِ انْفُِروا َجِمیًعا َوإِنَّ مِنُْکْم لََمْن لَیُبَِطاّ یَا أَیَُّها ال
ِ لَیَُقولَنَّ َکأَْن لَْم تَُکْن بَیْنَُکْم َوبَیْنَُه َمَودَّةٌ یَا لَیْتَنِی ُکنُْت َمَعُهْم َفأَُفوَز  َعَلیَّ إِْذ لَْم أَُکْن َمَعُهْم َشهِیًدا َولَئِْن أََصابَُکْم َفْضٌل مَِن اهللَّ

َفْوًزا َعِظیًما
ای کسانی که ایمان آورده اید! آمادگی خود را )در برابر دشمن( حفظ کنید و در دسته های متعدد، یا بصورت دستۀ واحد، 
)طبق شرایط هر زمان و هر مکان،( به سوی دشمن حرکت نمایید!  در میان شما، افرادی )منافق( هستند، که )هم خودشان 
سست می باشند، و هم( دیگران را به سستی می کشانند; اگر مصیبتی به شما برسد، می گویند: »خدا به ما نعمت داد که با 
مجاهدان نبودیم، تا شاهد )آن مصیبت( باشیم! و اگر غنیمتی از جانب خدا به شما برسد، درست مثل اینکه هرگز میان 
شما و آنها دوستی و مودتی نبوده، می گویند: »ای کاش ما هم با آنها بودیم، و به رستگاری )و پیروزی( بزرگی می رسیدیم!

اینجانب چند کلمه را به عنوان وصیتنامه بر روی قلم می آورم.
من نیز در واپسین این لحظات بر آن شدم تا برای آخرین بار با شما درد دلی مختصر کنم. اول از هر چیز روی سخنم به 
پدر و مادر گرامیم است. که سالهای فراوانی برایم رنج و زحمت کشیدند. پدر و مادر گرامیم با استناد به این کالم زیبا و پر 
معنای امام حسین )ع( با شما سخن می گویم. امام حسین )ع( وقتی به طرف کربال می آمد چنین می گفت: اگر چه دنیا 
زیبا و دوست داشتنی است دنیا آدم را به طرف خودش می کشد اما خانۀ پاداش الهی و خانه آخرت خیلی از دنیا زیباتر 
است خیلی از دنیا باالتر و عالی تر است. مادرم می بینی امام حسین )ع( مرگ و زندگی و دنیا و آخرت را چگونه می بیند 
ما نیز رهرو او هستیم و باید اینگونه باشیم. گرچه دنیا دوست داشتنی است، گر چه شما را دوست دارم، گرچه به زندگی 
عشق می ورزم، اما همۀ این وابستگی ها و دلبستگی ها نباید و نمی تواند مانع رفتنم شود. پدر و مادر رضای خداوند 
از هرکس و هرچیز باالتر است. گذشته از اینها این راه راهی بود که خود شما در پیش پای من و دیگر اعضای خانواده 
گذاشتید تشویق کنندة ما بودید پس چرا باید ناراحت شوید. پدر و مادر! اول از خدا بعد از شما طلب آمرزش و بخشش 
می کنم. برادران و خواهران مهربانم! گرچه جدایی از شما واقعا کار دشواری است اما خوب می دانید که نشستن و تن 
به ذلت و خواری دادن، شاهد قربانی شدن ارزشهای انقالب اسالمی بودن نیز کاری بس دشوار تر است. لذا از همه شما 
می خواهم که پیرو صدیق امام باشید و برای پاسداری از انقالب بکوشید. هر چند در این راه متحمل بسیاری از شدائد 
و سختی ها شوید وحدت خود را حفظ کنید از روحانیت آگاه و متعهد جدا نشوید. خانوادة گرامی ام! ما همان وظیفه 

ای را که اولین پاسدار اسالم امام حسین برایمان تعیین کرده است، در راه پاسداری از اسالم برای خود تعیین کرده ایم.
حسین)ع( در برابر ظالمان زمان ایستاد، ما هم باید بایستیم. امام حسین دست ذلت به یزیدیان نداد، ما هم نباید بدهیم و با 
صدام زمانش سازش نکرد، ما هم نباید سازش کنیم. امام حسین از خون خود و جوانان و اصحاب و خویشانش گذشت 
ما هم برای ادامۀ راه خونین حسین باید از خون خود و عزیزان خود سرمایه گذاری کنیم. زیر لوای حسین که امروز بدست 
روح اهلل بر افراشته شده است به مبارزه و پیکار با فتنه انگیزان ادامه دهیم تا ان شا اهلل با این پاسداری احدی الحسنیین 
دست یابیم و در هر صورت پیروزی از آن ما است و قرآن کریم می فرماید: »هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از 
شهرهاشان برانید چنانکه آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه گری که آنها می کنند. سخت تر و سزایش بیشتر از قتل 
است و در جای دیگر خدا در قرآن می فرماید: َفَمِن اْعتََدی َعَلیُْکْم َفاْعتَُدوا َعَلیْهِ بِِمثِْل َما اْعتََدی َعَلیُْکْم- پس کسیکه بر 

شما تعدی کرد بمانند تعدی که بر شما کرده بر او تعدی کنید.
پدر و مادر گرامیم! صدام جنگ را به ما تحمیل کرد و تا نابودیش ما جنگ را ادامه می دهیم. از هیچ ابر قدرتی نمی ترسیم. 
و شاید من نتوانستم فرزند مفیدی برای شما باشم و هیچ کار مثبتی برای شما انجام داده باشم ولی از شما می خواهم که 
مرا عفو کنید. مادر شاید آرزو ها داشتی که من همه را از بین بردم ولی بدان مادر، من با مرگم، تو با صبرت چنان سیلی 
به دشمن دین و خدا می زنیم که به قول امام دیگر از جایش بلند نشود. مادر! شهید زنده است و نزد خداوندش روزی      
می خورد.» إن الغزاة اذا هموا بالغزو کتب اهلل لهم براءة من النار« قرآن می فرماید: هنگامی که رزمندگان از صمیم قلب قصد 
کنند که به جبهه بروند خداوند برای آنان برائت از آتش جهنم را می نویسد و هنگامی که رزمندگان اسالم با دشمنان خدا 

روبرو شدند اهل دنیا دیگر نمی توانند اندازه ثواب آنها را درک کنند.
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ذلیکانی قنبرعلی 
پدر و مادرم! تمام تأکید من بر روی شما است اگر شهید شدم تنها خواهشی که دارم این است که شما هیچ گریه و زاری 
نکنید، خوشحال باشید که توانستید فرزندی را در راه خدا دادید و شب روز در هنگام نماز امام را دعا کنید و ظهور هر چه 
زودتر امام مهدی علیه السالم. اگر سعادت شد شهید شوم مرا جایی دفن کنید که بعد ها بتوانید پدر و مادرم را در بغلم دفن 
کنید دلم می خواهد پدرم دست راست و مادرم دست چپ من باشد و همیشه پی آنها باشم. هر چند جدایی از مادر خیلی 
سخت است ولی نسشتن در جا و تماشا کردن ظلم خیلی سخت تر است. به خدا قسم خیلی دلم خواست روزی تشکیل 
زندگی بدهم، و تنها چند سالی که عمر پدر و مادر باقی مانده آنها را داشته باشم تا شاید خدا از ما راضی شود. پدر و مادر 
می بخشید که نتوانستم جواب آن همه زحمت شما را به خوبی جوابگو باشم. هر چند که فرزند باید جوابگوی احتیاجات 
پدر و مادر باشد و من نتوانستم باشم ولی مرا ببخشید چون در این مرحله و این برهه از زمان، وظیفۀ خودم دانستم که به 
جبهه بروم و دِین خود را نسبت به وطن و دین اسالم ادعا کنم. تا شاید از گناهانی که مرتکب شدیم خداوند درگذرد. تنها 
کسی که در زندگیم دربارة آنها فکر می کردم و می کنم فقط پدر و مادر شما بودید. ولی به خدا حیف که کاری از دستم 

بر نمی آمد. ما باید برویم چون خون ما از خون امام حسین سرخ تر نیست، مگر این همه می روند پدر و مادر ندارند. 
خدایا ما را با شهدای صحرای کربال و امام حسین محشور بگردان. آمین

این کشتۀ فتاده به هامون حسین تست           وین صید دست و پا زده در خون حسین تست
این نخل تو کز آتش جان سوز تشنگی                 دود از زمین رسانده بگردون حسین تست
                 این ماهی فتاده به دریای خون که هست               زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
این غرقه محیط شهادت که روی دشت                از موج او زمین شده جیحون حسین تست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات                 کز خون او زمین شده جیحون حسین تست
این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه                    هرگاه زین جهان زده بیرون حسین تست
این قالب طیان که چنین مانده بر زمین                         شاه شهید ناشده مدفون حسین تست
چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد                          وحشی زمین مرغ هوا را کباب کرد

خدایا اول پاکم بعد خاکم کن.
در هر صورت بگذریم، هر چه فکر کردم دیگر راهی جز رفتن نداشتم من می روم و شما در اینجا نیرو دهندة من باشید 
و اگر هم از من راضی نیستید اشکالی ندارد، شاید خدا از گناهان من در گذرد. اگر شهید شدم و پولی در این بابت به 
شما دادند هیچ وقت نگیرید چون ما نمی جنگیم تا اینکه پولی بگیریم. ما برای اسالم و قرآن می جنگیم. اگر شما ناراضی 
هستید از من، دلم می خواهد اصاًل خود را خانوادة شهید ندانید و به رفیقان بگویید مرا دفن می کنند و حتی احتیاج آمدن 
در تشییع جنازة من هم نیست. اگر از رفتن من راضی هستید که چه بهتر، باعث خوشحالی و سرافرازی ما خواهد بود که 
تمام خانوادة من، از رفتن من به جبهه راضی باشند. خانوادة گرامیم می بخشید بدون اجازه شما رفتم، به خدا مجبور بودم، 
نمی خواستم کسی باشم که کارم فقط از اینجا مثل ترسوها پرسه زدن در حوالی خانواده باشد بلکه کار یک مرد جنگی بر 
روی من باشد و خاطر جمع باشید که خودم این راه را انتخاب کردم و هیچ کس مرا تشویق نکرد، شاید این ایمان بود که 

مرا تشویق کرده است.          من آفتاب غیرتم                         شب را به آتش می کشم
با خون سرخم خط بطالن                 روی سازش می کشم
من مرد خون و خنجرم                     شوق شهادت برسرم
من بنده زر نیستم                               غافل ز محشر نیستم

در کربال من با قیام خود قیامت می کنم       از شط سرخ خون خود غسل شهادت می کنم
با پیروزی تمام رزمندگان اسالم در هر جای دنیا و طول عمر برای رهبر کبیر انقالب اسالمی، سالم بر منتظری و به امید 
ظهور هر چه زودتر امام زمان منجی بشریت، سخنم را به پایان می رسانم. شما را به خدا می سپارم و می بخشید که شاید 

وقت گرانبهای شما را گرفتم. فرزند و برادر شما قنبر علی ذلیکانی
جنگ، جنگ است عزت و شرف ما  در گرو همین جنگ است. »امام خمینی«

ایران کشور عاشقان است نه کشور عاقالن، این ره عشق است عشق به اهلل، عشق به حسین. ))شهید مظلوم دکتر بهشتی((
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اسحاق ذوالفقاری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اسحاق ذوالفقاری
اسحاق ذوالفقاری در 20 بهمن ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای میارکالی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش روبابه ذبیحی و پدرش نعمت اهلل ذوالفقاری پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدارس میارکال و عمار  با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید اسحاق ذوالفقاری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت        
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/12 
اثر اصابت گلوله به سر شهد  عملیات تکمیلی کربالی 5  منطقه شلمچه در 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای میارکال شهرستان شهید پرور ساری 
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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اسحاق ذوالفقاری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ - با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین بر طرف شود و  یُن ُکلُُّه هلِلَّ َو قاتُِلوُهْم َحتَّي ال تَُکوَن فِتْنٌَۀ َو یَُکوَن الدِهّ
همه به آئین خدا باشند. سپاس خداوند متعال که به من توفیق شرکت در جهاد داده، جهاد در راه خدا و برای نابودی 

دشمنان اسالم و برپایی آئین خدا در جهان داده.
خدایا، تو رحیمی، کریمی، بخشنده ای، اکنون که بسوی تو می آیم کوله باری از گناه دارم آنقدر سنگین است که 
گویی کمرم خم شده است. با روی خجالت زده، غمگین و افسرده مثل مجرمی را که دستگیر کرده اند و بسوی دادگاه         
می برند چه حالی دارد؟ من هم مثل آن مجرم هستم و حالم مثل آن مجرم است، بسوی تو می آیم با این حال، ولی 

یک چیزی مرا از ناراحتی به در می آورد و آن رحمت و بخششی که نسبت به بندگانت داری. 
امیدوارم مرا به درگاهت راه دهی و گناهانم را ببخشی، خدایا زندگی شیرین است، لذت های دنیوی آدم را به طرف 
خودش می کشد، ولی این لذت ها مثل بهشت آدم را به خود جذب نمی کند، لذت های دنیوی روزی تمام می شود 

ولی لذت های بهشتی پایان ناپذیر است، چه لذتی بهتر از همنشین شدن با اولیای خدا و پیامبران.
خدایا از تو سپاسگزارم که زود جان مرا گرفتی چون بار گناهانم کمتر است.

و اما پدر و مادر بزرگوار و مهربان! از اینکه نتوانستم در پیری عصای دست شما باشم مرا ببخشید. در زندگی شما را 
رنجانده ام و شما را ناراحت کردم، امیدوارم به بزرگواری خودتان مرا ببخشید و از من راضی شوید زیرا اگر شما از 
من راضی شوید خدا هم از من راضی می شود. اگر خبر کشته شدن من به شما رسید  زیاد از حد گریه و زاری نکنید 
مقاوم باشید، صبر و پایداری پیشه کنید. نگران نباشید چون من امانتی بین شما بودم و حاال وقتش رسیده که به صاحب 

امانت بازگردم، مرا حالل کنید، حرف امام را گوش کنید و ایشان را تنها نگذارید.
اما برادرانم! بعد از اینکه کشته شدم جای خالی مرا پر کنید و با دشمنان اسالم بجنگید، حرف امام را گوش کنید و 

دستورات ایشان را اجرا نمایید و همواره کارهایتان برای اسالم باشد.
و اما خواهرم حجابت را حفظ کن، زیرا حفظ کردن حجابت از خون شهیدان کوبنده تر است.

از تمام فامیل ها می خواهم که اگر عمل بدی از من سرزده مرا به بزرگواری خودتان ببخشید. از تمام افراد محله و 
دوستان می خواهم که اگر عمل بدی از من سر زده مرا امیدوارم ببخشید.

مرا در قبرستان محله مان و در کنار شهیدان دفن کنید.
ظهور دولت یار و طول عمر امام و پیروزی رزمندگان، شفای معلولین و مجروحین و آزادی اسرا، آرمان من است.

والسالم
مورخه روز دوشنبه1365/11/06 ساعت 9/30 شب اسحاق ذولفقاری
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بهروز رشیدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز بهروز رشیدی
بهروز رشیدی در 20 مرداد ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای رسکت علیا شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش رقیه امیری و پدرش محمدحسین رشیدی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس رسکت و طالقانی و حر و دبیرستان 
والفجر  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید بهروز رشیدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/11/25 عملیات 
والفجر8  منطقه فاو در اثر اصابت ترکش به سینه و سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای رسکت علیا شهرستان شهید پرور ساری 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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بهروز رشیدی

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان
همین شهادت هاست که پیروزی اسالم را بیمه و دشمن را رسوا می کند. )امام خمینی(

با درود و سالم فراوان به یگانه منجی عالم بشریت ولی عصر، امام زمان، مهدی موعود )عج( و نائب بر حقش امام 
امت، خمینی بت شکن، ناخدای کشتی اسالم و درود بر خانواده های شهدا و اسرا و معلولین و مفقودین، وصیت نامۀ 

ناقابل خودم را برایتان می نویسم.
امت مسلمان ایران! همیشه در کارهای خیر پیش قدم باشید و بچه های خود را اسالمی تربیت کنید و امام امت را تنها 
نگذارید و جبهه را گرم نگهدارید. خدمت پدرم و مادرم و اقوامم وصیتی دارم که این است؛ پدر و مادرم! من در خانه 
هیچگونه خدمتی به شما نکردم و از شما می خواهم که از من راضی باشید و حاللم کنید و جبهه ها را هرگز فراموش 

نکنید. من ماه رمضان در جبهه بودم و روزه نگرفتم و برایم روزه و نماز بدهید.
خدایا! اگر با ریخته شدن خون من خدمتی به تو و دین تو می شود، پس بگذار که خون من در راه تو ریخته شود و 

کلمۀ اهلل اکبر، خمینی رهبر- مرگ بر شرق و غرب روی زمین نقش ببندد. آمین
پدر جان من االن می خواهم در عملیات شرکت کنم و احتمال دارد بر نگردم، اگر هر گونه ناراحتی از من دیدید مرا 

ببخشید و سالم مرا به همۀ اقوام و هم والیتی ها برسان و بگو که حاللم کنند.
والسالم

1364/11/20
آدرس:

 ساری، دودانگه، باالرسکت - رشیدی
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نورمحمد رضادوست

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نورمحمد رضادوست
نورمحمد رضادوست در 7 بهمن ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای چناربن شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش طاهره حاجی آبادی و پدرش یوسف رضادوست 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس چناربن و صفدری و دبیرستان امام 
خمینی)ره( با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب 
در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید نورمحمد رضادوست در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت          
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1359/08/30 
منطقه عملیات سر پل ذهاب-کرمانشاه در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار 

جاوید االثر گردید و تا کنون تفحص نشده است.
 سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نورمحمد رضادوست
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مسعود رضایی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مسعود رضایی
مسعود رضایی در 17 آذر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش طلعت صمدائی و پدرش رضاعلی رضایی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در هنرستان خیری مقدم 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مسعود رضایی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/01/19 عملیات 
کربالی 8  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به بدن شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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مسعود رضایی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بنام آنکه شهادت را آفرید، به نام آنکه عشق را در اندرون دل ها نهاده، بنام آنکه جهان را برای رسیدن به سیر و سلوک 
الی اهلل، برای آزمودن انسان های پاک و برای تجزیه پاکان از ناپاکان و اهریمنان قرار داده است، حال آنکه خود را در این 
ه و تنها می بینم و خود را مشاهده می نمایم که آماده ام برای یک حرکت زیبایی به نام شهادت. خوب  گسترة گیتی یکاّ
دیدم دست به قلم برم و عقده های خودم را تبدیل به عقیده نمایم و این عقیده را با قلم به رشته تحریر در بیاورم تا شاید 
برای آیندگان یادگاری باشد که آیندگان بخوانند، که اگر یک انسان بخواهد سرنوشت خود را رقم بزند باید با چشمانی 
باز و با انگیزه ای روشن و با عقیده ای پاک، دست به جهاد بزند و سرنوشت آیندگان را با مردن خود که همان شهادت 
است روشن نماید. جهادی که ما از آن بنام یک اصل الینفک از دین نام می بریم در زمانی آغاز می شود که اهریمنان 
و زورمندان باهم دست بدست هم بدهند و یک اتحاد شومی را شروع نمایند، که مظلومان را در زیر چکمه های آهنی 

خود خرد نمایند.
 جهاد ما زمانی آغاز می شود که سکوت مرگباری از ناحیه رنج کشیدگان بر کل جهان سیطره شود، آنجائیکه صدای 
نعرة استعمار گران زمین را به لرزه در بیاورد و احدی حق تکلم نداشته باشد، آنگاه که تمام مقدسات یک مسلک، یک 
ایده و هدف متعالی ملعبۀ دست زورگویان شود در آن زمانیکه سکوت از یک طرف و شالق خوردن و دم بر نیاوردن از 
طرف دیگر و اینکه خاموشی مطلق و تاریکی محض و تسلیم شدن و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل فرعونیان آغازیدن 
گرفت، باید جرقه ای زده شود، انسانی منفجر شود، که انفجارش همگام باشد با کینه اش، که کینه را در اندرون دلش 
باروتی کرده باشد که با انفجار این باروت کاخ شیشه ای ظلمت را در هم بکوبد، باید نوری روشن شود که نورانیت این 
نور خاموشی مطلق و تاریکی محض را تبدیل نماید به آفتابی که آن آفتاب نوری را از خود منعکس نماید که آن نور 
شهادت است. پس با وجود این مقدمه بر همگان باید روشن شود که انگیزه ام به جبهه آمدن این بوده است که این نور را 
مهیا شوم و آیندگان و تاریخ نویسان برای نسل بعدی درج نمایند، که یک انسان زخم خورده در آخرین لحظات عمرش 
انگیزة رفتن در مقابل توپ و خمپاره را چه اعالم کرده است. خوب است اندیشمندان و متفکران تاریخ نویس این خط 
سیر را دنبال نمایند، که مدیون خون شهیدان نباشند. اگر تعهد دارید خوب بیاندیشید و اگر می خواهید که موفق باشید 
این انگیزه ها را ادامه دهید. ملت شهید پرورمان نیز باید همگام با عبور زمان در کنار بهترین عزیزانشان هادی و منادیان 
حقی باشند که شهیدانشان از او اسم بردند و اما شما پدر و مادر عزیز! اگر می بینید که صحرای تفدیدة خوزستان را بر 
هوای لطیف مازندران ترجیح دادم، اگر دیدید عواطف پدر و فرزندی و مادر فرزندی را به غربت محض ترجیح دادم، 
اگر دیدید عوالم مادی و دنیای زیبا و طبیعت قشنگ را به پشت سر گذاشته و هجرت به سوی گرمترین و سوزناکترین 
دیار کردم، بدین خاطر است که تو پدر با عرق جبینت غیرت و مردانگی را در کالبد وجودم گسترانیدی و تو مادر مرا در 
قنداقۀ کودکانه پیچیدی و مرا در مجالس روضه خوانی امام حسین )ع( بردی و در آنجا شیر خود را با اشک حسرت خود 
ممزوج نمودی و تخم محبت و شجاعت و مردانگی و غیرت اهل بیت را در سراسر سلولهای وجودم پخش نمودی، 
آری جبهه آمدنم برای این بود که چون تو پدر با من آن کردی و تو مادر به من آن خورانیدی و این را هم بدانید که 
عشقی که با شیر بیاید با خون بیرون می رود. در آخر شما برادران و خواهران عزیز! من نمی گویم اسلحه ام را بردارید 
و بر خصم هجوم برید، اما فطرت و دوستانتان را بکار برید و حتی یکبار هم که شده به قصد گردش به جبهه ها که 
کانون گرداب  زیبای عشق الهی است عروج کنید و اگر وقت نمودید یک تحقیق نسبی از روحیات عالیۀ قدسیان مقدس 
جبهه ها بنمائید، که حرکت و تحرک جدیدی در شما به وجود می آورد. وصیت من به شما این است که خوب است 
تکانی بخورید و آن الیۀ گردی که در پشت تمام انسانها نهفته است را با حرکت خود بتکانید. فریاد شوید بر خصم، 
اژدهای سهمگین شوید بر استعمار، عصای موسی شوید بر فرعون، قرآن محمد شوید بر قریش و خشم خمینی شوید بر 
آمریکا. در ضمن این وصیتنامه را نه یکبار نه دو بار بلکه صدها بار مطالعه نمائید که محققاً در قیامت همدیگر را مالقات            
می نمائیم. در آخر از دوستان و آشنایان التماس دعا دارم. در حدود یک ماه و نیم روزة قضا دارم برایم بگیرید. هیچ راضی 
نیستم بنشینید فقط از من تعریف و تمجید کنید.بجای اینکار دعا کنید و برای من مجالس ختم بگیرید تاشاید از عذاب 
قبر و قیامت من کمی کاسته شود. از دوستان و آشنایان و از کسانیکه بر حقیر حقی دارند عاجزانه و ملتمسانه می خواهم 
که حقیر را عفو فرمائید. به امید پیروزی رزمندگان اسالم بر کفر جهانی. »اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و 

مماتی ممات محمد و آل محمد«
بار الها درجۀ شهدا عالی است متعالی بگردان



»117«

سید محسن رضوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحسن رضوی
سیدمحسن رضوی در 1 فروردین ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای همت آباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده معصومه هاشمی نسب و پدرش 

سیدمصطفی رضوی  پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع راهنمایی در مدرسه روستای همت 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمحسن رضوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت      
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/11/06 
عملیات کربالی 5 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 روستای همت آباد شهرستان شهید پرور ساری 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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سید محسن رضوی
با درود و سالم بر رهبرانقالب اسالمی ایران و پیر جماران امام خمینی و با سالم و درود بر منجی عالم بشریت آقا امام 
زمان)عج( و با سالم بر شهدای صدر اسالم تاکنون و با درود و سالم بر مجروحین و معلولین و اسراء و با سالم و خسته 
نباشی به تمامی رزمندگان اسالم که همیشه بر علیه کفر جهانی در نبرد هستند، وصیت نامه خودم را شروع می کنم ....
شاید وصیت نوشتن برای نوجوانی که هنوز عمری و سالی را نگذارند بسیار سخت و مشکل باشد وصیت نوشتن به 

معنای  آن است که انسان خود را برای مرگ آماده می سازد و خود را آماده دیدار با خدایش مینماید.
خدمت پدر و مادر عزیز و مهربانم سالم عرض می کنم و می دانم برای من زحمت زیادی کشیدید و من از شما تشکر 
می کنم و اینجانب از راه دور سالمتی شما را از خداوند تبارک و تعالی خواهانم و امید آن را دارم که شما مرا حالل 

نمائید.
مادر و پدر عزیزم شما بجای نور چشم من هستید، اگر من چشم نداشته باشم میتوانم زندگی کنم ولی اگر قلب نداشته 
باشم نمی توانم زندگی بکنم، آری من می روم به سرزمین کربالی خوزستان تا با خون خود ایران و اسالم را گلستان 

کنم . 
در ضمن پدرجان به برادرانم بگو راهی که من رفته ام ادامه بدهند و منافقان را ریشه کن کنند وروشی را انتخاب کنند 

که دیگر شهیدان انتخاب کردند.
پدر و مادرم هیچ وقت از هجرت من بسوی پروردگارم افسوس مخورید، زیرا این راهی بود که خودم انتخاب کردم 
، پدر و مادر و برادرانم هیچ وقت امام را تنها نگذارید و همیشه پشتیبان امام باشید و همیشه به ندای امام لبیک بگوئید 
چون هرکس امروز امام امت را یاری کند در دو عالم رستگار و سعادتمند است ، از دوستانم می خواهم که جبهه 
رفتن را فراموش نکنند و امید آن را دارم که هرکس به سهم خودش دینش را ادا کند تا در آخرت پیش خداوند و ائمه 
طاهرین )ع( و شهدای عزیز سر به زیر نباشد و به گفته امام خمینی این جنگ را ادامه دهید که این جنگ شرافت و 

دین ما وو قرآن ما را حفظ می کند.
درآخرپیام من به مردم دالور روستای همت آباد این است که هرگز امام را تنها نگذارند و خط سرخ شهیدان را 
ادامه دهند و به مردم عزیز همت آباد این خبر را می دهم که به خدا سوگند که خدا پشتیبان این انقالب است . 

***خداحافظ،خداحافظ به امید پیروزی ، رزمندگان اسالم ، بر علیه کفر جهانی
کسی شیپور رفتن می نوازد            سرهر کوی و برزن می نوازد
همه یاران من رفتند و گویی                 برای رفتن من می نوازد
خدایا من نگویم این وآن ده         ثواب این جهان و آن جهان ده
تو خود بهتر نیاز ما بدانی            شهادت را شهادت را به من ده

ای مادر غم دیده ندانی خبر ازمن           که از گردش ایام چه آمد به سر من
من تازه جوان بودم اندرچمن حوض    نشکفته فرو ریخت همه بال و پر من
تابوت مرا جای بلندی بگذار                       تا باد برد بوی مرا در وطن من
پیراهنم را به در خانه بیاویز                  تا مردم این ده نگویند پسرش نیست
ای بادصبا گر گذری از وطن من                گر مادرو خواهر نشوند منتظرمن

والسالم روز سه شنبه مورخ1365/10/23
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سیدرضا رکابی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدرضا رکابی
سیدرضا رکابی در 12 آبان ماه سال 1343  میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای دولت آباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش سلیمه شکریان و پدرش سیدتقی رکابی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای دولت آباد و خسرویه و 
دبیرستان 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدرضا رکابی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/03/16 منطقه 
عملیات کردستان- مریوان در اثر اصابت ترکش  توپ شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مالمجدالدین  شهرستان شهید پرور ساری 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.



»120«

سیدرضا رکابی
بنام خداوند بخشنده و مهربان 

و بنام خدایی که ستمگران را نابود و مستضعفان را پیروز می گرداند آن خدایی که حق را پیروز، باطل را 
سرنگون می کند.و با درود و سالم گرم خود به رهبر کبیر انقالب و به تمام شهیدان راه خدا وصیتنامه خود را 

شروع می کنم.
اوالً: بگویم که من هدفی جز اهلل نداشتم و ندارم و آرزو داشتم که در راه خدا و اسالم و قرآن و خمینی کبیر 

که پرچمدار اسالم است در راه آن شهید شوم.
و خیلی دوست داشتم که در کربالی زمان شهید شوم این آرزوی شخصی بنده بود. وقتی که شهید شدم مرا در 
آرامگاه ساری در صف شهیدان دفن کنید هر کس گریه کند. یا کمک مالی را بپذیرد روح مرا شکنجه می کند 
و دیگر اینکه وقتی شهید شدم دیگر برادرانم باید راه مرا ادامه دهند و در آخر از ملت شریف ایران می خواهم 
که این منافقین را که دم از خلق میزنن نگذارید که  اینها فعالیت کنند. اگر بگذارید که اینها فعالیت کنند روح 

شهدا را شکنجه و خون شهیدان را پایمال می کنند.
دیگر وصیت ندارم )والسالم(

به امید پیروزی حق بر باطل، درود بر خمینی بت شکن زمان، سید رضا رکابی
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علیرضا رمضان پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا رمضان پور
علیرضا رمضان پور در 20 آذر ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش حبیبه مهدی زاده و پدرش سراله رمضان پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید توفیقی و شاهد و دبیرستان       
15خرداد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید علیرضا رمضان پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/12 
عملیات کربالی 1  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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 رمضان پور
فرازهایی از نامۀ شهید علیرضا رمضانپور در جبهه نبرد حق علیه باطل 

بعد از شهادت برادرش موسی رمضانپور
بسمه تعالی

باسالم و درود فراوان بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی)عج( و نائب بر حقش امام امت و با سالم و درود 
فراوان بر رزمندگان و شهدای اسالم، امیدوارم که در کسب رضای الهی موفق و مؤید بوده و مشغول عبادت و طاعت 
پروردگار باشید. من هم از راه دور به دعا گوئی شما مشغولم و همانطوری که امام فرمود: »من همه شب شما رزمندگان 
را دعا می کنم« شما هم آنها را دعا کنید البته من هنوز لیاقت این نام را ندارم از خداوند مسئلت دارم که ما را جزء 

رزمندگان قرار دهد و اجری را که برای یک رزمنده معین کرده است به ما عنایت فرماید.
خطاب به مادر

مادرم! امیدوارم همیشه صبور و پایدار و استوار باشی و مانند دیگر مادران شهدا ومفقودین در مجالس دینی شرکت 
کنی تا اینکه خداوند لطفی در حق این خانواده فرماید و ما را جزء رزمندگان قرار دهد. مادرم شما مرا برای رضای حق 
فرستادید پس همیشه توکل برخدا کنید و هرچه خدا خواست همان است و تمام کار مرا خداوند درست کرد چون 
هرچه فکر کردم کاری انجام ندادم.  امیدوارم مانند همیشه به دیدار خانواده های معظم شهدا بروی و به آنها روحیه 
دهی. هیچ وقت به خودت ناراحتی راه مده چون اسالم به این خون ها احتیاج دارد. این شهدا هرکدام مدت دو سه 
سالی از عمر خود را در جبهه ها صرف کردند و هرکدام الاقل یکبار مجروح شدند و این باعث شد که بیشتر به درگاه 
خداوند نزدیکی جویند، تا اینکه خداوند آنها را طلب کرده، همانطور که موسی و محمود و دیگر شهدا را درخواست 
کرد و از ما گرفت. این یک امتحان الهی است که ما باید با صبر و استقامت خود از این آزمایش و امتحان الهی سربلند و 
سرافراز بیرون بیائیم. مبادا خدای ناکرده بعد از این همه صبرو استقامت شیطان درما نفوذ کند و ما را از راه خارج سازد.
و شما خانوادة محترم با صبر و بردباری به خانواده های شهدا روحیه دهید در تشییع جنازه شهدا شرکت کنید، بیشتر به 
منزل شهدا بروید و کوشش کنید با صبوری و بردباری با الطاف خداوندی سازگاری پیشه کنید. امیدوارم شما خانوادة 

محترم شهدا با صبر و استقامت به خانواده های دیگر  درس صبر، فداکاری و ایثار بدهید.
إن شا اهلل خداوند به شما روحیه ای قوی و صبر و استواری عنایت فرماید.

بر مزارم بنویسید بسیجی شهید چون عاشق بسیجم 
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یوسف رمضان زاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز یوسف رمضان زاده
یوسف رمضان زاده در 1 فروردین ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای بادله شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش ام البنین عابد و پدرش رجبعلی رمضان زاده 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 15خرداد 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید یوسف رمضان زاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1365/01/29 منطقه عملیات فاو در اثر  اصابت تیر مستقیم به کمر شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار روستای بادله شهرستان شهید پرور ساری 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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یوسف رمضان زاده
أشهد أن ال اله اال اهلل و أشهد أن محمد رسول اهلل

لُوا تَبِْدیاًل )23 احزاب(  َ َعَلیْهِ َفِمنُْهْم َمْن َقَضی نَْحبَُه َومِنُْهْم َمْن یَنْتَِظُر َوَما بَدَّ مَِن الُْمْؤمِنِیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
از میان مومنین مردانی هستند که صادقانه به آنچه با خدای خویش عهد بستند وفا کردند، پس برخی از آنان شربت شهادت 

نوشیدند و برخی دیگر در انتظار و تغییر رای ندادند.ما از خداییم و بازگشت ما بسوی اوست.
بنام کسی که هستی و وجودم برای اوست و بنام کسی که پیامبران را در میان انسانها برای راهنمایی فرستاد و بنام خدای سرور 
شهیدان حسین ابن علی )ع( با درود و سالم به امید مستضعفان جهان و رهبر نهضت اسالمی ایران امام خمینی و امت اسالم 

و سالم به همه شهیدان و رزمندگان اسالم.
گواهی میدهم که خدای یگانه پدید آورنده همه موجودات جهان می باشد و هیچ گونه شریکی ندارد و محمد )ص( رسول و 

فرستاده اوست و حضرت علی )ع( ولی خداست.
وصیت من به ملت ایران این است که تقوا پیشه کنند، همدیگر را در کارهای خیر یاری دهند. نماز را سبک نشمارند و از نماز 
یاری بجویند که اگر نماز پذیرفته نشود کاری پذیرفته نمی شود. مسجد پایگاه مسلمین را پر کنید که امام فرمود مسجد سنگر 
است و بدانید که تنها چیزی که باعث شکست ما می شود تفرقه و دو رویی می باشد که باید از آن شدیداً دوری کنید. به 
فرموده قرآن:»واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا« »همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید تا متفرق نشوید« و قرآن ها را از کنار 
طاقچه ها بیرون بیاورید و بخوانید و درباره آن اندیشه و بدان عمل کنید. بر شماست انقالب را یاری کنید و گوش به فرمان 
رهبر انقالب باشید و در مقابل منافقان و کافران ایستاده و آنها را فرصت اغتشاش ندهید، در مقابل سختی ها و رنج های انقالب 
صبر و استقامت پیشه کنید که خداوند با صابرین است و رهرو راه شهیدان باشید و همیشه به یاد خدای قادر متعال باشید چون 
با یاد خدا دلها آرامش می یابد. امر به معروف و نهی از منکر یادتان نرود. بزرگترین مسئله، مسئله اخالق است. در برخورد با هم 
اخالق اسالمی را رعایت کنید که امروز اسالم نیاز به انسان اخالقی و ایمانی دارد. رفتن به جبهه من به خاطر آن بود که دین خدا 
را یاری کنم که جهاد امری است واجب، منتظر کاروانی بودم که به سوی اهلل برود تا این کاروان مرا هم با خود ببرد بسیار شتافتم 
بعد از چهار سال جنگ موفق شدم به این کاروان بروم، اگر شهادت نصیب من شد بدانید که شهادت را با آغوش پذیرفتم، من 
نیز سخن موالیم علی )ع( را تکرار می کنم. حاضرم 7 بار در جبهه تکه تکه شوم ولی یک بار در بستر مرگ نَمیرم. برادرانم، 
می دانم نتوانستم وظیفه برادری را  ادا کنم امیدوارم مرا ببخشید از شما می خواهم که این دنیا محل عبور، محل زندگی نیست، 
گذران است، جز خدا به هیچ کس دل نبندید که شیطان در آن قرار دارد و شما را از مسیر الهی باز می دارد. تقاضا می کنم که 
برادر زاده هایم را خوب تربیت کنید و تحویل جامعه بدهید، برای همه برادرزاده هایم و شما آرزوی موفقیت می کنم. خواهرم! 
زینب گونه پیام خونم را با حجابت به تمام دنیا برسان، بدان که حجاب تو کوبنده تر از خون من است، فاطمه وار زندگی کن 
که آن بهترین شیوه زندگی است، چشم از مال دنیا بپوشان، تسبیح فاطمه زهرا را در وقت نماز فراموش نکن و زمانی که می_ 

خواهی گریه کنی بر معلم زنان، فاطمه زهرا گریه کن که رنج های دنیا را متحمل شد.
مادرجانم! چه گویم که مادر بر سر فرزندش آرزویی دارد، ام البنین نیز آرزویی داشت و فاطمه نیز آرزویی داشت و تو نیز آرزو 
داری، مادر جان من هم آرزویی دارم، آرزو داشتم که در پیری عصای دستت شوم، کارهایت را انجام بدهم، گریه ام می گیرد 
که نتوانستم حق مادری را نسبت به شما ادا کنم اما چه می کردم، زمانی که اسالم به خون من احتیاج داشت، زمانی که هادی ها 
بدست دشمن پر پر می شدند زمانی که بچه های آبادانی در زیر آوار و بچه های فلسطینی بدست اسرائیل صهیونیسم بوسیله 
بمب عروسکی به شهادت می رسیدند و من سکوت می کردم. چه می کردم زمانی که ندای »هل من ناصر ینصرنی« حسین 
علیه السالم از حلقوم خمینی بیرون آمد آیا جز لبیک بیرون آمد آیا جز لبیک یا خمینی می توانستم بگویم. مادرجان اگر می_ 
خواهی گریه کنی بر ابا عبداهلل الحسین گریه کن، بدنش ذره ای سالم نبود، اگر بدنم به خانه نیامد ناراحت نباش که ابا عبداهلل بر 
رزمندگان لطف دارد، مادرم با روح بزرگت مرا ببخش خدایا در قیامت با کرم و احسان و بخشش با ما رفتار کن، اگر با عدالت 

رفتار کنی سزاوار سخت ترین عذاب هستیم.
در خاتمه از همه می خواهم شهدا را فراموش نکنید و طوری با خانواده شهدا رفتار کنید که نبود فرزندشان را احساس نکنند 
احترام به بزرگتر ها و نیکی به کوچکترها را فراموش نکنید. نماز جمعه و جماعت برپا کنید. نماز را سر وقت بخوانید مساجد 
را پر کنید که دشمنان از مساجد می ترسند، گوش به فرمان امام باشید نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب، امام و رزمندگان را 

در وقت نماز دعا کنید. از همه دوستان و آشنایان و کسانی که آزار من به آنها رسید عاجزانه میخواهم مرا عفو کنند.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار     خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان 

یوسف رمضان زاده1363/02/12
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ابراهیم رمضان زاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ابراهیم رمضان زاده
ابراهیم رمضان زاده در 13 آبان ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در رستمکالی شهرستان بهشهر  استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش حوریه حامدی و پدرش پرویز رمضان زاده پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در شاهرود و ساری مدارس آموزگار و هنرستان 
خیری مقدم 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 و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ابراهیم رمضان زاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت     
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  جنوب  و  غرب  جبهه  در  که  کرد  می 
1363/11/12 بعد از انتقال به بیمارستان فیروزگر تهران 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 مال مجدالدین  شهرستان شهید 
پرور ساری 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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ابراهیم رمضان زاده
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگار روزی میخورند.
)خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است(

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان ، شهیدان غزوه و بدرِ محمد)ص( تا شهیدان خیبرِ خمینی روح اهلل و با سالم بر 
فرماندة اصلی جبهه ها مهدی )عج( و نائب بر حقش پیر جماران، روح اهلل، بنام قدس آن اسیر در چنگال صهیونیزم و 
بنام کربال میعادگاه عاشقان عشق و شهادت و بنام حسین)ع( سردار بی سر اسالم که مظلومانه در دشت کربال بشهادت 
رسید و بنام بهشتی مظلوم آغشته به خون انقالب ایران و با ننگ و نفرین بر آمریکا این غده سرطانی عصرما و با ننگ و 
نفرین بر شوروی روسیاه و با ننگ و نفرین برمنافقین این بدتران از کفار، به امید طول عمر با عزت امام خمینی و پیروزی 
رزمندگان اسالم ، خدایا قلم در دست گرفتم تا بروی کاغذ حقایقی را بنویسم حقایقی از دگرگونی خودم  و حقایقی از 
امدادهایت در جبهه ، حقایقی که شاید بعضی از جاهالن زمان ما که بعد از شش سال از انقالب گذشته هنوز تغییری 
نکردند، خدایا می خواهم بگویم که با چشم بسته راه خود را انتخاب نکردم و نیز از روی تقلید راه خود را انتخاب 
نکردم میخواهم بگویم که ای امت و ای جهان ، مرگ را پذیرفتم زیرا در مرگ چیزی می بینم و آن سعادت من است و 
بیخیال به جبهه نیامدم که کشته شوم بلکه حسین)ع( را شناختم علی)ع( را شناختم و شناختم راه آنها را و به این راه آمدم.
من به این خاطر به جبهه نیامدم که جبهه به من احتیاج دارد، بلکه به خاطر این به جبهه آمدم زیرا به جبهه احتیاج دارم، 
زیرا در جبهه بهتر می توان خدا را شناخت و از آن راه است که عاشق خدا میشوی و خدا نیز اگر چنانچه لیاقت داشتی 
عاشق تو می شود. وخدا هرکس را عاشق شود او را می کشد. إن شااهلل ما نیز مورد رضای خداوند قرار بگیریم تا عاشق 

واقعی او شویم و بسوی او پر بکشیم . إن شااهلل 
آری ای مردم بدانید که دنیا پوچ است و زیبائی فریبنده ای دارد، انسان را گول می زند. گول زیبایی دنیا را نخورید و به 

ندای »هل من ناصر« حسین زمان لبیک گوئید و به جبهه ها آئید و اسالم عزیز را یاری کنید.
خدایا نمی دانم که این حرفها را از روی اخالص می زنم یا نه خدایا اگر از روی اخالص نیست نمی گویم، خدایا 
قلمم را بشکن و مرا هدایت فرما و ایمانم را قوی نما، خدایا، خدایا، خدایا مرگم را برسان زیرا که می ترسم در دنیا فرو 
روم و تو را فراموش کنم ، خدایا شهادت را نصیبم نما زیرا به شهادت چنان عالقه دارم همانطوریکه بچه نوزاد به شیر 

مادرش عالقه دارد و به امید اجابت شدن  دعاها و این دعا إن شااهلل.
پدرو مادرم! دست به قلم گرفتم تا وصیتی به شما و امت حزب اهلل نمایم ، پدرومادرم مرا ببخشید که نتوانستم فرزند 
خوبی برای شما باشم و دردوران پیری دست شما را بگیرم زیرا اسالم عزیز در زمانی قرار گرفته است که همه شیاطین 
دنیا در پی نابودی آن بودندومن نیز مسلمان و مقلد- مقلد امام و لبیک گو، لبیک گوی هل من ناصر حسینی امام، برای 

دفاع اسالم باید به جبهه رفت و اسالم و انقالب را یاری نمود.
پدرومادرم! هرچند بگویم برایم گریه نکنید می دانم که گریه می کنید اما وصیتم به شما این است که در حال گریه بیاد 
مصیبت حسین)ع( و زینب)س( باشید و نماز شکر بپا دارید و شکر کنید به درگاه خداوند که امانت خود را صحیح و 

سالم به او تحویل دادید.
والدین گرامی برای چندین مسئله وصیتی به شما می کنم وامیدوارم حتما عمل نمائید.

1-محل دفن خود را به عهده پدر و مادرم می گذارم و دیگر آنکه مقداری پول در خانه دارم که مقداری ازآن را برای 
مجلس ختم استفاده نمائیدو بقیه را بحساب مستضعفان بریزید. ضمنا اینجانب بعلت بودن در جبهه ماه مبارک رمضان 

دو ماه را روزه نگرفتم از شما می خواهم که واجبات مرا که شامل نماز و روزه قضا می باشد انجام دهید.
2- راضی نیستم که بعداز شهادتم تبلیغات زیادی براه اندازید از پارچه نویسی و نصب پوستر عکسم و تبلیغات زیاد 

خودداری نمائید.
3- منافقان و دشمنان اسالم بدانند که من مقلد امام خمینی هستم و جان را در راهش فدا می کنم و هیچ راضی نیستم 
کسیکه مقلد امام نیست و درخط انقالب و والیت فقیه نمی باشد در مراسم تشییع جنازه و مراسم ختم شرکت نماید 

چنانچه آنکس از نزدیکترین آشنائیان باشد.    
 والسالم  ابراهیم رمضان زاده رستمی 
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رمضانعلی رمضان نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رمضانعلی رمضان نژاد
رمضانعلی رمضان نژاد در 5 فروردین ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در روستای گرجی پل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش رقیه ذبیحی و پدرش عزت اهلل رمضان 

نژاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 18 دی رشته حسابداری با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید رمضانعلی رمضان نژاد 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 کربالی 4  منطقه ام الرصاص در اثر اصابت تیرشهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار امام زاده عبدالکاظم روستای قاجارخیل شهرستان شهید پرور ساری 
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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رمضانعلی رمضان نژاد
َاُّهْم إِلَیْهِ َراِجُعوَن - آیه 46 سوره بقره ِاّهِْم َوأَن َاُّهْم ُماَلُقو َرب َاِّذیَن یَُظنُاّوَن أَن ال

بدرستی آنانکه می دانند همانا ایشان دیدار کنندگان پروردگارشانند و همانا ایشان به سوی او باز گردند.
وصیت نامه ام را با یاد خدا و به توکل بر خدا آغاز می کنم؛

مکتبی که بخواهد استوار بماند و حکومت اهلل در آن مکتب استوار بماند هیچ راهی ندارد مگر به یک شرط و آن این 
است که باید شهید بدهد و باید خون بریزد و باید هجرت کند خوشبختانه مملکت ما شهید داد و خون هم داد تا به 
مقاومت و استواری پا بر جای خود ایستاد، و آرمانهای 1400 ساله را زنده نگه داشت و یکایک ما از این انقالب حق و 
شریک هستیم و تنها حق گفتن و شعار گفتن نباشد و باید کارهایمان را عملی کنیم و آن حق چیست؟ آن حق این است 
که مال و جان خودمان را بدهیم تا در سرای آخرت در پیش خداوند تبارک و تعالی و ائمه معصومین )ع( و شهدای 

عزیزمان سر بزیر نباشیم.
معبودا: تو را حمد و سپاس می گوییم که مرا در این زمان و مکان به دنیا آوردی و از پیروان امام عزیزمان نائب امام زمان، 
که کسی او را دوست نداشته باشد بدون شک امام زمان را یاری نمیکند بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد و من 
این وصیت نامه را آن موقعی می نویسم که هدفم را شناختم و بسوی او می شتابم و چندین بار با نوشتن آن سعادت 
نصیبم نشد. ولی این بار از خداوند خواهانم که سعادت و توفیق شهادت نصیبم نمایید، و ان شاءاهلل آخرین وصیت 
نامه ام است که توفیق پیدا کردم. شهادت برای ما بسیجیان مانند این است که پرنده ای از داخل قفس به بیرون پرواز 
کند، آری ما متکی به سالح نیستیم و نبودیم و این قدرت، قدرت ما فوق قدرتهای شیطانی همچون قدرت الیزال الهی            

می باشد و تکلیفی بر خودم می دانم شاید اندکی دِین خودم را فدای اسالم عزیز بعد از 1407 سال نمایم.
من فقط به 3 جهت این راه را انتخاب کرده ام. 1- قرب الهی برای نزدیکی به معبود خویش 2- فی سبیل اهلل جان دادند 

3- برای لقاء اهلل
و شما ای پدر و مادر گرامیم بعد از شهادت من گریه و زاری نکنید، این گریه و زاری را برای امام حسین )ع( و 
فرزندانش در صحرای کربال بکنید، و من مال شما نیستم و از آِن خدا هستم که او هر وقت اراده نماید و مرا الیق دانست 
تا آیت هایش را ببینم و پیش خودش میبرد. و از شما که خیلی سختی و مشقت کشیدید سپاسگزاری می کنم و اجرتان 
را از خدا بخواهید. از دوستان و فامیالن مومن اگر بدی از من دیده اید به بزرگیتان مرا عفو نمایید. جبهه را خالی نکنید 
و برادران حزب اهلل نماز که ستون دین است هرگز حتی یک لحظه آنرا ترک نکنید. و جنگ ما و فرق ما با کفر یک 
چیز است و آن هم نماز است. برادران عزیز غیبت برادر مومن هرگز نکنید و حتی در مجالس غیبت شرکت نکنید و در 
مجالسهای مذهبی بیشتر شرکت کنید. مجلس ختم مرا خیلی سبک بگیرید تا اجر بیشتری ببرید. برادران عزیزم راه مرا 
ادامه دهید و جبهه و اسالم عزیز را ترک نکنید. هرگز برای من گریه نکنید. که خودتان می دانید بسیج جایش در جبهه 
است، در شهر خود غریبی می کند و در جبهه آشنایی دارد و محلش است و خواهرانم هرگز برای برادر خود اشک 
نریزید زینب وار صبر داشته باشید. چرا که خداوند بزرگ صابران را دوست دارد. و در پایان وصیتم جسدم را در کنار 
مزار شهید تقی محمودیان دفن کنید و در موقع دفن دستانم را باز کنید تا دنیا طلبان بدانند که من با خودم از دنیا چیزی 
نبردم و چشمانم را باز کنید تا کوردالن بدانند که من این راه را کور کورانه انتخاب نکردم و مشتهایم را گره کنید و در 

لحظه آخر با بی جانی بر دهان منافقان یکوبم و دعا به جان امام و رزمندگان اسالم را فراموش نکنید.
عزیزان می روند نوبت به نوبت        خوش آنروزی که نوبت بر من آید

خداوند حافظ پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم
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داریـوش رنجـبر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز داریوش رنجبر
داریوش رنجبر در 1 فروردین ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای آقمشهد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش فاطمه محمودی و پدرش عبداهلل رنجنبر پرورش 

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

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
خدمت                اسالم  به  کربال   25 لشکر  بسیج  عضویت  در  رنجبر  داریوش  شهید 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/10/26 
منطقه عملیات مریوان-کردستان در اثر اصابت ترکش به سر و سینه شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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داریـوش رنجـبر
بسم رب الشهدا و الصدیقین

بنام اهلل پیام آور خون شهیدان اسالم و درود به رهبر عزیز انقالب اسالمی و قائم مقام رهبری حضرت آیت اهلل 
منتظری و درود و سالم به شهیدان و خانواده شهید و امت شهید پرور ایران و با سالم به دوستان و خویشاوندان.

ابًا )3(  َُّه َکاَن تَوَّ ِهَّک َواْستَْغفِْرهُ إِن ِ أَفَْواًجا )2( َفَسبِهّْح بَِحْمِد َرب ِ َوالَْفتُْح )1( َوَرأَیَْت النَّاَس یَْدُخُلوَن فِي دِیِن اهللَّ إَِذا َجاَء نَْصُر اهللَّ
چون هنگام فتح و پیروزی با یاری خداوند فرا رسد و در آن روز مردم را بنگرید که فوج فوج بدین خدا داخل می 

شوند و در آن وقت خدای خود را حمد و ستایش کن و پاک و منزه دان و از او مغفرت و آمرزش طلب که او خدای 
بسیار توبه پذیر است.

انسان یک روزی به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود چه خوب است یک انسان واقعی و یک مسلمان واقعی 
باز هم چه خوب است که در راه و هدفی کشته شود که هدف آن هم اهلل و الهی باشد و من هم هدفم اهلل بود من به 
بزرگترین آرزوی خود یعنی شهادت خواهم رسید امیدوارم که گناهان مرا ببخشید تا خداوند بزرگ گناهانم را ببخشد 
و اگر ناراحتی از من دیدید به بزرگواری خودتان مرا عفو کنید ای برادران من با بازوی پر توان خود در راه اسالم کوشا 
باشید و همیشه پیش قدم باشید در راه اسالم و تو ای خواهرم با حجابت مشت محکمی بر دهان ابر قدرتهای جهان بزن.

گناهانم را ببخشید و اگر ناراحتی از من دیدید به بزرگی خودتان مرا عفو کنید.
ما باید یاری دهنده خونهای هزاران شهید باشیم بخصوص شهدای کربال که طفل شیرخواره چه گناهی کردکه کشته 
می شود و برادر ]خون[دو هزار و پانصد ساِل ملت ایران و هزاران شهید این انقالب را به پیروزی رسانید و ان شاءاهلل 
این انقالب به انقالب حضرت مهدی )عج( بپیوندد، شما ای خانواده های شهدا باید ادامه دهنده راه شهدا باشید مرا در 
محلمان امام زاده آقمشهد دفن کنید دیگر عرضی ندارم جز سالمتی شما، برای همه دوستان سالم مرا برسانید برای عمه 
و ننه و عمو زن و عمو احمد، زهرا، صمد شیردل، کوروش، شکوفه، زینب، معصومه، طاهره سالم مرا برسانید ان شاءاهلل 

که حال ابراهیم خوب است عوض من صورت ابراهیم را بوسه بزنید.
والسالم مورخه1363/07/29 روز یکشنبه 

اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم )امام خمینی(
خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار ...

)آمین یا رب العالمین(



»131«

عبـاس  رنجـبر

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عباس رنجبر
عباس رنجبر در 1 اردیبهشت ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای پروریج آباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده فیروزه ساداتی و پدرش شیداهلل رنجبر 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه سپاه دانش روستای پروریج 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید عباس رنجبر 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 
کربالی 5 منطقه شلمچه 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 روستای پرویج آباد شهرستان شهید پرور ساری 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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عبـاس  رنجـبر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وأسئلک أن تجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت رآیه دینک مع أولیائک
خدایا از تو می خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت، زیر پرچم اسالم با اولیا خودت قرار دهی!

أشَرُف الَموِت َقتُل الشهاَدةِ  
شرافتمندانه ترین مرگ ها شهادت است

چه جمله جالبی که سرور آزادگان حسین )ع( به پاسداری آموخت. وقتیکه خورشید انسانیت می درخشد چرا آدم مثل 
موش کور به تاریکی پناهنده شود اکنون مال وانسانیت را در پیش گرفته ایم و این درسی است که از سرورمان حسین علیه 
السالم آموخته ایم و موفق شده ایم در این جهاد مقدس شرکت کنیم تا گلوی تشنه خود را سیراب کنیم و آب را از چشمه 
زاللی بیاشامیم نه مانند گمراهان در باتالق و مرداب سراغ آنرا بگیریم. ما چون از سرورمان حسین )ع( درس آموخته ایم 
و هرگز زندگی ذلت بار و ننگین را نخواهیم پذیرفت بلکه مرگ خونین را به از زندگی ذلت بار می دانیم و برای گسترش 
اسالم در سطح جهان و دستیابی به آزادی کامل مستضعفان تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خویش در راه هدف با 

دشمنان مبارزه خواهیم کرد.
پدرجان! در مرگ من به هیچ عنوان گریه نکن چون من برای اسالم و قرآن به جبهه جنگ رفتم و شما باید افتخار کنید 
که من در راه دین و قرآن و راه اسالم عزیزم کشته شدم، شما هم مادرجان در مرگ من گریه نکن می دانم که مرگ من 
شما را ناراحت می کند شما پدر و مادرم نبایدگریه کنید که دشمنان اسالم و قرآن اگر ببینند خوشحالی می کنند و بگویند 
که دیدید پسر شما کشته شد و دل شما به درد افتاد. پدرجان و مادر عزیزم! باز هم باید بگویم که در مرگ من گریه نکنید          
می دانم که شما برای من چه آرزوهایی داشته اید ولی باید مرا ببخشید که نتوانستم آرزوهای شما را برطرف کنم. چون 
اسالم از همه چیز واجب تر است و شما هم خواهرم زهرا برای من گریه نکنید می دانم که سوگ من برای شما خیلی 
خیلی دردآور است شما باید افتخار بکنید که من برای هدفم کشته شدم. می دانم که چه آرزوهایی دارید خیلی خیلی مرا 

ببخشید. به امید پیروزی اسالم بر کفر جهانی.
هدف از آمدن به جبهه: برای اینکه بتوانم به اسالم و قرآن کمک کرده باشم و سهمی در این جنگ داشته باشم.

پیام من به امت! که ای ملت ایران دست از مبارزه بر ندارید و نگذارید که دشمنان مردم به ما ظلم کنند بخواهند اسالم عزیز 
ما در سطح جهان رشد نکند باید دشمنان اسالم نابود شوند. 

والسالم
1365/09/30
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اسماعیل زارع 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اسماعیل زارع
اسماعیل زارع  در 3 فروردین ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش طاهره محمودی و پدرش علیرضا زارع پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید قائمی و مالک و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و 

حضور پررنگی داشت.
شهید اسماعیل زارع در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/01/22 منطقه 
عملیات کردستان- مریوان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 زارع 
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غالمرضا سالیانه

هو الشهید

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

محبت مادرش کلثوم نعمتی و پدرش حسن سالیانه پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس سعادت و استاد معجوری  و 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید غالمرضا سالیانه در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/14 عملیات 
کربالی یک منطقه مهران در اثر متالشی شدن سر و صورت شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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 سالیانه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید بلکه زنده اند و در نزد خدای خود روزی می خورند.

سالم و درود همیشگی بر امام زمان مهدی موعود عج اهلل تعالی فرجه شریف که نابود کننده ظلمت های جهانی و 
با سالم و درود بر امام عزیز خمینی بت شکن و نابود کننده ظلمت ها و روشن کننده دلها به سوی خدا و سالم بر 

رزمندگان اسالم که عاشق خدا و مهدی هستند.
آری خدای ما یکتا، مکتب ما اسالم و کتاب ما قرآن و پیامبر ما حضرت محمد )ص( و مذهب ما شیعه دوازده امامی 

که امام اول حضرت علی و امام آخر امام زمان مهدی موعود که عشق دیدن او را دارند.
وصیت من به مردم حزب اهلل این است که امام را تنها نگذارید این امام بود که اسالم را دوباره زنده کرد و ریشه ظلمت 
را از بین برد و دلهایمان را به خداوند نزدیک کرد آری مردم حزب اهلل اگر می توانید بروید به جبهه ها همانطور که 
امام گفت بر هر جوانی واجب عینی است که اگر می توانند به جبهه بروند. و اگر نمی توانند در پشت جبهه به جبهه 

ها کمک کنند و در دعا کمیل و نماز جماعت شرکت نمایند.
بشنوید ای منافقین شما می گویید یک شخص و رزمنده بخاطر پوتین و لباس می روند به جبهه ها، کور خواندید و 
شما نمی فهمید، چشم دل شما کور است. آنها به خاطر اسالم و به عشق خداوند همچون پروانه ای به دور شمع خود 

می چرخند بسیجیان هم به عشق خداوند به جبهه ها می روند.
و بعد وصیت به پدر و مادر عزیز بشنو انسانی که به دنیا می آید یکروز هم از این دنیا می رود چه خوب است که انسان 
با عمل پاک از این دنیا برود آری ما متعلق به خداوند هستیم که خداوند در قرآن می گوید »انا هلل و انا الیه راجعون« ما 
از اوییم و به سوی او می رویم و تو ای مادرم شما زحمت کشیدی و شب و روز نخوابیدی تا من را بزرگ کردی و 
من در برابر شما کاری نکردم جز اذیت و ناراحتی شما و تو ای پدرم که شما هم برای من زحمت کشیدی و من حرف 

شما را گوش نمی دادم و مرا ببخشید و ...
مادرم بشنو که اگر من نتوانسته ام دیپلم خودم را بگیرم در عوض به راهی رفتم که مدرسه من جبهه و معلم من امام 
حسین و کتاب درسم قرآن و موضوع درسم شهادت بود که در این درس با معدل باال قبول شدم و افتخار می کنم و 

شما هم افتخار کن که پسرت را در راه خدا هدیه کردی.
مادرم مرا حالل کن و در ضمن بعداز شهادت من هیچ وقت گریه نکن و همچنین کسی نباید در خانه ما  بی حجاب 

باشد چه فامیل و چه غیر فامیل.
شما ای خواهرانم حجاب شما حجاب زینب است و دختر هایتان را با حجاب و مومنه تربیت کنید و پسرهایتان را با 

مسجد مأنوس و مسلمان واقعی تربیت کنید و شما ای برادران راه من را ادامه دهید و ...
وصیت من به هم پایگاهی خود، شما ای برادران جای من را پر کنید و در دعای کمیل و دعای توسل و در نماز و 
جلسات شرکت نمایید و اجر و پاداش در همین است و اگر لیاقت شهادت داشتم اوال به عباس آقا گفتم اگر نشد، من 

را مالمجدالدین در پیش شهدا دفن کنید.
))والسالم علیکم((
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یزدان سلطان تویه

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز یزدان سلطان تویه
یزدان سلطان تویه  در 20 دی ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش مرضیه سلطانی و پدرش علی بابا سلطان تویه پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان باهنر با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید یزدان سلطان تویه در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت          
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/12 
عملیات کربالی 1 منطقه مهران 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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یزدان سلطان تویه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم خدمت امام عزیز و درود و سالم بر سنگر نشینان جبهه ها و سالم بر شهیدان به خون خفتۀ انقالب اسالمی ایران. 
سالمی که از قلبم سر چشمه می گیرد خدمت شما عرض می کنم و چند خط مطلبی که برایتان می نویسم همان وصیت 
نامۀ بنده است که برایتان می نویسم و امید آن است که به مطالب عمل شود به خصوص برای کسانی که هنوز مفهوم شهید 

و شهادت در راه خدا را نفهمیده اند و خیال می کنند با چند روز سیاه پوشیدن و گریه کردن اداء دین کرده اند. 
اینجانب یزدان سلطان تویه فرزند علی بابا متولد ساری سرباز کوچک اسالم بودم که در لباس مقدس بسیج سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی خدمت می کردم. هر کس که در این دنیا زندگی می کند فانی است، حتی حیوانات و موجودات غیر 
زنده روزی به وجود می آیند و روزی هم از بین می روند و کسی نیست که سراغ داشته باشد فردی یا افرادی چند قرنی 
زنده باشد، همه از بین رفتنی هستند همه باید سر به تیرة خاک فرو ببرند. رفتن از دنیا چند طریق است بیماری، تصادف، 
در بستر عادی به صورت عادی مردن و مرگ پر افتخار و شهادت که بهترین و ارزشمند ترین و واال مقام ترین نوع مرگ 
همان شهادت در راه خداست. جداً اگر انسان یک مقدار انسانی فکر کند و در مورد شهادت و به واژة شهادت آشنایی 

داشته باشد به هر طریق که باشد به طرف شهادت می رود.
شهادت مرگی است که به وسیلۀ آن تمام گناهان بخشیده می شود و هنگامی که انسان وارد خانۀ تنگ و تاریک و گلی قبر 
می شود با عمل نیک شهادت روحش در کنار دیگر شهیدان می رود و در عالم برزخ است تا روز محشر و بنده که هم 
اکنون خبر شهادتم به شما رسید با چشمی باز، گوشی شنوا و قلبی بیدار، این راه بزرگ اسالمی و شهادت را برای خودم 
انتخاب کردم. البته با بصیرتی روشن، اطاعت از رهبری پیامبر گونه امام امت که واقعاً جوانان ما را بیدار کرد و بنده فقط 
به خاطر در خطر افتادن اسالم که حضور بنده نیاز بود این راه را انتخاب کردم و شما ای کسانی که می گویید شهدا برای 
وطن جنگیدن و برای خاک جنگیدن و بعد شهید شدند برگردید به کالم زیبای اسالم که حد و مرز را نمی شناسد و آن 
شهدایی که در لبنان و بیروت شهید شدند آنها مگر مال این آب و خاک نبودند؟ چرا آنها شهید شدند؟ پس آنها به خاطر 

اسالم عزیز به شهادت رسیدند.
مکان برایشان معنی و مفهومی نداشت و اگر در میان بستگان و آشنایان کسانی چنین فکر می کنند به شما اخطار بدهم که 
در مورد بنده و دیگر شهیدان جمهوری اسالمی چنین فکر نکنند که سخت در اشتباه هستید و شما بعضی از بستگان بنده 
در حدود خانواده های خودتان حدوداً چند شهید تقدیم انقالب نمودید و قباًل شما را در مراسمات چند شهید دیده بودم 
که سخت در عزا و ماتم به سر می بردید و وقتی که چند روز از شهادت شهید گذشت همان بی تفاوتی قبل را نسبت 
به خود گرفتید و حتی برای یکبار هم به وصیت نامۀ شهید عمل نکردید و کمال تشکر را دارم از آن دسته از بستگان 
که همیشه به فکر عبادت و شرکت در مراسمات مذهبی از قبیل دعای کمیل، دعای توسل، نماز دشمن شکن جمعه و 

راهپیمایی ها هستند و شرکت می کنند خداوند انشااهلل شما را در اعمالتان موفق تر کند.
از افراد عادی محل تقاضا می کنم که در بسیج و پایگاه مقاومت شهید معلم کالیی عضو شوند و در هر سنی که هستند 
اشکال ندارد، بسیج به سن و سال کار ندارد بسیج به تقوا و ایمان شما کار دارد. از برادران شورای مرکزی انجمن اسالمی 
معلم کال می خواهم که در کارتان کاماًل استوار باشید و در دادن نامه و بقیه مسائل انجمن اسالمی بهتر از قبل عمل نمایید 

و فقط وجدان را قاضی خود قرار دهید.
پدرم از شما کمال تشکر را دارم و هیچ وقت زحمات بی دریغ شما را در دوران کودکی و جوانی که برایم کشیدید 
فراموش نمی کنم و فقط از شما می خواهم که در پایگاه مقاومت محل ثبت نام کنید و جبهه را فراموش نکنید و اسلحه 
به زمین افتاده مرا به دست گیر و قلب دشمنان اسالم را نشانه گیر. در مورد شهادت بنده اصاًل ناراحت نباشید زیرا که 
پسرت با چشم باز خویش این راه بزرگ اسالمی را انتخاب کرد و راهی برفت که تأسف در آن نیست و انشاء اهلل که مرا 

می بخشید و دیدارمان روز قیامت ان شااهلل.
و تو ای مادرم ای اسطوره مقاومت، تو ای کسی که در شهادت محمد تقی و عسگری برزگر و احمد افضلی و رحیم 
صادقی و اصغر وفایی نژاد و محمود علمدار خوب امتحان پس دادی، در شهادت پسرت هم مقاوم باش تا اینکه بقیه 
مادران که فرزندان خود را بسیار دوست دارند و اصاًل به فکر تربیت درست اسالمی و نماز و عبادت در راه راست 
جوانشان نیستند از شما درس عبرت بگیرند و بدانند که فرزند امانت خداوند است که باید درست و سالم تحویل خدا 
داد. دو پسر دیگرت را هم که مانند شیر هستند رزمنده تر تربیت کن که هم در درس فعال باشند هم در سنگر نشستن. 
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هم در عباردت و هم پشت جبهه. افتخار کن که پسر های شما االن جوانان سر خیابانی بار نیامد و جوان مسجدی بار آمد 
و جوان بسیجی شد، مادرم حرکات دیگر مادران را در بزرگ کردن بچه ها و شیردادن به فرزندان در نیمه شبها دیده ام 
و می دانم که شما هم برای بنده چنین زحماتی کشیدید، درود بر تو که شیر پاکت و حاللت مرا چنین بار آورد و انشااهلل 

که مرا می بخشید و دیدارمان روز قیامت انشااهلل.
خواهرانم! حجاب اسالمی، عبادت اسالمی، شعار و عملتان باشد و شرکت در مراسمات اسالمی و در مراسمات مذهبی 
نماز جمعه، دعای کمیل، دعای توسل شرکت نمایید. دشمن از حجاب کوبنده شما و سیاهی چادر شما خیلی می ترسد 

و حسرت می خورد.
ای داماد عزیز و خواهر بزرگم، شما هم در زندگی بنده زحمات فراموش نشدنی برایم کشیده بودید خیلی لطف کردید 
می بخشید که نتوانستم جبران کنم فقط همیشه سالم گرم مرا به خواهر زادة عزیزم مهدی برسانید که او را بسیار دوست 

داشتم و به مهدی بگویید که دایی امیر رفت پیش مائده خواهر کوچکت.
ای دوستان من، ای کسانی که ما چند نفر در یکدیگر خالصه شده بودیم آقایان حسن و حسین عباسی، رضا انوری، 
مصطفی و یحیی کاکویی، حسن زارع، حمت یداللهی، ولی اهلل مردانشاهی و برادرم عباس بعد از شهادتم مسئولیت بسیار 
سنگین دارید که سفارش مخصوص می کنم که پایگاه مقاومت شهید معلم کالیی از زندگی بنده هم برایم بیشتر ارزش 
داشت به شما امانت می دهم و از شما می خواهم که با همکاری برادران شورای پایگاه و برادران انجمن اسالمی شهید 
مظلوم سید محمود علمدار و سایر اعضای پایگاه که 50 نفر می باشید شب و روز سعی کنید که فعالتر عمل کنید و 
مراسمات مذهبی را مثل قبل زنده نگهدارید و با اخالق و رفتار اسالمی شروع به جنگ با افراد بی تفاوت بنمایید و در 

صورت مواجه شدن به مسائل جنگ آنها را )دشمنان اسالم( را از بین ببرید.
از خاله های عزیزم و خانواده های مقاوم و محترمشان کمال تشکر را دارم و از شما می خواهم که در دلداری خواهر 
خود کوشش نمایند. آخرین کلمات وصیتنامه ام این است که از همه بستگان طلب بخشش و آمرزش می کنم، از عموها 
و پسر عموها و دایی ها و پسردایی ها، عمه ها و پسر عمه ها و خاله ها و پسرخاله ها و از همه و همه فامیلها و آشنایان 
و همسایگان طلب بخشش و آمرزش دارم و فقط شما را سفارش می کنم که حتماً وصیتنامۀ شهدا را بخوانید و عمل 

کنید در غیر اینصورت گریه خالی شما روحم را عذاب می دهد.
والسالم- یزدان سلطان تویه

در ضمن اگر جنازه ام را نیاوردند ناراحتی نکنید زیرا جنازه بدون روح فایده ای ندارد اگر روزی جنازه ام را آورده اند مرا 
در مزار شهدای ساری اگر جا بود حدود قبر شهید برزگر ها دفن کنید و مقدار پولی که از بنده می ماند به مادرم بسپارید 
و صرف خواهرانم کند و نماز و روزة قضا دارم به جای آورید و مراسمات بنده را با ساده ترین برنامه ها طی کنید که 

آنطور دلم می خواهد و آرزوی آخرم این است که بعد از شهادتم برادرم اسد را به کالس خطاطی و باشگاه بفرستید.
ای برادران بسیجی، ای اعضای گروه مقاومت شهید معلم کالیی با شما هستم و این چند کلمه مخصوص شماست 
پس خوب گوش کنید اگر توان دارید حتماً باید به جبهه بروید، اگر ندارید در پشت جبهه با حضورتان در پایگاه و در 
جلسات و مراسمات مذهبی فعاالنه شرکت کنید و اگر انقالبی هستید واقعاً انقالبی باشید و اگر کسانی هستند در پایگاه 
که کمی سازشکار هستند این را بدانید که اگر مقداری خون شهیدان پایمال شود فردای قیامت کنار علم سبز امام حسین 
)ع( و رسول اهلل )ص( از دست شما شکایت می کنند و نفس درون خود را از خود دور کنید، در تمام اعمال و حرکات 
خود انقالبی باشید و تک تک شما وظیفه دارید که بسیج را به مردم بفهمانید و همیشه دوست جوانان پاک و مخلص 
جبهه ای باشید و هیچوقت فرصت به سوسول های سر خیابان ندهید و این را بدانید شاید بعد از شهادتم این جوانان سر 
چهار راهی که صاحبانشان توان تربیتشان را ندارند، شاید به ظاهر اشک تمساح بریزند و در باطن قربانی خواهند کرد. 
فقط چشم امید من شما بسیجیان قهرمان هستید که سخت در مقابل این بی صاحبان سر خیابانی بایستید و هیچ وقت 

اجازه نفس کشیدن را به این ها ندهید.
 دیدارمان روز قیامت انشااهلل.
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هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اسفندیار سلمانی
اسفندیار سلمانی در 1 فروردین ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای جورجاده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش پروانه باقری و پدرش امراهلل سلمانی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای جورجاده و قائمشهر و 
بابلسر با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید اسفندیار سلمانی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/29 عملیات 
والفجر 4  منطقه کردستان- مریوان 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 جورجاده شهرستان شهید پرور ساری 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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بسم اهلل الرحمن الرحیم

یا ایها الذین آمنوا خذوا الحق من اهل الباطل و ال تأخذوا الباطل من اهل الحق. 
ای مومنان حق را از اهل باطل بگیرید و اما باطل را از اهل حق نگیرید.

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن کریم
مپندارید آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند.

با سالم و درود بر مهدی موعود این چهرة پر نور خدا، منجی بشریت، نجات دهندة محرومین و مستضعفین جهان و نایب 
بر حقش ابر مرد تاریخ ابراهیم زمان – بت شکن قرن – معلم بزرگ – خورشید درخشان – پیر جماران- خمینی روح اهلل 
و با سالم و درود بر شهیدان صدر اسالم از هابیل گرفته تا حسین و از حسین گرفته تا کربالی ایران که با خون سرخشان 
درخت کهنسال اسالم را آبیاری نمودند و خط سرخ انبیاء را بر ما گشودند و با سالم و درود بر رزمندگان دلیر و ایثارگر 
و جان برکفان قرآن و اسالم که همچون شیر می خروشند و ارتش زبون صدام را به نابودی می کشانند. و با سالم و درود 
بی پایان بر شما مردان همیشه در صحنه در پشت جبهه که بر حق هستید و پشتیبان رزمندگان و نابود کننده منافقین و 
کوردالن امریکایی، درود و سالم همه رزمندگان بر شما دلیران باد. خدایا – بارالها – پروردگارا – معبودا – معشوقا – با تو 
پیمان بسته بودم که تا پایان راه بروم و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندم. های و هوی بهشت را می بینم چه غوغایی، 
حسین به پیشواز یارانش آمده  چه صحنه ای، فرشتگان ندا دهند که همرزمان ابراهیم – همراهان موسی – همدستان 
عیسی – همکیشان محمد – هم سنگران علی – همفکران حسین – همگامان خمینی از سنگر کربال آمده اند چه شکوهی. 
خدایا به محمد )ص( بگو که پیروانش حماسه آفریدند، به علی )ع( بگو که شیعیانش قیامت بپا کردند و به حسین )ع( بگو 
خونش در رگها همچنان می جوشد. بگو از آن خونها سروها رویید. ظالمان سروها را بریدند اما بازهم سروها رویید. خدایا 
می دانی که چه می کشیم، پنداری که چون شمع ذوب می شویم، ما از مردن نمی هراسیم. اما می ترسیم بعد از ما ایمان را 
سر ببُرند و اگر بسوزیم هم که روشنایی می رود و جای آن دوباره به شب می سپارد. پس باید چه کرد؟ از یک سوء باید 
بمانیم تا شهید آینده شویم و از سوی دیگر باید شهید شویم تا آینده بماند. هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند و هم 
باید بمانیم تافردا شهید نشود. عجب دردی، چه می شد امروز شهید می شدیم، فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم. 
آری همه یاران سوی مرگ رفتند در حالیکه نگران فردا بودند. من با امام عزیز میثاق بسته ام و به او وفادارم زیرا که او به 
اسالم و قرآن وفادار است و اگرچندین بار مرا بکشند و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید. باید راه سعادت بخش 
حسین )ع( را ادامه دهیم و زینب وار زندگی کنیم. به خدا قسم من ضعیف و ناتوان، دوست دارم چشم هایم را دشمن در 
اوج دردش از حلقه به در آورد و دستهایم را در تنگه جزابه قطع کند و پاهایم را در خونین شهر از بدن جدا سازد و قلبم 
را در سوسنگرد آماج رگبارهایش کند و سرم را در شلمچه از تن جدا کند تا در کمال فشار و آزار دشمنان، مکتبم ببیند 
که گرچه چشم ها، دستها و پاها و قلب و سینه و سرم را ازمن گرفته اند اما یک چیز را نتوانسته اند که بگیرند و آن ایمان 

وهدفم است که عشق به اهلل و معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت به امام و اسالم است.
ای خدای جهان و هستی! جنداهلل را که با سوگند به ثاراهلل در لشکر روح اهلل برای شکست عدواهلل و استقرار حزب اهلل 
زمینه ساز حکومت جهانی بقیه اهلل است حمایت کن. پیامبر صل اهلل علیه می فرماید: در روز قیامت فرشتگان مرحبا گویان به 
استقبال مجاهدین راه خدا می روند که با شمشیر به خون آویخته از درب مخصوص باب المجاهدین وارد بهشت می شوند 
و هر آن کس جهاد در راه خدا را به همراه امام عادل ترک کند لباس خواری و ذلت پوشیده و در زندگی تنگدست و 
نیازمند گردد و دینش از بین برود. ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین علیه السالم در میدان نبرد شهید 
شد. ای جوان عزیز مبادا در غفلت بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی 

اکبر حسین در راه حسین علیه السالم و با هدف شهید شد.
 ای مادران عزیز! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی توانید جواب زینب کبری را 
بدهید که تحمل 72 شهید را نمود. ما باید همه مثل خاندان وهب باشیم که جوانان خود را به جبهه های نبرد می فرستند و 

جسدهای آنها را تحویل نمی گرفتند، چون مادر وهب فرمود؛ سری را که در راه خدا دادم پس نمی گیرم.
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 برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان ها برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او 
قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز 
بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست. حضورتان را در جبهه های حق علیه باطل ثابت نگه دارید. بر امام عزیز 
بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ 
کنید. اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنان که در خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارد بر من نگریند 
و بر جنازة من حاضر نشوند. اما باشد که دماء الشهدا آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند. پروردگارا 
به سربازان ما درس تقوی و پرهیز بیاموز و ایشان را متین و کارشان را استوار فرمای.عبادتشان را از فساد و ریا و خود 
پسندی به دور دار و بگذار که جز بخاطر تو ننشینند و بر نخیزند و جز به رضای تو فکر نکنند و سخن نگویند و در آن 
هنگام که غریو مصاف میدان نبرد را بگذارند سپاه دشمن را در چشمشان کوچک و ناچیز بنمای تا به یک حمله روزگار 
بر آنان تباه سازند. الها! قلم تقدیرتو فرمان شهادتشان را به امضا رسانید چنان کن که ابتدا فتح را بچشند و دشمنان تو را 
به ذلت اسارت و شکست در اندازند و بالد مسلمانان را از شراّ اجانب ایمن بدارند و لشکر کفر را از مرز اسالم برانند و 
ای خدای بزرگ آنچنان که در واقعۀ بدر سربازان اسالم را با افواج مالئک پشتیبانی کرده ای همچنان فرشتگان ظفرمند 
خویش را با سربازان ما همراه ساز تا یکباره قوای کفر را از هم بشکافند و شوکت دشمن را در هم بشکنند و تراکمشان 

را پریشان سازند.
 سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را ترک نخواهم کرد با خداوند پیمان    
می بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها  با حسین )ع( همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامیکه 
همۀ احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان )عج( به اجرا در آید. به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسالم بر کفر                   

پیشه گان صدامی. 
خدمت پدران و مادران گرامی!با سالم و درود بر پدران و مادران عزیز این پیروان حسین که همانند شیر می خروشند و 

ایثار می کنند و فرزندانتان را برای جهاد در راه خدا و قرآن و اسالم آماده می سازند.
ای پدران عزیز! شما باید پدری چون حسین )ع( باشید که فرزندان خود را به میدان می فرستاد و به شهادت می رسیدند 
و شما باید پدری چون یاسرها و یا پدری که چندین فرزند خود را به میدان می فرستد و به شهادت می رسند باشید و 
راستی که خودشان هم آماده جهاد هستند. و ای مادران گرامی! شما باید مادری چون فاطمه و زینب باشید مثل آن شیر 
زنان و قهرمانان راه خدا، که فرزندانتان در کربالی خونین و در راه خدای بزرگ به شهادت رسیدند. مادری چون سمیه 
باشید که اولین شهید صدر اسالم بود و همچنین فرزند خود را فدای قرآن نمود. ولی ناله ای از آنها بلند نشد. مادر! 
بهشت جاویدان برای کسانی که در دل شب برای ترس از خدا گریه می کنند باز است. ای مادر عزیز و گرامی و تو 
ای خواهر عزیز! رسالتی که بر دوش شماست خیلی سنگین می باشد، تو باید خواهری همچون زینب کبری باشی که 
برادر خود را در کربالی خونین از دست داد، برادری چون حسین، رسالت تو خواهر برای ادامه راه شهیدان جداست 

که باید آنها را انجام دهی.
و ای برادر گرامی! شما باید برادری چون عباس باشید که چطور به میدان نبرد تاخت و با دشمنان خدا جنگید و به 
شهادت رسید: شما برادر باید نگذارید که سنگر من خالی بماند و اسلحۀ من بر زمین بیافتد باید راه مرا ادامه دهی و 

جهاد در راه خدا را دنبال کنی.
مادر عزیز! من حسین وار وارد میدان شدم و حسین وار مبارزه کردم و حسین وار هم به شهادت خواهم رسید. به امید 

پیروزی نهایی و به امید آن روز که مژدة فتح کربال را بر شما به ارمغان بیاورند.
در ضمن مرا در وطن عزیز خودم جورجاده در کنار دو پاسدار شهید، دو الگو و اسوة مبارزه و جهاد دفن کنید. به امید 

پیروزی فرزند شما علی سلمانی - اهلل اکبر  -  خمینی رهبر  ))شعر کوتاه((
عاشق شدم عاشق مهدی مادر            مهدی را کنار سنگر دیدم مادر
روانه شدم سوی مهدی مادر                       به معشوقم رسیدم مادر

1362/04/11
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سیدابراهیم سیدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدابراهیم سیدی
سیدابراهیم سیدی در 2 اردیبهشت ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش باجی محسنی و پدرش سیدبابا سیدی 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدابراهیم سیدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت            
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/03/31 
عملیات نصر 4 منطقه ماووت 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدابراهیم سیدی
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شمشیربند نوروزعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نوروزعلی شمشیربند
نوروزعلی شمشیربند در 1 فروردین ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در روستای ولویه علیا شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان 
گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش زهرا عبدی و پدرش یحیی شمشیربند 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس روستای ولویه و 18 دی با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید نوروزعلی شمشیربند در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/11/21 
عملیات والفجر 8 منطقه فاو در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای ولویه علیا شهرستان شهید پرور ساری 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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شمشیربند نوروزعلی 
بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم به پیشگاه آقا امام زمان )عج( و نایب بر حقش امام خمینی و با درود و 
سالم به شهدای صدر اسالم از شهدای کربالی حسین تا شهدای کربالی خونین ایران و با درود و سالم به رزمندگان 

پر توان و سلحشور جبهه های نبرد حق علیه باطل و با سالم به امت شهید پرور و غیور و همیشه در صحنه ایران . 
ای ملت غیور و حزب اهلل تنها وصیتم این است که اوالً امام را تنها نگذارید و پیرو والیت فقیه باشید تا به شما آسیبی 
نرسد و همیشه در صحنه باشید و گوش به فرمان امام باشید و تا آنجا که توان دارید چه مادی و چه معنوی کار کنید برای 
اسالم و انقالب اسالمی و شما ملت حزب اهلل کارتان برای رضای خدا باشد و به فرموده امام کار برای خدا دلسردی 
ندارد و اجر و پاداش را هم از خدا طلب کنید و می بینید که تمام ابرقدرت های شرق و غرب و سلطه گران و سر 
سپردگان و ایادی داخلی و خارجی دست به دست داده اند که نظام عدل انسانی و اسالمی را بر اندازند و شما ملت عزیز 
ی فوالدین بر سر آنها بکوبید و به یاری قرآن و اسالم بشتابید . همبستگی و وحدت خود را حفظ کنید و همچون سداّ

در نماز های جمعه و جماعت شرکت کنید که اینها عزای دشمن است و از آن خوف و هراس دارند . دعاهای کمیل 
و توسل و ادعیه را در موعد مقرر بخوانید و پیام رسان خون شهیدان باشید و بهترین دعاهایتان برای من این باشد که 

خداوند سعادت شهادت را نصیبم گرداند . 
از شما برادران انجمن اسالمی می خواهم همانگونه که جهاد اصغر می کنید جهاد اکبر را فراموش نکنید و شما برادران 
ازدواج کنید و به حرف پیامبر بزرگ اسالمی ما حضرت محمد )ص( لبیک بگوئید و سعی کنید در این امر خیر مادیات 
را در نظر نگیرید . تقوا را در نظر داشته باشید که در دنیای دیگر خوشبخت هستید. تا آنجائیکه امکان دارد شبهای جمعه 
یا هر شب دیگر برایم قرآن بخوانید و در موقع دعاها یادی از ما بکنید و اگر اشتباه یا خطائی از من دیدید به بزرگی 
خودتان مرا عفو کنید و ببخشید و وقتی شنیدید من شهید شدم و خبر شهادتم به شما رسید خوشحال شوید و نگوئید 
که او ناکام رفته است بلکه بکام و آرزوی خود رسیدم و برایم گریه و زاری نکنید اگر خواستید گریه کنید برای شهید 
کربال ابا عبدا... الحسین که مظلومانه و بی یار و یاور شهید شد گریه کنید و عوض گریه کردن راهم را ادامه دهید ضمنًا 
جنازه ام را در باال ولویه در کنار شهید قاسم حدادی دفن کنید و هر وقتی بر سر قبرم بیائید فاتحه ای بخوانید و مرا 

خوشحال کنید و خودتان هم خوشحال شوید .
وصیتم به برادرانم این است که وقتی من شهید شدم نگذارند سنگرم خالی بماند و سالحم بدون حامل بماند و نگوئید 
دیگران هستند و جایش را پر می کنند. سنگرم را پر کنید و سالح آتشین را همراه سالح ایمان برگیرید و به قلب دشمنان 

اسالم نشانه بگیرید و با یک دست قرآن و با دست دیگر سالح برگیرید و به قلب دشمنان خدا بروید . 
به صدام و صدامیان باید گفت تا زمانی که در ایران اسالم است، ملت غیور اسالمی ایران با کمک خداوند و امام زمان 
)عج( چنان مشت محکم و کوبنده ای به آنها خواهد زد که آنها از صحنه روزگار محو و نابود شوند و اسالم انشاءا... 
به یاری خداوند جهان گیر خواهد شد و به امید خداوند روزی فرا می رسد که اسالم و قوانین الهی سراسر جهان را 

فراخواهد گرفت و خداوند انشاءا... فرج امام زمان )عج( را هر چه زودتر نزدیک کند . 
در پایان؛ وصیتم به مادرم این است که مادر جان ناراحت نباش که فرزندت را در راه خدا از دست دادی چون می دانی 
که مردن برای همه هست پس چه بهتر که در راه خدا فرزندی به خدا و اسالم هدیه نموده ای و من امانتی بودم نزد شما 
و شما این امانت را به صاحبش یعنی خداوند تحویل نموده اید وقتی خبر شهادتم به شما رسید اصال ناراحت نباشید 
بلکه لباس نو بپوشید و خوشحال باشید که از میان خانواده و دوستانمان کسانی بودند که توانستند با خون خودشان 
انقالب را آبیاری کنند و همانگونه که نایب مهدی )عج( امام امت فرمودند ما هر چه داریم از برکت خون شهداست .

جانم فدای رهبر عزیز – ایران وطنم – خاکش کفنم 
والسالم علیکم و رحمه ا... و برکاته 

فرزند شهید شما نوروزعلی شمشیربند 
پنجشنبه1362/06/03
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قـاسم شیـری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قاسم شیری
قاسم شیری  در 1 شهریور ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای پائین گلما شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش سیده فاطمه حسینی و پدرش حیدر شیری  پرورش 

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

و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید قاسم شیری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/08/27 منطقه 
عملیات کردستان- مریوان  در اثر اصابت تیر به سینه و سر شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای گلما  شهرستان شهید پرور ساری 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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قـاسم شیـری
بسم رب الشهدا و صدیقین 

 چون آخر الزمان رسد شهادت، خوبان امتم را گلچین می کند. رسول اکرم)ص(
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیالهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

خدمت در کردستان مظلوم، باالترین خدمت هاست.)شهید محراب آیت اهلل دستغیب(
درود خدا بر آقا امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام امت، بنیانگذار حکومت 
جمهوری اسالمی ایران امام خمینی و درود و سالم خدا بر کردستان مظلوم، بر کردستان تشنه که حجله گاه خونین 
عزیزان اسالم است. آری کردستان عزیز حجله گاهی برای شهیدان اسالم است. ای که تشنۀ آزادی و آزادگی هستی، 
خالصه با خون خود آزادت خواهیم کرد. دشمنان اسالم بدانند که فرزندان قرآن تا آخرین قطرة خون از سرزمین اسالم 
دفاع خواهند کرد و یاران رسول اهلل اینک در این زمان به ندای »هل من ناصر« حسین زمان لبیک خواهند گفت. وقت 
آن رسیده که فریاد یا حسین سر داده و از کردستان و کربال عبور کرد تا به قدس عزیز رسید. آری در این میان باید 
جان داد، فریاد زد و قطعه قطعه شد تا به تکامل رسید. پدر مهربانم! می دانم که از من رنجیده خاطر شده ای ولی چه 
باید کرد؟ که اسالم عزیزتر است. مرا می بخشی که بدون اجازة شما عازم سنگر شده ام، می دانم که زیاد هم ناراحت 
نیستی به خاطر اینکه خودت هم در گروه مقاومت خدمت می کنی و همه چیز را می دانی. به شما پدر بزرگوارم 
تبریک میگویم که چنین مرا پرورده_ ای و جان ناقابلم را که هدیۀ خدا به شما بود به خداوند هدیه کرده ای و شما 
ای برادرانم عباس – اکبر – اصغر و کاظم امیدوارم که از من رنجیده خاطر نباشید که از شما خداحافظی نکرده ام. 
امیدوارم راهم را که راه سید ا لشهدا است ادامه بدهید و شما ای خواهرانم حوا – زینب و طاهره امیدوارم که همچون 
زینب خواهر امام حسین عمل کنید و پیرو راهم باشید. خواهرانم در مورد رعایت حجاب زیاد به شما سفارش میکنم. 
برادران و خواهرانم شما را به رعایت اخالق اسالمی و خواندن نماز و گرفتن روزه و امر به معروف و نهی از منکر زیاد 
سفارش می کنم. امیدوارم که برای نسل های آینده مفید واقع باشید و شما ای دوستان و یارانم بدانید که دنیا محل گذر 
است خالصه باید رفت چه بهتر که رفتن در بستر مرگ نباشد و شهادت را همراه داشته باشد. همواره خدا را فراموش 
نکنید، اخالق اسالمی، نماز و روزه امر به معروف و نهی از منکر را نیز فراموش نکنید. در مراسم شهدا حتما شرکت 
کنید که در جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی خیلی مفید است. ضمناً اینجانب قاسم شیری پدرم را به عنوان وصی 
خود انتخاب می نمایم. پدر جان چنانچه اگر به شهادت رسیدم مرا در گلستان شهدای روستای گلما در کنار شهدای 
بخون خفته، پیرزاده و بابائی دفن کنید. پدر جان، برادران و خواهرانم! اگر به شهادت رسیدم حتما سالم شما را به 
مادرم می رسانم و به او می گویم خوش به حالت که همچون دیگر مادر شهدا در مقابل حضرت فاطمه)س( سربلند 
هستی. ضمناً چند سفارشی به دوستان و برادران دارم که عبارتند از: دعا به جان امام را هرگز فراموش نکنید، در همه 

حال امام را دعا کنید، جبهه ها را فراموش نکنید مسائل جنگ را در رأس همه کارها قرار دهید. 



»149«

محـمد صادقی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد صادقی
محمد صادقی در 5 شهریور ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زیبنده حقیان و پدرش رمضان صادقی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه 

و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمد صادقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/10/03 منطقه 
عملیات موسیان  - پاسگاه شرهانی 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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محـمد صادقی
بسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون 
خداوند مرگ هر انسان را در لوح قضای الهی و در وقت معین تعیین کرده است.

با درود سالم به رهبر کبیر انقالب و ملت شهید پرور ایران و با عرض سالم بر پدر و مادر عزیز و بزرگوارم. امیدوارم 
شما پدر و مادر مرا ببخشید که شما را اذیت کردم و از شما طلب بخشش می کنم. بعد از مرگ من شما گریه نکنید و 
به دوستان و فامیالن و آشنایان بگویید که نماز و قرآن را ترک نکنند و برادران من هم باید با نماز و قرآن خوان باشند و 
دربارة خواهر کوچولوی من که به امید خدا به سن بلوغ رسیده با ایمان و با حجاب باشد و به شما پدر و مادر دربارة 
ازدواج خواهرم )6 ساله( زیاد سختگیری نکنید و به کسی شوهر دهید که فردی با ایمان و پاک باشد. من که خودم 
مقداری پول دارم کمی را به فقرا و کمی را به جبهه و مقداری را برای خرج کفن و دفنم و بقیه را در اختیار شما پدر 
و مادر قرار می دهم که به زیارت حضرت رضا )ع( بروید و از آن حضرت بخواهید که خدا از گناهان من بگذرد و 
به پدر بزرگوارم می گویم که دعای توسل و دعای کمیل و دعا به جان امام و رزمندگان را فراموش نکنند و بعد رو به 
برادران خود می گویم که مادر عزیز و بزرگوارم را اذیت نکنند که او از دوری من ناراحت نشود. دیگر وقت شما پدر 
و مادر را نمی گیرم و امیدوارم که از دوستان و فامیالن بخواهید که مرا ببخشند و هرگز جبهه و امام را تنها نگذارند.

ضمناً فکر دامادیم نباشید که آن دنیا بهتر از این دنیاست، ناراحت نباشید که من داماد شدم و شهید شدم.
خداحافط شما پدر و مادر

                    عاشقم عاشقم عاشق کربالیم                 یا حسین یا حسین پیروزی کن عطایم
حسین حسین شعارم                     شهادت افتخارم

شهادت در راه خدا سعادت است. خدایا، خدایا تا انقالب مهدی - حتی کنار مهدی )ع( خمینی را نگهدار
تاریخ وصیت – 1361/09/23 - شهادت 4 بعداز ظهر روز پنجشنبه1361/10/03 پاسگاه شرهانی عراق
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علیرضا صادقی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا صادقی
علیرضا صادقی در 29 اسفند ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سنگ بن شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش ماه جهان درویش نیا و پدرش محمدعلی صادقی 

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

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علیرضا صادقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/02/09 منطقه 
عملیات فاو - ام القصر 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 سنگ بن شهرستان شهید پرور ساری 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 صادقی

*توصیه نامه شهید علیرضا صادقی*

به شما عزیزان توصیه می کنم که مطیع امر رهبر باشید و از روحانیون متعهد پیروی 
کنید. در دفاع از میهن از هیچ چیز دریغ نکنید. نماز را اول وقت بجا آورید ودر انجام 
فرائض دینی بکوشید. با قرآن مانوس باشید. توصیه دیگرم به شما در مورد تحصیل 
است که بدان توجه ویژه ای داشته تا بتوانید برای خود و جامعه فرد مفیدی باشید. 
از خواهرانم می خواهم که در حفظ حجاب خود نهایت کوشش را داشته باشند که 

حجاب آنان کوبنده تر از خون شهیدان است.
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سیدعباس صداقت

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعباس صداقت
سیدعباس صداقت در 10 آذر ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش حمیده خدابخشی و پدرش سیدآقا صداقت پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان حافظ 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدعباس صداقت در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/06/03 
منطقه اردوگاه بادله ساری در اثر جراحات وارده به بدن حین آموزش شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدعباس صداقت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون – قرآن کریم
آنان که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.

با سالم و درود به پیشگاه حضرت احدیت سبحانه تعالی و با سالم به پیشگاه یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر به حق 
از حضرت آدم )ص( گرفته تا حضرت محمد خاتم )ص( و با سالم و درود به پیشگاه چهارده معصوم و حضرت فاطمه 
علیها السالم اسوة شجاعت، عصمت، عفت و یگانه دخت نبی گرامی اسالم و با درود و سالم به پیشگاه دوازده امام بر حق 
از علی علیه السالم و یازده فرزند پاکش به غیر از صاحب عصر که انشااهلل خداوند فرجش را نزدیک تر سازد همگی راه 
شهادت را برگزیده یا بضرب شمشیر یا بوسیله سم مصموم شدند و با سالم به ساالر شهیدان حسین بن علی و برادرش 
ابوالفضل العباس پرچمدار صحرای کربال و با سالم بر فرزند عزیزش نایب امام زمان حضرت امام خمینی که به حق از 
سالله پاک و طیب ساالر شهیدان و فرزند زهراست و سالم خدمت حضرت آیت اهلل منتظری امید امت و امام و با سالم 
خدمت خانواده های شهدا هر چند نوشتن وصیت نامه برای فردی مثل من در این سن کوچکی بسیار سخت می باشد 
اما چه کنم که جیالن زمان زندگی را به کام مسلمانان تلخ نموده و مرا بر این داشته که در این سن کم عاشقانه به سمت 
جبهه ها پرواز کنم زیرا این جنگ را خداوند برای ما آزمایشی نموده است تا ببینم می توانیم از این آزمایش پیروز بیرون 
آئیم یا نه. اینجا جبهه محل امتحان است، و دانشگاهی عظیم زیرا فرمانده آن موال صاحب الزمان می باشد و من یکی از 
آرزوهایم این است در درجه اول پیروز شویم و در نهایت شهید، اگر خداوند قبول کند زیرا ما الگو داریم مگر الگو من 
حضرت قاسم )ع( و حضرت علی اکبر نیستند این تعجبی ندارد که نوجوانی که هنوز قدرت برداشتن سالح را ندارد در 
این راه قدم می گذارد مگر حضرت قاسم نبود که از بس شمشیرش سنگین بود آن را به زمین می کشید. پس خانواده 
عزیزم توصیه های کوچکی دارم در حد امکان به آن عمل کنید اوالً از زحمتهایی که برایم کشیده اید و مرا به اینجا رسانده 
و اینگونه تربیت کرده اید که خود را بیابم و در خط ساالر شهیدان روم خیلی تشکر می کنم و از اذیتها و مزاحمت هایی 
را که برایتان فراهم کرده ام عفو نمایید مادرم، هیچ گاه از این همه هیاهوی دشمن و سالحهای آن نترسید زیرا در مقابل اهلل 
اکبر بچه بسیجی های مان دود می شود و از دست دادن یا بهتر بگویم )به دست آوردن( این عزیزان ناراحت نشویم زیرا 

آنان جان خود را با خدا معامله کردند.
مادرم، در نمازهایت، برای همه رزمندگان اسالم و به جان حضرت امام دعا کنید. که اوست ان شاءاهلل همه ایرانیان و 
جهانیان را به سعادت  سوق می دهد. مادرم از تو می خواهم بعد از شهادتم سیاه نپوشید و گریه نکنید، زیرا اشک شما غم 
دشمن را می شوید و دشمن را شاد می کند هر وقت خواستی گریه کنی به یاد غریبی امام حسین گریه کن، که به خواست 
خدا رزمندگان با پیروزی نهایی به کنار قبر شش گوشه ساالر شهیدان و تمام شهدای کربال می روند. بعد خانواده شهدا، 
اسرا، مفقودین و معلولین را هم می برند. مادرجان حاللم کن زیرا که بهشت زیر پای مادران است این را پیغمبر اکرم فرمود.
پدرم، ای که همه وجودم از وجود شماست مرا ببخشید، و صبر و بردباری پیشه کنید که خداوند صابران را دوست دارد 
از زحمتهایی که برایم کشیده ای بی نهایت متشکرم، نگذار که با شهادتم غباری بر روی چهره مردانه ات بنشیند و افتخار 

کنید فرزندی در راه اسالم می دهید.
خواهرانم، از شما انتظار دارم، همیشه یک خواهر شهید باشید، صابر، با وقار، محجوب و با عفت همانند زینب کبری سالم 

اهلل علی شیرزن کربال.
دیگر اینکه صرفه جویی پیشه کنید و اسراف نکنید که خداوند مسرفین را دوست نمی دارد.

و دیگر اینکه هیچوقت به فکر دنیا نباشید چون مال دنیا هیچ ارزشی ندارد و همیشه به فکر اسالم و به فکر خدا باشید و 
روز جزا زیرا اگر ایمان به خدا باشد در کارهایتان موفق هستید.

همانطور که  گفتم مقداری برایم نماز و روزه بدهید پدرم را وصی و مادرم را ناظر می گیرم.
به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسالم بر تمامی دشمنان
و طول عمر برای رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی
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خلیل صفرعلیزاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز خلیل صفرعلیزاده
خلیل صفرعلیزاده در 2 اردیبهشت ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 
مهر و محبت مادرش کلثوم جعفری و پدرش حسین صفرعلیزاده پرورش یافت. 

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

مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید خلیل صفرعلیزاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت       
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/10/03 
منطقه عملیات پاسگاه زید 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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خلیل صفرعلیزاده
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بهـروز صـفری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز بهروز صفری
بهروز صفری در 2 خرداد ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای عیسی خندق شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش مریم رشیدی و پدرش یداهلل صفری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید بهروز صفری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/16 
عملیات کربالی 1 منطقه مهران در اثر اصابت ترکش به ناحیه صورت شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای عیسی خندق شهرستان شهید پرور ساری 
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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بهـروز صـفری
)به نام اهلل، پاسدار حرمت خون شهیدان(

با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( فرمانده کل نیروهای مسلح اسالم و با سالم بر پیر 
جماران نایب بر حق موال امام زمان و با سالم بر شهیدان صدر اسالم و انقالب اسالمی ایران و با سالم بر مجروحین و 
معلولین انقالب اسالمی ایران، بنده حقیر بهروز صفری متولد سال 1349 که در بحبوبه انقالب ایران به سن رشد و تکامل 
اسالمی رسیدم خود را در مقابل عنایات خداوند باری تعالی ناسپاس می دانم که چرا سپاسگزارم نیستم و نتوانستم برای 

انقالب اسالمی ایران خدمت کنم.
ای خدای بزرگ من نمی دانم چگونه از تو تشکر کنم که مرا به فیض رساندی ولی خوشحال هستم که توانستم به راهی که 
ر فرموده ای راهی شوم و در آن راه به شهادت برسم شهادتی که در نمازها آن را یاد کردم و در پرانتز قرار می دادم چون  مقراّ
قبول شدن آن حتمی است من این شهادت را دوست داشتم چون بهترین مرگ است و سعادت آخرین است و دوست 
داشتم که در جهان آخرت با بدن های تکه تکه و پاره پاره محشور شوم تادر مقابل موال حسین و یارانش خجل نباشم و 
به حضرتش عرض ادب نمایم که گرچه در روز عاشورا نبودم تا در رهت جان فدا نمایم ولی بنده »هل من ناصر ینصری« 
فرزندت خمینی بت شکن  را لبیک گفته و جان نا قابلم را اهدا نمایم. اما پس از شهادتم از خانواده ام می خواهم که گریه 
تضعیفانه نکنند گریه ای بکنند که بتوانند با دست راحت و آسوده برادر دیگرم را راهی جبهه نمایند، این گریه مورد قبول 
رزمندگان است. که وصیت می کنم گریه تضعیفانه ننمایند زیرا دشمن سوء استفاده می کند. از برادرم می خواهم سنگر مرا 
پر نماید و به دشمن موقعیت تالش ندهد از هم محلی هایمان می خواهم که سنگر جبهه ها را پر نمایند و به دشمن امان 
ندهند که استراحت نماید جبهه ها را اولویت قرار دهید و امام را دعا کنید زیرا ما هر چه داریم که به این درجه رسیدیم و 
از فحشاء و منکرات کمی دوری می کردیم دلیل تمام اینها امام عزیزمان بود. از خواهرم می خواهم که حجابش را رعایت 
فرماید چون من روی حجاب خیلی تاکید دارم خواهرم که خیلی کوچک بود همیشه به او سفارش حجاب را می کردم 
وقتی که بزرگ شد دیگر معلوم است. ای پدر مرا در قبرستان عمومی روستایمان دفن کنید و جایی که بتوانید به راحتی با 
من تماس بگیرید. دیگر عرضی ندارم بجز سالمتی رهبر و والدین را امیدوارم و از از خدا می خواهم که به شما خانواده 

و فامیلهای عزیزم صبر و اجرت عنایت فرماید.
خانواده شهید

والسالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته
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حسن ضیائی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن ضیائی
حسن ضیائی در 11 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش کبری ضیائی و 

پدرش غالمعلی ضیائی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در زیراب قائمشهر و بهشهر مدرسه صدر  با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید حسن ضیائی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/22 منطقه 
عملیات 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 تشییع در گلزار 
مال مجدالدین  شهرستان شهید پرور ساری 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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حسن ضیائی
بسم اهلل الرحمن الرحیم - وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا، عند ربهم یرزقون

کسانی که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندارید بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی می خورند.-قرآن کریم
با درود و سالم بر مهدی، منجی عالم بشریت و با سالم به نایب بر حق او پیر جماران و با آرزوی توفیق و پیروزی نهایی 
بر کفر و استکبار جهانی برای رزمندگان پر توان اسالم که توانستند با یاری جستن از امداد های الهی، شرق تجاوزگر و 
غرب جنایتکار را چنان به زانو در آورند که تمام محاسبات شیطانی آنها که مکر و حیله ای بیش نیست به هم بریزد و دنیا 

َر اهلل َو اهللُ خیر الماکِرین. روا و َمکَّ یطاَن کاَن َضعیفا و : َمکاّ را به حیرت و تعجب وا دارند. که: اِنَّ َکیَد الشَّ
که خدا با ماست اگر او را یاری نماییم و امام عزیزمان را همیشه یار باشیم.

خدمت پدر و مادر مهربانم! به خدا سوگند که دستم عاجز مانده است که دربارة این همه سختی ها و زحمات شب و روز 
شما را دیده ام خجالت می کشم، گونه ام اشک دارد و از چشمانم سرازیر است، دستم می لرزد که به شما سفارش کنم 

من خودم را مدیون شما می دانم، آه پدر جان و مادر مهربانم من خاک پای شما را می بوسم.
پدر و مادر عزیز و مهربانم! من تا قیامت در مقابل شما شرمسارم که نتوانستم دِین خودم را نسبت به شما اَدا کنم تا در آینده 

عصای دست شما و پشتوانه گرمی برای شما باشم، مرا حالل کنید.
پدر و مادر مهربانم! صبر و مقاومت و استواری را پیشه کنید که همچون مادر دو شهید »نسیمی« گردید. پدر و مادرم! من 
به جبهه رفتم که اسلحۀ از دست افتادة شهید »جواد نسیمی ها« را بگیرم و تا آخرین فشنگ با کفار بجنگم و انتقام خون 

تمام شهیدان را بگیرم. آه چقدر مشتاقم که هر چه زودتر به این جوانان شهید بپیوندم.
خدمت برادرانم محمد و علی! سفارشی به شما دارم البته با تمام برادرانی که در این ساعت به روی جسد من گرد آمده_ 

اند به همۀ آنها به خصوص دوستانم سفارشی دارم که این است:
نمازهای جماعت، به خصوص نماز جمعه را فراموش نکنید که دشمن از این اجتماعات بزرگ وحشت دارد، هر چند 
ه نادان با ائمه جمعه مخالفند، هشیار باشید اینها با امام جمعه شهر مخالف نیستند اینها با اسالم و امام مخالفند، اینها  یک عداّ
در خطی هستند که ماموریت دارند این اجتماعات بزرگ الهی، سیاسی و مذهبی را به هم بزنند و وحدت بین مردم و 

روحانیت اصیل در خط امام را بشکنند.
برادرانم! اینها همان طلحه و زبیرها هستند که با قدرت طلبی و مقام طلبی و فرصت طلبی خودشان می خواهند معنویت 
را از شما بگیرند، اینها همان مسلمان نماهای آمریکایی هستند که از این انقالب ضربه خورده اند و یا نتوانسته اند به عیش 
و نوش بپردازند و حال می خواهند حزب اهلل را از صحنه بیرون کنند. کور خواندند، همین برادران حزب اهلل و برادرانم و 

دوستانم همچون به دهان آنها بزنند که دیگر از زمین بلند نشوند.
در خاتمه از شما پدر می خواهم که سالم مرا به امام خمینی و اگر نشد سالم مرا به امام جمعه محترم برسانید و بگویید 
که من با امام خمینی میثاق بسته ام و به او وفادارم، زیرا که او به اسالم و قرآن وفادار است و اگر چندین بار مرا بکشند و 

زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید چون راه سعادت بخش امام همان راه سعادت بخش حسین )ع( است.
پروردگارا! خدایا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرصت و مرزهای اسالم را از حمله دشمنان در پناه خودت 

مصون و محفوظ بدار.
خداوندا! پروردگارا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرصت و جان پاسداران، بسیجیان و سربازان را که در 

مرزها خدمت می کنند با فروغ ِعلم بیافروز و آنان را تا آزادی کربال و قدس پشت و پناه باش.
درخاتمه می خواهم بگویم اگر جسد من بدست شما رسید به حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه محترم بهشهر سالم 

برسانید و بگویید که اگر می شود مناّتی روی من گذارند و بر پیکرم نماز بگذارند.
خوب پدر جان و مادر مهربانم! جسد مرا در مالمجدین ساری در نزدیکی شهید کربالیی »نوبخت« به خاک بسپارید. از 
تمام شما، فامیل ها می خواهم و از شما دوستان می خواهم که هر شب جمعه به مزارم بیایید و روح مرا شاد بگردانید. 

خوب دیگر عرضی ندارم نماز جمعه و دعای کمیل را فراموش نکنید.
دعای همیشگی را نباید فراموش کرد. )خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار(

ساعت 10/30 دقیقه صبح روز 1365/01/28
حسن ضیایی
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مهدی طالبی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مهدی طالبی
مهدی طالبی در 21 مهر ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای صاحبی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش فاطمه حاجی پور و پدرش علیجان طالبی پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدرسه 29 آبان با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مهدی طالبی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/11/02 عملیات 
کربالی 5 منطقه شلمچه  در اثر قطع دست و پا شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار امام زاده قاسم روستای صاحبی شهرستان شهید پرور ساری 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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مهدی طالبی

*توصیه نامه شهید مهدی طالبی*

به شما عزیزان توصیه می کنم که تا پای جان تابع و پشتیبان والیت فقیه باشید. در دفاع از میهن خود 
از هیچ چیز دریغ نکنید که دفاع از میهن دفاع از ناموس است. ساده زیست باشید و از تجمالت 
دوری کنید تا دنیا شما را درخود غرق نکند و فریبتان ندهد. دنباله رو روحانیت متعهد باشید تا از 
صراط مستقیم خارج نشوید و به گمراهی نرسید.از خواهرانم تقاضا دارم که حجاب خود را به نحو 

احسن رعایت کنند تا شرمنده خون شهدا نباشند.



»163«

عـابدبادلی اکبـر 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اکبر عابد بادلی
اکبر عابد بادلی در 3 تیر ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای بادله شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش طیبه احمدی  و پدرش محمود عابد بادلی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع زاهنمایی در مدرسه روستای بادله با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید اکبر عابد بادلی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/12/27 عملیات 
والفجر 10  منطقه کردستان- مریوان  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 بادله شهرستان شهید پرور ساری 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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عـابدبادلی اکبـر 
 ))به نام آنکه جانم در یَد قدرت اوست((

با درود و سالم بر مهدی موعود و نائب بر حقش امام امت این قلب تپندة مستضعفین و با درود و سالم بر بت شکِن 
قرن، که با پیام خودشان ملت را به راه راست هدایت کردند.

سالم گرم و خالصانه ام را به پدر بزرگوار برسانید و بگویید هر چند که فرزند خوبی برای او نبوده ام ولی در آخر زندگی 
از او می خواهم که مرا عفو کند. پدر جان سالم مرا به مادر زحمت کش برسانید و بگویید فرزند شما امانت بوده و روزی 
هم می خواست برود. ولی من، مادر جان این را بدان که خودم عاشقانه در این راه رفته ام و ترسی در دل ندارم که چرا   
رفته ام و این آرزوی من بوده است. مادر جان همۀ ما رفتنی هستیم پس چه بهتر که انسان راه خود را انتخاب کند. در آخر 
از برادران خودم حسین و حسن و احمد می خواهم که راه مرا ادامه دهند و حرف این دنیا طلبان را گوش ندهند و راه و 
هدف شما اهلل باشد. خدایا! هرکس تو را شناخت جان را نمی خواهد. من او)خداوند( را االن مدتی است که در زندگی 
خدای خودم را شناختم و هرگز از راهی که انتخاب کرده ام برنمی گردم. از خواهران خودم می خواهم که مرا ببخشید که 

برادر خوبی برای شما نبودم. شاید شما آرزوی زیادی داشتید ولی من به آرزوی خودم زودتر خواهم رسید.
چند کلمه ای هم پیام برای فامیل ها و دوستان و هم روستایی های خودم دارم، از آنها می خواهم که ادامه  دهندة راه من باشند 
و با هم وحدت کلمه داشته باشند، باهم برادروار زندگی کنند تا دشمنان از شما بترسند. بندة حقیر و کوچک می خواهم 
که ادامه  دهندة راه شهیدان روستای خودم باشم، چه خوب است زیبا از این دنیا رفتن و بدون مشکل، اصال من در برابر 
شهدای روستای خودم کاری نکرده ام، می خواهید بدانید چرا؟ چون که من خیلی از آنها عقب مانده ام، چون که آنها محبت 
و عشق و صمیمیت در جبهه را پیدا کردند و من دیر به آن دسترسی پیدا کردم. از خداوند بزرگ می خواهم که این شهادت 

بزرگ را به بندة حقیر بدهد چون که به هر کسی نمی رسد این آرزو.
در آخر می خواهم که این حرف را هم بزنم که دنیا بقا ندارد.

والسالم
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

برادر کوچک شما اکبر عابد
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سیداسماعیل عابدین پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیداسماعیل عابدین پور
سیداسماعیل عابدین پور در 26 بهمن ماه سال1340 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 
و محبت مادرش خدیجه حسینی و پدرش سیدحسین عابدین پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه دبیرستان 15 خرداد با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیداسماعیل عابدین پور در سنگر مدرسه به اسالم خدمت می کرد که 
در حوادث انقالب اسالمی شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1357/10/18 
طی تظاهرات علیه نظام شاهنشاهی ساری)میدان شهدا( 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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سیداسماعیل عابدین پور
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عالیشاه صفرعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز صفرعلی عالیشاه
صفرعلی عالیشاه در 1 اردیبهشت ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای اروست شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش حوا احمدی و پدرش جعفر عالیشاه 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 و 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  عالیشاه در عضویت  شهید صفرعلی 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/13 
عملیات تکمیلی کربالی 5  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به ناحیه سر شهد 
شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید 
بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای اروست شهرستان شهید پرور ساری 
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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عالیشاه صفرعلی 
))بسم اهلل الرحمن الرحیم(( بنام اهلل پاسدار خون شهیدان

ا فِي التَّْوَراةِ  ِ َفیَْقتُُلوَن َویُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَلیْهِ َحقًّ َ اْشتََری مَِن الُْمْؤمِنِیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّۀ یَُقاتُِلوَن فِي َسبِیِل اهللَّ إِنَّ اهللَّ
َِّذي بَایَْعتُْم بِهِ َوَذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم . )توبه – آیه 111( ِ َفاْستَبِْشُروا بِبَیْعُِکُم ال َواْلِنِْجیِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أَْوَفی بَِعْهِدهِ مَِن اهللَّ

خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرد و آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمن دین را به قتل 
رسانند و یا خود کشته شوند این وعدة قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل یاد فرموده و از خدا 
وفادارتر به عهد، کیست؟ ای اهل ایمان، شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معامله را با خداوند به حقیقت 

سعادت و پیروزی بزرگی است.
وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء ولکن ال تشعرون. )بقره – آیه 154(

نگویید کسانیکه در راه خداوند کشته می شوند مرده اند بلکه آنان زندگانند لیکن در نمی یابید.
ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است. ))امام خمینی((

قصد نداشتم وصیتنامه بنویسم اما مسئولیت شرعی اقتضاء می کند که قلم به دست گیرم و چند جملۀ ناقابل بنویسم، 
ببخشید مرا که مزاحم می شوم.

این جهان و آن جهان را هر چه هست              عاشقان را روی معشوق هست و بس
        خداوندا:  آنکس که تو را شناخت جان را چه کند            فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی               دیوانه تو مرد دو جهان را چه کرد
آرزو دارم که جانباز مکتب توحید باشم و ادامه دهنده راه شهیدان.

سالم و درود فراوان به پیشگاه مقدس حضرت بقیۀ اهلل االعظم امام زمان )عج( و نایب بر حقش خورشید تابناک اسالم 
در هم کوبنده ستمگران و ظالمان و یاری گر مظلومان امام امت.

سالم و درود بر ارواح پاک و طیبه شهدای راه حق و حقیقت و فضیلت که در راه رضای باری تعالی و اعتالی کلمۀ        
»ال اله اال اهلل جنگیدند و رزمیدند و در این راه به لقای اهلل پیوستند و سالم و درود به رزمندگان کفر ستیز اسالم و 
قرآن، که شجاعانه و جوانمردانه می جنگند و می رزمند و هر روز برای امت حزب اهلل حماسه های نوین را به ارمغان      
می آورند و سالم به شما امت حزب اهلل که همانند سد آهنین در برابر توطئه های اجانب ایستادگی و مقاومت کردند.

نمردم زنده می باشم بود رنج تو در یادم تو ای مادر مکن زاری که من اکنون بسی شادم   
که جان خویشتن را اندر ره قرآن و دین دادم همانا شیرپاک تو مرا جانباز پرورده    
برای من مشو دلتنگ که فرزندت شده راحت برو مادر بخواب آرام فدای آن رخ ماهت   
تو شادی کن به مرگ من برای اینکه من شادم                  خداحافظ که من رفتم اگر خواهی کنی یادم

نمی خواهم که در بستر بمیرم، هم می خواهم برای حفظ قرآن، برای یاری رهبر بمیرم، هم می خواهم که در فصل 
جوانی میان جبهه و سنگر بمیرم. چرا به جبهه آمدم چطور شد که درس را رها کردم و روانۀ جبهه شدم؟

شیطان بزرگ پس از پیروزی انقالب اسالمی دست به حیله هایی زد تا انقالب را از حرکت باز دارد، دشمنان اسالم 
و دین و قرآن، تمام جنایتکاران غیر قابل توجه را علیه ایران انسجام داده اند و عراق این مزدور حلقه بگوش با کمک 
فراوان منطقه و شیطان بزرگ با تمام قوا حمله کردند و خاک پاک میهن اسالمی را مورد تجاوز قرار دادند. غارتگرانه از 
هر سو به ایران حمله کردند و وحشیانه به ناموس ما تجاوز کردند، آری برادران چه جنایت هایی که انجام نداده است 
به هر حال چگونه می توانستم این همه غارتگری ها را ببینم و چگونه می توانستم که خون به نا حق ریختۀ این همه 
شهیدان را در جلوی چشم، مجسم نمایم، چگونه می توانستم ساکت بمانم و بی تفاوت باشم و در خانه به زندگی 
ذلت بار ادامه دهم در حالی که ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام را شنیده ام این ندای حسین علیه السالم که »هیهات 

من الذله« را بپا داشته.
آری، مرگ سرخ و با عزت از زندگی ذلت بار بهتر است بنابراین برحسب وظیفه شرعی راه جبهه را در پیش گرفته ام 
و درس و مدرسه را رها کردم و اما مادرم، مادرم چون کوه استوار باش و چون امواج دریا بر ظالمان و منافقین بخروش 
مادرم زینب وار و فاطمه گونه پیام خونینم را به تمامی نسل ها و در تمامی اعصار برسان. مادرم در شهادتم گریه نکن 
مادرم خوشحال باش که فرزندت را به قربانگاه فرستاده ای زیرا راهی که انتخاب کرده ام همانا »فی سبیل اهلل« است. اما 

مادرم آن بی خوابی های تو را در آن نیمه های شب هرگز فراموش نخواهم کرد.
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عالیشاه صفرعلی 
مادرم آن زحمات تو را هیچوقت فراموش نخواهم کرد. بنابراین مادرم حاللم کن مادر مهربان می دانم که یک عمر رنج 
و ناراحتی کشیدی و مرا بزرگ کردی. مادر جان افتخارت باد ای شیرزن قهرمان که در صبر و استقامت و بردباری همتا 
نداری. افتخار بر تو ای مادر که فرزندی حسین گونه در رکاب خمینی به میدان جهاد فرستادی. مادرجان اشک را بر 
چشمان تو هیچ کسی نباید ببیند زیرا هر قطرة اشک تو همۀ دشمنان اسالم را شادمان می کند مادرجان از اینکه چنین 

فرزندی داشتی سرافراز باش و لباس سرور بر تن کن.
و اما پدرم که چون سیل می خروشی و بیشۀ صحراها را در می نوردی، پدرم! تا توان داری در راه اسالم بکوش         
می خواهم که شما مرا حالل کن و مرا ببخشید اگر شما را ناراحت کردم طلب آمرزش می کنم و زحماتت را هرگز از 
یاد نخواهم برد و درود بر تو ای پدر عزیز که شب و روز کار کردی و با دست های پینه بستۀ خود و چنین فرزندی 

را تربیت کردی. درود بر تو که به من اجازه دادی که به جبهه بیایم با تجاوزگران بجنگم.
و اما عموجانم و زن عموی مهربانم! شما زحماتی را که برایم در دوران تحصیلی من انجام داده اید هرگز از یاد نخواهم 
برد. عموجان و زن عموی گرامی از شما می خواهم وقتی خبر شهادت مرا شنیدید خداوند را شکر کنید و از خداوند 
بخواهید که این هدیۀ ناقابلتان را قبول کند و اصال ناراحت نشوید که فرزندتان شهید شد زیرا مگر من بهتر از»علی 
اکبر« هستم که او به میدان رفت و شهید شد و اما شما برادرانم و پسر عموی عزیز و گرامی از شما می خواهم که در 
کارهایتان خداوند را فراموش نکنید و تا جان دارید در حفظ انقالب کوشش کنید زیرا انقالبی است که از قطره قطرة 
خون شهیدان حاصل شده است. خواندن دعا و قرآن را از یاد نبرید و از همۀ شما طلب مغفرت و آمرزش می کنم و 
از شما می خواهم مرا ببخشید و اگر شما را اذیت کردم حاللم کنید و از شما می خواهم که هنگامی که خبر شهادت 

مرا شنیدید هیچ گریه و زاری نکنید.
زیرا با گریه کردن شما روحم ناراحت و با شادی شما روح من شاد می شود و از شما می خواهم به جای گریه با پرچم 

قرمز و با لبخند شادی بر مزارم بیائید و شادی و شوق کنید که من شهید شدم.
اما خواهران عزیز و مهربان! می دانم همگی ما دست پروردة یک دامانیم و شب ها در نزدیک لحاف، برادر وار و 
خواهرگونه پهلوی همدیگر در یک خانواده با پدر و مادر زندگی می کردیم. از شما می خواهم که بعد از شهادتم هیچ 
احساس تنهایی نکنید و عفت و پاک دامنی را سر لوحۀ زندگی خودتان قرار دهید و همیشه فاطمه وار و زینب گونه 
زندگی کنید و با حجاب خودتان با دشمنان اسالم مبارزه کنید. خواهرجان از شما طلب مغفرت می کنم و اگر اشتباهی 

نسبت به شما انجام داده ام و شما را اذیت کردم مرا ببخشید.
وصیت من به شما دوستان و عزیزان این است که اوالً هیچگاه از خود سازی دست بر ندارید و همیشه به یاد خداوند 
متعال باشید و سعی کنید که هدف های دنیایی شما را گول نزند. دوستان سعی کنید عدالت را در جامعه برقرار سازید و 
با بی عدالتی مبارزه کنید. عیب های خودتان را برطرف سازید و برای همدیگر عیب جویی نکنید و سعی کنید خودتان 

را اصالح کنید. دنباله رو روحانیت مبارز باشید و همراه با آنها مبارزه کنید.
و در پایان از کلیه آشنایان و همبستگان طلب مغفرت می کنم و از آنها می خواهم مرا ببخشند.

))والسالم علی من التبع الهدی((
))خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار(( 

جنگ جنگ تا پیروزی
صفرعلی عالیشاه دانش آموز سال چهارم دبیرستان

مورخه 1365/11/11 شب یکشنبه
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مرادعلی عباسی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مرادعلی عباسی
مرادعلی عباسی  در 7 فروردین ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای قلقل محمدآباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش خدیجه کبری قبادی و پدرش حسینعلی عباسی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهیدکاویانی محمدآباد و نواب 
پهنور و دبیرستان امام صادق)ع( با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی و 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  عباسی  مرادعلی  شهید 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/11/15 
منطقه عملیات سردشت - مریوان 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 امام زاده باقر روستای کهنه ده دودانگه شهرستان شهید پرور ساری 
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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مرادعلی عباسی
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محـمود عزیـزی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمود عزیزی
محمود عزیزی در 1 اردیبهشت ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش صدیقه بویه و پدرش حسین عزیزی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه روستای آکند با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمود عزیزی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/02/20 عملیات              
کربالی 10 منطقه بانه 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 دازمیرکنده شهرستان شهید پرور ساری 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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محـمود عزیـزی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون
کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند.

 و شکر می کنیم خدا را که این توفیق را داده تا بتوانم وظیفۀ شرعی خود را در حد توانم نسبت به اسالم و قرآن انجام 
دهم و در مدت عمرم این زمان را که عازم جنگ می باشم بهترین زمان عمرم می بینم. از خدا تقاضا کرده ام که مرا 
در بستر نمیراند و مرا در راه اسالم بدست شقی ترین بندگان بمیراند و این آرزویم است. از خدا می خواهم که به من 

ایمانی قطعی بدهد که فقط راه حسین را دنبال کنم انشااهلل.
وصیتی که به پدر و مادر خوبم دارم این است که بعد از مرگم شیون و زاری نکنید که دشمنان اسالم و قرآن از ناله_ 
های شما سوء استفاده کرده و خوشحال می شوند پس بنابر این هر وقت ناراحت شدید به فکر آن عزیزانی بیفتید که 
پاره پارة تنشان را هرگز کسی ندیده است. وصیتم به برادران گروه مقاومت حزب اهلل روستای خودم این است که 
شب های جمعه دعای کمیل و دعای توسل و دعا به جان رزمندگان اسالم و پیروزی نهایی را بر کفر جهانی فراموش 
نکنید در آخر وصیت به اهالی روستا این است همیشه و در همه حال پشتیبان امام باشند که گوهر گرانبهایی است که 

باید گرانتر شود. والسالم علیکم. 
 خدایا خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدار - جنگ جنگ تا پیروزی )مرگ بر صدام(

و من اهلل التوفیق
محمود عزیزی
1365/10/03
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محـمود  عالمـه

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمود عالمه
محمود عالمه در 25 مرداد ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

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

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
در  که  کرد  می  خدمت  اسالم  به  مدرسه  سنگر  در  عالمه  محمود  شهید 
تاریخ 1357/08/29  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  اسالمی  انقالب  حوادث 
درساری)خیابان فرهنگ( به دست دژخیمان رژیم شاهنشاهی 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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محـمود  عالمـه
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علمدار سیدمحمود 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحمود علمدار
سیدمحمود علمدار در 1 اردیبهشت ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش ربابه همتیان و پدرش سیدسعید علمدار پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه هنرستان خیری مقدم رشته راه و ساختمان با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید سیدمحمود علمدار در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت    
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/11/21 
عملیات والفجر 8  منطقه فاو در اثر اصابت ترکش به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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علمدار سیدمحمود 
بسمه تعالی

 امام عزیز! اگر ما در روز عاشورا در جمع هفتاد و دو تن نبودیم، اما حال آمده ایم تا برای پیوستن به یاران امام 
حسین)ع( وضو از خون بسازیم.

خدمت پدر و مادر عزیزم سالمی دوباره و یا آخرین سالم را برایتان دارم، من االن در پشت بام یک خانه از روستای 
صدابیه نشسته ام. تمام برادران گردان ما در اینجا هستند و در گوشه ای برادران، آتش روشن کرده اند و آب گرم       

می کنند تا با آن لباس های خود را بشویند و غسل شهادت نمایند.
این نامه را که اکنون برایتان می نویسم می دانم که آخرین نامه من می باشد، زیرا امروز روز آخر است و نیمه شب 
امشب ما بر بعثیان کافر مردانه می تازیم، امشب شبی است که میثاق با اهلل و خاتم االنبیاء بسته می شود و شما پدر و 
مادر عزیز من باید خوشحال باشید که این رزمنده برای اهلل می جنگد نه برای نفس. امروز و امشب و فردا و فرداهای 
دیگر روز سرنوشت ساز است، روزی که عاشورا زنده می گردد، روزی که عاشقان به سوی معشوق خود پرواز        
می کنند. ای پدر، اگر برایم، برای از دست دادن من گریه کنی . ای مادر، اگر برایم، برای از دست دادن من گریه کنی.
شما عزیزان باید بدانید که ما شهدا نمرده ایم و لیکن از خدای رحمان خود روزی می خوریم و در روز قیامت با هم 

به سوی بهشت جاوید می رویم.
 تو ای پدر من و تو ای مادر من! از هر دوی شما ممنون هستم که مرا به راه راست هدایت کردید و امروز باید 

خوشحال باشید که به امید خدای بزرگ، امام حسین علیه السالم ما را با خود می برد.
 ما در راه اهلل رفته ایم نه در راه غیر خدا. امروز همگی باید خوشحال باشید.

وای بحال آن کسانیکه هنوز که هنوز است در خواب غفلت هستند و فکر می کنند که جهاد در راه خدا مرگ دستی 
است و آن را یک خودکشی می پندارند.

ای گروهی که این چنین حقیرانه فکر می کنید، بدانید که هیچ گاه در راه خودتان پیروز نخواهید بود جز آنان که به راه 
خدا رفته اند و آن را انتخاب کرده اند.

ما پیروزیم و چه خوش گفت آن شاعر که ای لشگر صاحب الزمان آماده باش- آماده باش 
 پس ای مادر عزیز، دو پسر دیگرت را آماده کن، زیرا که باید راهگشای قدس عزیز باشند و باید دو شیر تربیت کنی 

تا بتوانند انتقام خون مقدس شهدا را از اشغالگران قدس بگیرند و... 
سیدمحمود علمدار ساروی 
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سیداصغر علوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیداصغر علوی
سیداصغر علوی در 12 آبان ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای پهنه کال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش سکینه زارع و پدرش سیدرضا علوی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای پهنه کال و شهید مطهری 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید سیداصغر علوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/24 عملیات 
رمضان  منطقه شلمچه در اثر اصابت خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در 
جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار 
روستای پهنه کال شهرستان شهید پرور ساری 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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سیداصغر علوی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آنانی که در راه خدا کشته شدندمرده مپندارید بلکه آنها زندگانی هستند که در نزد خدای خود، روزی می خورند. سالم 
به روح خدا خمینی عزیز سالم بر نور چشم ملت ایران سالم بر نایب بر حق مهدی موعود عج سالم بر رزمندگان که 
در جبهه های جنگ حق علیه باطل می جنگند سالم بر شما رزمندگان خدا، من از اینجا وصیت نامۀ خود را آغاز می کنم.
اسم من سید علی اصغر علوی که با عشق و عالقۀ خودم که به دین و مملکت جمهوری اسالمی ایران دارم و با آگاهی 
و شناخت اسالم، وظیفه خود می دانم به جبهه حق علیه باطل بروم و از حریم کشور جمهوری اسالمی و میهن عزیز 
و اسالم دفاع کنم. شناخت اسالم و آگاهی را به وسیله امام کبیر خمینی بت شکن بدست آوردم و به دفاع از مرز 
اسالم و دین و قرآن و ناموس آمدم، جزء این است که راه شهدا را ادامه دادم با وجود اینکه عالقۀ زیادی به درس و 
ادامه تحصیالت و تشکیل زندگی دارم همۀ اینها را فدای دین اسالم و قرآن می کنم و سفارش من به کلیه افراد مومن 
و مذهبی این است که راه شهیداِن گلگون کفِن انقالب جمهوری اسالمی ایران را ادامه دهند و در صورت توفیق 
شهادت، از خانواده ام خواستارم هیچ گونه نگرانی برای من نداشته باشند و از خدای منان مسالت دارم که مرا با شهیدان 
کربال محشور گرداند و پدر عزیزم و ای مادر مهربانم! شما فقط امام را دعا کنید و من آرزو دارم که شهید شوم و اگر 
شهید شدم برایم گریه نکنید و هر وقت نماز می خوانید امام را دعا کنید. شهادت یکی از بزرگ ترین افتخارات است 
اگر شهید شدم مرا بدون وضو و کفن دفن کنید چون رهبر ما امام حسین را در صحرای کربال بدون غسل و کفن 
دفن کردند. خدایا من هرچه از تو در زندگی خواستم به من عطا فرمودی حتی شهادت در راه خودت را از من دریغ 
ننمودی، من چطور بتوانم از عهدة شکر تو برآیم؟ دیگر عرضی ندارم جز سالمتی امام زمان و نایب بر حقش امام 
خمینی را خواستارم. در پایان بگویم اگر شهید شدم مرا در وطنم دفن کنید مرا بغِل شهید عزیز »میرحمزه« دفن کنید تا 
بتوانم در شب های جمعه در تکیه امام حسین عزاداری کنم اگر چه شهید شدم برایم گریه نکنید و امام را دعا کنید. من 
بایستی بمیرم چه خوب است که جان خودم را در راه خدا فدا کنم حتی جنازة مرا آوردند گریه شما برای من نباشد 

گریه تان برای خدا باشد.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار 
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قـاسم علیـزاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قاسم علیزاده
قاسم علیزاده در 3 دی ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای سیدآباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش سیده مرصه طاهری و پدرش حسن علیزاده پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای سیدآباد و فیروزکنده با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید قاسم علیزاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/02/15 منطقه 
عملیات کردستان- مریوان 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 سید آباد شهرستان شهید پرور ساری 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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قـاسم علیـزاده
الحمدهلل رب العالمین الصاله و السالم علی خیر خلقه محمد وآله الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم أجمعین من الن 

الی قیام یوم الدین - إنا هلل و إنا الیه راجعون - همه از سوی حق تعالی آمدیم بازگشتمان همه بسوی اوست.
باسالم و درود بریگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود و نائب بر حقش خمینی بت شکن و با سالم و درود 
برتمامی شهدای گلگون کفن از صدر اسالم تا به شهدای انقالب و جنگ تحمیلی. پدرم مرا ببخشید که در طول 
عمرم جز زیانکاری و نگرانی برای شما چیزی به ارمغان نیاورده ام و در پیری نتوانسته ام عصای دستتان شوم، پدرم 
بسیار خوشحال می باشم از اینکه هم رزمنده اید و به جبهه رفته اید و هم مرا فرستاده اید، پدرم از خدای حق تعالی          
می خواهم که بار دیگر به کردستان بیائید تا با مظلومیت آن آشنا شوید، مادرانم هر دوی شما بیش از حد برایم زحمت 
کشیده اید و مرا برای رضای خدا و صدور انقالب به جبهه فرستاده اید که امیدوارم خدای عظیم قبول کند و به امید آن 
روزی که تمام بچه های شما به جبهه بیایند و حقمان را از ظالمین بگیرند. پدر و مادر، خواهر و خانواده ام و دوستان 
وفامیالن از شما می خواهم حجاب خود را حفظ کنید که حفظ حجاب زنان ما از خون شهدای گلگون کفن هم 
کوبنده تر می باشد. پدرم، مادرم، برادرم، دوستانم، خانواده ام همۀ شما دوست داشتنی می باشید، اما دوست داشتنی تر 
از شما خدای حق تعالی می باشد که او را از همۀ شما بیشتر دوست می دارم، من که سعادت شهادت ندارم هروقت 
این توفیق عظیم را به مرحمت خود عنایت فرمود با آغوش باز پذیرا می باشم. در ضمن من از تاریخ 62/1/11 شروع 
به نماز خواندن کامل ]کردم[ و از سال62 روزه گرفتم و فقط یک روز آن را خوردم. درضمن من که نمی دانم از آشنائی 
بدهکاری داشته ام یا نه، اگر آنها می دانند از خانواده ام بگیرند. از همگی دوستان می خواهم راهم را ادامه بدهند و هر 
بدی که از برادر حقیرشان دیده اند مرا ببخشند، من که چیزی از آنها ندیده ام و اگر هم دیده ام بخشیده ام، بخصوص 
دبیران عزیز. آنقدر به جبهه می روم می جنگم یا پیروز شوم یا زیارت کنم کربالی حسینی را یا شهادت نصیبم گردد.
ای جوانان نکند دررختخواب ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان نبرد شهید شده است، ای عزیزان نکند در غفلت 
بمیرید که علی)ع( در محراب عبادت شهید شده است، نکند درحال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین در راه 
حسین با هدف شهید شد. ای مادران نکند از رفتن به جبهۀ فرزندانتان جلوگیری کنید که فردا در محضرخدا نمی 
توانید جواب زینب را که تحمل 72 شهید را نمود، بدهید. همه مثل سربازان صدر اسالم که سربازان امام زمان)عج(  
می باشند جوانانتان را به جبهۀ نور علیه ظلمت بفرستید و مثل آن مادری  باشید که چندین شهید می دهد ولی مثل کوه 
استوار است. من هم امیدوارم که مادرانم مثل آن مادری باشند که جسد پاک آخرین فرزندش را نیاوردند اما باز افتخار 
می کند که فرزند او در راه خدا شهید شده و برنگشته است. مادرانم دلتان را با »اال بذکراهلل تطمئن القلوب«  آرام کنید 
که بهترین ذکر است برای آرامش دلهای شما، مادرانم هرگز برایم گریه نکنید بخصوص پیش مردم که خدای نکرده 
چنان نکنید که دل دشمناِن اسالم و امام عزیز، شاد شود و آنها از این فرصت استفاده کنند و خوشحال شوند. دعا را از 
یاد نبرید که بهترین تسکین دردها است و همیشه بیاد خدا باشید. از خط امام و روحانیون پیرو خط امام جدا نشوید 
که اگر جدا شوید به گودال عمیق افتاده اید که در آنجا یا آمریکا است یا شوروی و آن روز است که قلب امام را به 
درد می آورید و روز جشن ایادی داخلی و دشمنان اسالم می باشد و آنهائی که در خط والیت فقیه و خط سرخ امام 
خمینی نمی باشند، اگر شهید شدم و خدا قبول کند از آنها می خواهم که در تشییع جنازه ام به هیچ وجه حاضر نشوند 
تا باشد که کرده های این شهدا آنها را به خط امام بیاورد و راه مستقیم را به آنها نشان دهد و سالم مرا به امام عزیزو 
امید امام برسانید و بگویید تا هستم در خط او می باشم تا جان سپارم و تا آنجائی که این جنگ ادامه دارد در خدمت 
اسالم می باشم و تا پرچم ال اله اال اهلل را در کاخ های ظالمین به اهتزاز در بیاوریم. خدایا اگر کشته شدنم ذره ای به 

انقالب کمک می رساند پس این توفیق را به من بده تا خونم را در راه تو بریزم.  والسالم
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار                     قاسم علیزاده اعزامی از ساری
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عنـایتی محمدحسن 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدحسن عنایتی
محمدحسن عنایتی در 8 شهریور ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای ارزفون شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش ربابه دالخیلی  و پدرش عبدالحسین عنایتی 

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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدحسن عنایتی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ1365/11/10 
عملیات کربالی 5  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 روستای ارزفون شهرستان شهید پرور ساری 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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عنـایتی محمدحسن 
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عنـایتی غالمرضا 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا عنایتی
غالمرضا عنایتی در 28 مرداد ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای شبکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش رقیه فالح و پدرش قاسم عنایتی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس قائم مقام و طبری با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید غالمرضا عنایتی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/09/23 عملیات 
مطلع الفجر  منطقه گیالنغرب - شیاکو 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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عنـایتی غالمرضا 
بسمه تعالی

بنام پاسدار حرمت خون شهیدان
من غالمرضا عنایتی فرزند قاسم با شماره شناسنامه 14289 صادره از حوزة 2 ساری وصیت نامه خود را چنین شروع 
می کنم؛ وصی و وارثم مادرم است و من هر چه در این دنیا دارم به خواهر کوچکترم لیال عنایتی می دهم و بعد از 
مرگم برادر بزرگترم »اسحاقعلی حاجیان« از مادرم و لیال محافظت کند و از آنها نگهداری کند و اگر نمی تواند برادرم 
»ولی« را وصیت می کنم از مادرم و لیال که امید من هستند محافظت و نگهداری بکند و به مادرم بگویید که من هر 
چند الیق شهادت نیستم اما مرا پیش حضرت فاطمه زهرا قبول کند. مادرم در خانه هر بدی از من دیدی مرا ببخش.

مادر جان من هر داد بیدادی که کردم در خانه، از من بگذر. مادرجان من قدر تو را در این مدت که جدا شدم فهمیدم 
واقعا فهمیدم نوری که از چشم من بیرون می آید تو هستی و به خواهرم لیال، لیال جان حجابت را حفظ کن بلکه که 
این حجاب است که در این دنیا تو را هدایت می کند لیال جان تو هم هر بدی از من دیدی مرا ببخش و بعد از مرگ و 
شهادتم از مادر نگهداری کن. ولی جان! تو هم بدی دیدی ببخش. فقط مادر را نگهداری کنید من در این چند روز قدر 
مادر را فهمیدم زیرا ما همه کوچک بودیم و پدرمان را از دست دادیم و این مادر بود که ما را بزرگ کرد و ما به اینجا 
رساند و به دائی ام »نعمت اهلل فالح«! تو هم برای من زحمت کشیدی دایی جان، مرا عفو کن فقط از مادرم محافظت 
کنید و برادران و خواهران مسلمان همشهری و هم محلیم! هر بدی در این مدت کوتاه که پیش شما بودم دیدید مرا 

عفو و ببخشید. فقط باز در آخر می گویم از مادرم محافظت کنید. برادران! من قدر مادر را فهمیدم. 
والسالم 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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علیرضا غفـوری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا غفوری
علیرضا غفوری در 1 فروردین ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای باالکوال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش محرم وفایی نژاد و پدرش علی غفوری پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای هوالر با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علیرضا غفوری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/10/24 منطقه 
عملیات گیالنغرب -  شیاکو 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 امامزاده محمد روستای باال کوال شهرستان شهید پرور ساری 
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 غفـوری
پدرجان: بر هر فرد مسلمان واجب است که هر جا می رود اول وصیت نامه را بنویسد و بدهد خانه.

اوِل وصیت نامه به برادرم محمد: این است که محمد جان من که رفته ام جبهه دیگر جای من به خانه نیست، بلکه 
همیشه در جبهه هستم تا خدمتتم تمام بشود.

برادر جان: شما باید طوری با دیگران رفتار کنید که نباید دیگران شما را به بد بگویند و از این به بعد شما جای من 
هستید و نام مرا دارید.

و اگر یک وقت شهید شدم نام من نام شماست.
برادر جان درس خود را بخوانید تا چیزی بشوید برای اینکه بتوانید کار کنید، این حرف مرا بشنوید و در ضمن 
همانطوری که نماز خواندن را تعقیب می کردید االن هم نماز خود را بخوانید و کار بد نکنید و همیشه در پیش خدا 

حالل باشید و دیگر درباره شما عرضی ندارم.
سفارش دیگرم به پدرم این است: پدر جان شما یک فرد مسلمان هستید و همیشه نماز خود را می خوانید و اگر پسرت 
را دوست دارید پیش از نماز کمی قرآن بخوانید و همیشه دست ناتوان را بگیرید و اگر یک وقت من شهید شده ام 
نباید ناراحتی کنید. بلکه خداوند مرا در این راه برده و پدر جان کاری کنید که همیشه در زندگی خود شاد باشید و هیچ 
ناراحتی نکنید. پدرجان: من این وصیتنامه را مینویسم که اگر من شهید شده ام این وصیتنامه را داشته باشید و فرمانده 

به ما گفت به هر مسلمان واجب است جبهه نرفته، وصیت خود را بنویسید و به خانه خود برگرداند.
پدرجان: وصیت من به تمام رفیق هایم این است: که مردمان، ماهایی که در جبهه حق علیه کفار می جنگیم شما باید 
پشت جبهه را محکم داشته باشید نباید خدا نکرده یک منافق به اسالممان لطمه بزند و شما باید از این به بعد اسالم 
ایران را به تمام جهان پر کنید. که تمام دنیا را بفهمانید که جمهوری اسالمی ایران حقیقی است و تا ابد باقی است. 

دیگر عرضی ندارم خداحافظ.
مادر جان وصیت من به شما این است: اگر من یک وقت شهید شدم جنازه مرا آوردند باید هیچ ناراحت نباشید و اگر 

ناراحت باشید و گریه کنید جنازه من در قبرم استراحت نمی کند.
مادرجان: من شهید شدم به مردمان آمده در خانه مان و به مردم بگویید که من شهید شدم نباید گریه کنید همه مان باید 

شهید بدهیم تا انقالب اسالمی مان سر افراز گردد.
به امید دیدار خداحافظ. دیگر عرضی ندارم بجز سالمتی شما را. پسر دور افتادة شما: علیرضا غفوری
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مصطفی فتح اللهی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مصطفی فتح الهی
مصطفی فتح الهی در 20 شهریور ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای سیدآباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش کلثوم شاکری و پدرش رجبعلی فتح اللهی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای سید آباد و شهید مرادیان 
و دبیرستان 17شهریور با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مصطفی فتح الهی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/11/05 عملیات 
کربالی 5 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 تشییع 
در روستای سیدآباد شهرستان شهید پرور ساری 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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مصطفی فتح اللهی
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مجتبی فتح اللهی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مجتبی فتح اللهی
مجتبی فتح اللهی در  3 دی ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای سیدآباد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش حوریه غالمی و پدرش رجبعلی فتح اللهی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدرسه سیدآباد  با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
اللهی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت             شهید مجتبی فتح 
می کرد که در جبهه جنوب    شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/02/09 
منطقه عملیات فاو 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 سید آباد شهرستان شهید پرور ساری 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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مجتبی فتح اللهی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود و با سالم و درود بر نایب بر حقش امام امت 
خمینی کبیر، امید مستضعفان جهان و با سالم و درود بر شهدای صدر اسالم تا شهدای کربالی ایران و با سالم و درود 

بر خانواده های معظم شهدا و با سالم و درود بر مجروحین و معلولین جنگ تحمیلی.
اینجانب مجتبی فتح اللهی فرزند رجبعلی فتح اللهی شماره شناسنامه 168 تاریخ تولد 1348 ساکن روستای سید آباد 

ساری، چون که بر هر فرد مسلمان واجب است وصیت نامه بنویسد بدینوسیله وصیت نامه ام را آغاز می کنم. 
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

از آنجائیکه یک فرد مسلمان واقعی با دیدگاهی باز به خدا بنگرد و اگر اهل منطق باشد استقالل و استدالل فکری 
در او وجود داشته باشد باید این حقیقت را بپذیرد و این انقالب را انقالب خدایی بداند. بنده تسلیم این انقالبم و 
این انقالب را انقالب خدایی می دانم. اما در رابطه با جنگ تحمیلی عراق همانطور که  می دانید ما خواهان جنگ 
نبودیم و نیستیم ولی دولت عراق به سر کردگی آمریکای جهانخوار که خدمتی بر ایشان کرده باشد بسوی مرزهای 
جنوب کشور   حمله ور شد و مردمان بی گناه را به زیر آتش نفرین خود قرار داد و آنها را به خاک و خون کشید. 
پس بنابراین جنگ ما تنها با صدام جنایت کار نیست بلکه با تمام ابر قدرتهای شرق و غرب است. اکنون اگر الزم 
باشد جانم را فدای این انقالب می کنم و رهسپار دیار عاشقان و سرزمین نور هستم. اما شما پدر و مادرم نشان ندهید 
هرگز لباس سیاه به تن نمی پوشید، خوشحالی و شادی کنید، نگذارید دشمنان اسالم روحیۀ شما را تضعیف ببینند. 
عزا و گریه کردن شما جشن و شادی دشمنان ماست و از شما برادرانم و خواهرانم می خواهم بجز اسالم و انقالب 
به چیز دیگری فکر نکنید و قدمی که بر می داریم برای اسالم باشد و از شما می خواهم که همیشه نماز را بپا دارید 
که نماز از همۀ فریاد ها رساتر است و در دعاها کوتاهی نکنید که دعا برای تسکین دردهاست، در دعا ها شرکت کنید 
که شرکت شما در دعاها مشت محکمی است بر دهان ابر قدرت های شرق و غرب. پیامبر اکرم )ص( می فرماید: 
»کسی که به دعا توفیق یابد بدبختی ندارد« مادر قهرمان و شجاع من! بعد از رفتن من هیچوقت ناراحتی نکن تو تنها 
مادری نیستی که فرزند خود را از دست داده ای، بلکه مادرانی هستند که آخرین فرزند خود را به جبهه می فرستند. 
حاضرند که خودشان اسلحه بدوش بگیرند و در رکاب رزمندگان اسالم در خط مقدم جبهه بجنگند و برادران در امام 
بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و اگر شهادت نصیب من شد دوست ندارم که کسانی که به این 
انقالب از پشت خنجر می زنند بیایند و روز تشییع جنازه ام شرکت کنند. تا باشد دماء خون شهدا آنان را از پای در 
آورد. برادران و خواهران هدف من به جز اسالم و انقالب هدف دیگری نبود. همیشه سعی من بر این بود که قدمی 
برای این انقالب شکوهمند برداشته باشم. امیدوارم که به وصیت نامه های شهدا عمل کنید تا با انقالب اسالمی ایران 
به آن هدفی که در پیش داریم انشا اهلل موفق باشیم. به امید پیروزی رزمندگان اسالم و نابودی دشمنان اسالم شما را 

بخدای یگانه می سپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
تاریخ 1364/12/01 مجتبی فتح اللهی

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار )آمین یا رب العالمین(
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فتحـی اسماعیل 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز اسماعیل فتحی
اسماعیل فتحی در 29 دی ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای کردیخیل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش محرم بخشنده و پدرش رمضان فتحی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در روستای کردیخیل مدرسه داراب با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید اسماعیل فتحی 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 کربالی 5  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 تشییع در گلزار امام زاده سید قاسم روستای کردخیل شهرستان شهید 
پرور ساری 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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فتحـی اسماعیل 
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عباسعلی فرجی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عباسعلی فرجی
عباسعلی فرجی در 2 اردیبهشت ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای ماهفروزمحله شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش محرم زارع و پدرش عبدالعلی فرجی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس ماهفروز محله و دبیرستان امام 
خمینی  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در 
تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 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  فرجی  عباسعلی  شهید 
می کرد که در جبهه های جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1362/05/20 منطقه عملیات کردستان – مریوان در اثر اصابت گلوله به فرق 
سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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عباسعلی فرجی
بسم رب الشهدا

 وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
پس از ستایش خداوند یکتا و درود بر رسول اکرم و ائمه اطهار باالخص حضرت مهدی )عج( و فرمانبر برحقش 
امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و ملت شهید پرورمان و با سالم بر پدر و مادر و خواهر و برادران به 
تمامی دوستان و آشنایان. من عباسعلی فرجی فرزند عبدالعلی براساس رسالت و مسئولیتی که حس نمودم در 
راه اهلل و برای پاسداری از انقالب کبیر اسالمی که خون بهای 200000  شهید و مجروح است به جبهه آمدم تا به 
هدفم که آزادکردن میهن عزیزم و کربال از دست صدامیان است، برسم و اگر در این راه مقدس شهید شدم مرا 
در آرامگاه شهدای مالمجدالدین ساری کنار دیگر برادران شهیدم دفن کنید و اگر جسدم را نیافتید به یاد شهدای 
کربال و برادرانی که برای باز کردن راه عملیاتی، شبانه به روی مین می روند و خاکستر می شوند باشید و هیچ گونه 
ناراحتی به خود راه ندهید و هر وقت دلتان گرفت به گلزار  شهدا بروید و بر مزار این همه شهیدان به خاک و 
خون کشیده بنگرید آن وقت درد خود را فراموش خواهید کرد. پدر عزیزم! درود خدا بر تو باد که با امضا نمودن 
رضایت نامه برای من در حقیقت شهادت نامۀ مرا امضا کردید. مادرم! کوه باش و چون کوه استقامت کن، لحظه ای 
از نام و یاد خدا غافل مباش در این راه بکوش و هرچه بکوشی کم است، قامت را بلند گیر و ندای اهلل اکبر خمینی 
رهبر سرده و فریاد شهیدان راه خدا را به مردم برسان که همانا فریاد ما پیروی کردن از خدا و قرآن و خمینی است. 
و اما تو یگانه خواهرم! زینب را به یادآور و خواهران ایمانیم را امروز دیدید که چگونه شعار اهلل اکبر سر دادند 
و با حجاب خود پشت َدد صفتان و طاغوتیان را در هم شکستند و شما ای برادرانم! خشم و نفرت خودتان را 
نسبت به ضد انقالبیون و صدامیان زیاد تر کنید و سعی کنید ادامه دهندگان راهمان باشید. در پایان از همگی                       
می خواهم که در هر حال پیرو والیت فقیه باشید و همیشه روحانیت را سرمشق خود قرار دهید و با کفار و منافقین 
و با آمریکا و شوروی و دیگر قدرتهای شیطانی با تمام قوا بجنگید و انتقام خون شهیدان را از آنها بگیرید و در 
نمازهایتان امام را دعا کنید و شعار همیشگی )خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار( را از یاد نبرید و از 
همه می خواهم مرا حالل کنند و آرزوی سالمتی همۀ شما و طول عمر پر برکت امام را دارم. به امید پیروزی و 

فتح کربال. در هر شب جمعه برایم طلب آمرزش کنید. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

عباسعلی فرجی1360/12/12
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زین العابدین فردوسی زاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز زین العابدین فردوسی زاده
زین العابدین فردوسی زاده در 4 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 
مهر و محبت مادرش فاطمه ابراهیمیان و پدرش اصغر فردوسی زاده پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه سعادت با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید زین العابدین فردوسی زاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم 
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  جنوب  جبهه  در  که  کرد  می  خدمت 
1364/05/31 عملیات عاشورا 2 منطقه چنگوله 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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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 فردوسی زاده
بسم رب الشهدا و الصدیقین

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
با درود و سالم به آقا ولی عصر و نایب برحقش امام خمینی و با درود و سالم و رزمندگان غیور اسالم که در 

جبهه حق علیه باطل می جنگند تا بتوانند اسالم را همیشه پایدار کنند.
خدایا می دانی که هدف فقط برای توست که فقط جهاد فی سبیل اهلل است پس خدایا مرا به عنوان یکی از باالترین 

مرحله¬اش که شهادت است برسان.
وصیت من به ملت ایران و شهیدپرور این است که مبادا جوانان در بی احساسی بسر ببرند که برادران شما در 

صحنه پیکار به شهادت برسند مبادا خدایی نکرده در خانه بنشینید که علی در محراب به شهادت برسد.
مبادا در بستر خواب بمیرید که حسین علیه السالم در صحرای کربال با یارانش به شهادت رسید. خدایا تا به حال که 
من هدفی نداشتم ولی فهمیدم که هدف فقط جهاد در راه »فی سبیل اهلل« باشد و این لحظه که آواز جهاد و شهادت 
من است احساسی در خود می بینم که مثل اینکه تازه دارم متولد می شود وگرنه شهید شدم این اسلحۀ خونین من 
همان جهاد در راه  خداست، آن را بردارید مثل کوه مقاوم و استوار بر روی قلب خونین خود بفشارید تا اینکه 

انتقام مرا از کافران بگیرید. این آخرین  سالم مرا امیدوارم علیک بگیرید.
من تنها وصیت هایی که دارم سه تا است که امیدوارم آن را بپذیرید؛ اولین وصیتم این است که اگر من شهید شدم 
پرچم سبزی بر روی خانه مان نصب کنید و دومین وصیتم این است که اگر من به شهادت رسیدم به پدر و مادرم 
و برادرانم و خواهرانم بگویید که برای من گریه نکنند و سومین وصیتم این است به دوستانم بگویید راه مرا که 
آخرین مرحله اش شهادت است ادامه دهند و سنگرها را خالی نگذارند اگر به شهادت رسیدم عوض من قبر امام 

حسین )ع( را زیارت کنید. والسالم علیکم
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فقیـه رمضانعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رمضانعلی فقیه
رمضانعلی فقیه در 1 آذر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان قائمشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش ماهرخ عبدی و پدرش ابراهیم فقیه پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در هنرستان نوشیروانی بابل با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 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  فقیه  رمضانعلی  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/06/20 
منطقه عملیات هورالهویزه 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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فقیـه رمضانعلی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وال تحسبن الذین قتلوا  فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندارید بلکه آنها زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند.

 پدر و مادر و برادران و خواهر عزیزم اینک که فرزند شما عازم میدان نبرد می باشد امیدوارم که او را حالل کرده 
باشید. خانوادة عزیزم خدا را شکر کنید که فرزند شما برای خدا راهی میدان جنگ شد، و از شما می خواهم مبادا 
برای شهادت من گریه کنید تا دشمنان اسالم خوشحال شوند و بعداز شهادت من همیشه در صحنه باشید و پیرو 
خط رهبر انقالب امام خمینی باشید، چون او پیرو پیامبر و امامان معصوم)ع( می باشد و در مقابل شایعات دشمنان 
مقاومت کنید چون می خواهند مردم را از صحنۀ جنگ دورکنند. چون انقالب ما از اسالم و امام حسین نشأت 
گرفته پس برای اسالم باید سختی و مشکالت را تحمل کنیم که خداوند اجر و ثواب آن را خواهد داد و آن هم 
پیروزی اسالم خواهد بود. در پایان از همۀ شما طلب مغفرت دارم و برای پیروزی اسالم و مسلمین و رزمندگان 

اسالم دعا کنید.  والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
رمضانعلی فقیه خوشابی - بسیجی داوطلب 1363/01/14
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سیدابوالفضل فالح

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدابوالفضل فالح
سیدابوالفضل فالح در 2 دی ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای گلنشین شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش نصرت جهان تشنه دل و پدرش سیدعلی فالح پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس امام خمینی و دهه انقالب با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدابوالفضل فالح در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
تاریخ  در  سرانجام  و  داشت  شرکت  جنوب  و  غرب  جبهه  در  که  کرد  می 
1361/04/31 عملیات رمضان  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 تشییع در گلزار امام زاده ابراهیم کاظم شهرستان شهید 
پرور ساری 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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سیدابوالفضل فالح
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آنانکه در راه خدا کشته شدند خدا هرگز رنج و اعمال آنها را ضایع نمی کند. قرآن کریم
پیکار کنید برای احراز حق و بگذارید بجای ذلت و ننگ، دامن و کفن شما آغشته به خون بدنتان باشد.علی) ع( 

اینجانب سید ابوالفضل فالح گل نشینی وصیتنامۀ خود را با نام خداوند بخشنده و مهربان  شروع می کنم و به 
جبهه جنگ حق علیه باطل عازم می شوم که با نثار خون ناقابل خود به این نابخردان و کافران بفهمانم که اگر در 
صحرای کربال نبودم تا به یاری امام حسین )ع( بروم اما امروز به ندای حسین زمانم خمینی کبیر، فریاد لبیک را 
سر می دهم و تا آخرین قطرة خونم علیه دشمنان اسالم و رهبرم می جنگم و نخواهم گذاشت دشمنان لحظه_ 
ای فرصت پیدا کنند تا برعلیه مکتب مقدس اسالم و مسلمانان توطئه کنند و مرگ زیر سخت ترین شکنجه ها را 
بر زندگی جامعه ای که  مردمشان تحت ظلم و ستم یزیدیان زمان باشند ترجیح می دهم. من متأسف از آن هستم 
که خدمتی به اسالم نکردم و امید آن دارم که خداوند ما را ببخشد چونکه هنوز وظیفۀ خود را انجام ندادم. مادر 
عزیزم! شما منتظر آمدن من نباشید چون که من منتظر شهادت هستم وحتماً بهش می رسم .)آمین( پدر عزیزم! باید 
به بزرگیت مرا ببخشی چونکه من درمقابل زحمات شما هیچ کاری انجام ندادم و پیامی دارم برای ملت شهید پرور 
ایران! هرچند که اینجانب کوچکتر از آن هستم، برای شما ملت مسلمان پیام یا موضوعی را به استحضار برسانم و 
آن اینکه وحدت خودتان را حفظ کنید و نگذارید منافقین و ملی گراها و جوجه کمونیستها به این انقالب اسالمی 
و رهبری که حاصل خون صد هزار شهید 150هزار معلول است، ضربه ای بزنند. اگر شما کشته شوید و یک 
نفر باقی بماند من از آن یک نفر می خواهم که تسلیم دشمن نشود، فقط تسلیم در برابر خدا باشد و از دوستانم      
می خواهم برایم عزاداری نکنند و فقط راهم را ادامه دهند چونکه شهید پیرو می خواهد که بعد از مرگش رسالت 

حکومت اهلل را بدوش بکشد.
از مادرم می خواهم که برایم گریه نکند خوشحال باشد که یکی از فرزندان خودش را در راه اسالم هدیه کرد و 

از دولت، طلبی حتی یک ریال هم نکند.
والسالم 

روز دوشنبه به تاریخ 60/12/17
مرا در امامزاده ابراهیم کاظم دفن کنید.

خداحافظ به امید دیدار درجهان دیگر که خداوند ظالمان را در آنجا به مجازات می رساند
سید ابوالفضل فالح
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قائمی محمدعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدعلی قائمی
محمدعلی قائمی در 4 آذر ماه سال1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سیده نرگس خاتمی و پدرش محمدتقی قائمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در هنرستان خیری مقدم رشته فلزکاری با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید محمدعلی قائمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1360/07/05 عملیات 
ثامن االئمه منطقه آبادان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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قائمی محمدعلی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون - ما همه از او هستم و همه بسوی او باز خواهیم گشت.
وقتی قلم بر روی کاغذ می نهم و می اندیشم، ذهنم مانند شکوفه های گل می شکفد و آنگاه که در این باره )یعنی 

وصیت خویش( فکر می کنم امیدوارم حق تعالی مرا یاری نماید. وصیتم را بر سه قسم تقسیم نموده ام؛ )1( عقیدتی 
)2( سیاسی )3( اقتصادی

در قسمت عقیدتی: باید بگویم اعتفاد دارم به آفریدگار، کهکشان، ماه، ستارگان، زمین، موجودات و عناصر عالم که دستی 
آنان را به حرکتی منظم در آورده و او غیر از خدا کس دیگری نمی تواند باشد.

اقرار دارم 124 هزار پیغمبر داریم که اول آن حضرت آدم و آخر آن حضرت محمد)ص( است و محمد)ص( رسول 
خدا است و رسول خدا هرگز اشتباه نمیکند. قبول دارم که دوازده امام داریم که اول آن حضرت علی)ع( و آخر آن امام 

مهدی)عج( است. اعتقاد دارم که قرآن فرستاده خداست که از جانب خدا به محمد)ص( نازل شد.
و آخر سخنم در این باره این است آنکسی را که می ستاییم عادل، مهربان، بخشنده، دانا و تواناست.

 در قسمت دوم؛ قبول دارم که حزب اسالمی باید در جامعه اسالمی باشد تا بتواند نیروهای متعهد و شناخته شده را 
جذب کنند. امیدوارم انقالب اسالمی ما به جهان سرایت کند تا تمام مستضعفین بر تمام مستکبرین با آگاهی کامل 
بشورند. اعتقاد دارم که والیت فقیه باید در راس حکومت اسالمی باشد و اگر در جامعه ای والیت فقیه در راس آن 
حکومت نباشد آن حکومت  نخواهد بود. همچنین اقرار دارم که والیت فقیه استمرار حرکت انبیاء است و یکی از ارکان 
اسالم است. این را باید ذکر کنم که حزب اهلل هرگز از صحنه باز نخواهد ایستاد حتی اگر مانند الله های گل پرپر شود و 
در خون خویش بغلطد، او همچنان می جوشد و حزب الهی هایی می رویاند. راستی ما به چه می اندیشیم؟ خوردن و 
خوابیدن، کارکردن، مانند حیوان، این که حیوانی است؟ یا به فکر آنانی که رفتند کار حسینی کردند و آنانی که ماندند باید 
کار زینبی کنند وگرنه یزیدیند؟ اصوالً هر انسانی آرزوهایی دارد، یکی از آرزوهای من هم این است که به درجۀ رفیع 

شهادت نائل آیم زیرا در مدت زندگیم برای اسالم خدمتی نکردم شاید خونم برای اسالم خدمتی کند.
پروردگارا تو را به جان مهدی)عج( مرا به آرزویم برسان. خدایا اول پاکم کن بعدا خاکم کن. پروردگارا تعجیل در ظهور 

امام زمان بگردان و رهبر ما را در پناه خود حفظ کن.لعنت و صد لعنت بر قوم منافقین و کافرین. 
و حال به قسمت سوم می پردازم، امیدوارم پدر و مادرم مرا ببخشند من زحمت زیادی به پدر و مادرم داده ام باالتر آنکه 
قدرشان را نمی دانستم پدرم این نکته را خوب توجه کند که من تنها فرزند شما نیستم، من فرزند تمام مادرانی هستم 
که فرزندشان را از دست داده اند به خصوص فرزند »چمنی ها« هستم با اینکه یک فرزندشان شهید شد، فرزند دیگری 

هم مجروح شد، باز فرزند دیگری را به جبهه فرستاده اند، مرحبا به چنین خانواده هایی که استوار، مقاوم و با شهامتند.
 مادرم! دوست دارم همچون مادر چمنی ها استوار و با استقامت باشی و دوست دارم همیشه در مجالس اسالمی شرکت 

کنی. مِن جمله در تظاهرات.
خواهرم! دوست دارم همانطوری که بودی در صحنه سیاست، همواره بمانی و دیگران را زینب وار تشویق نمایی و 
دوست دارم هر کاری که می خواهی انجام دهی اول فکر کنی که اگر زینب)س( بود آن را انجام می داد یا نه؟ و اگر 

انجام می داد تو هم انجام دهی؟
از برادرم می خواهم هرگز سکوت نداشته باشد و همواره تعصِب آگاهانه، همراه با عمل داشته باشد و این بار از خانواده_ 
ام می خواهم که همواره در صحنه حضور داشته باشند و خط تکامل بخش انسان که فعال به نام خط امام جلوه یافته 

هرگز فراموش نکنند.
من؛ محمد علی قائمی - فرزند: محمد تقی قائمی هستم - وصی خود را پدرم محمد تقی و ناظرم را مادرم قرار داده ام.

من مقداری پول در صندوق قرض الحسنه دارم که آن را بردارید و خرج کنید و لباسهایم را به فردی مستحق دهید.
والسالم علی عبادی الصالحون  خداحافظ       محمد علی قائمی
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غالمرضا  قرائیـان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا قرائیان
غالمرضا قرائیان در 12 اسفند ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در کندوان شهر پل سفید استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 
و محبت مادرش سیده باجی نبوی )ماه بی بی(  و پدرش  قربانعلی قرائیان پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس پل سفید و هوالر ساری با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
به اسالم خدمت           شهید غالمرضا قرائیان  در عضویت بسیج لشکر 25 کربال 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/12/28 
منطقه عملیات 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 سنگ بن شهرستان شهید پرور ساری 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  قرائیـان
بسم رب الشهدا و الصدیقین

به نام خداوندی که به انسان ها هستی داد، باری دیگر عشقم سفری آغاز نمود که کوله باری بس سنگین به دوش دارد 
سفری که باید تک و تنها کوله بارم را به دوش گیرم پس عشق من به خروش در آی کوله بارت را زود بردار و سفرت 
را آغاز کن سالهاست برق امید در چشمانم پدیدار گشت صحبت تو به دلم نشست و دلم را به لرزه افکند چرا که تو را 
شناخته ام اکنون بخاطر تو دست از همه زندگی تلخ و شیرین می کشم و عاشقانه چو پروانه ای که گرد شمع]می پرد 

بسوی تو می آیم.[ 
خداوندا! عشقم را در راه تو در راه میهنم به خروش در آوردم تادیگران بفهمند که چرا در زندگی تلخ و شیرینم باقی 
نماندم این بار می خواهم چو شمعی باشم که خود بسوزم تا دیگران از گرمی و نورم آسوده باشند خود بمیرم تا هم 
میهنانم در آسایش و راحتی باشند پس ای شهرم از این لحظه با تو وداع می کنم و تو را به دست محافظ پر قدرت الهی 
می سپارم، نامت جاوید، خودت پایدار.  روزی چشمانم را بر جهان عظیم گشودم و منتظرم تا روزی دوباره چشمانم را 
بر این عالم بزرگ و زیبا ببندم، پس چه بهتر که چشم بستنم فقط در راه پروردگار عظیم الشان باشد. آری شهادت مرگ 
سرخی است پر افتخار که تا ابد نام انسان را جاوید نگه می دارد نامی که شاید دیگران از این درس عبرت بگیرند آری 
شهادت مرگ پر افتخاری است که شهدایی چون »حمیدی ها، نبوی ها، خناری ها« آن را انتخاب کرده و پسندیدند ولی 
باید بدانید که راه این عزیزان ادامه دارد و ما جایشان را پر کرده، سالح به زمین افتاده ایشان را به روی دست بلند می کنیم 
هر مسلمانی وظیفه دارد قبل از مرگ خویش با خانواده اش چند کالمی صحبت کرده یا وصیتش را بازگو کند اکنون 
چند کالمی برای شما بازماندگان عزیزم صحبت می کنم و امیدوارم که پس از مرگم الاقل به این وصیتم توجهی بکنید.
اول اینکه این عبدالحقیر را به بزرگی خویش عفو و بخشش نمایید و اگر در این مدت به کسی بدی نمودم مرا ببخشید 
دوم اینکه پدر بزرگوارم از شما خواهش می کنم پس از مرگم شیون نکنید از خدا صبر طلب نمایید و مراسم دعا و 
مجلس ختم که شیرینی آن نان و خرما باشد به پا دارید. ای پدر عزیزم! بعد از من هیچگونه ناراحتی نکن اگر خدا 
خواست و ما را جزء یاران امام زمان قرار داد شفاعت شما را نزد ایشان می کنم مادرم بر روحت درورد و سالم می فرستم 
که مرا این چنین تربیت نموده اید  بر روحت سالم و درود می فرستم که در راه بزرگ کردنم سختی ها و مشقتهای 
فراوان کشیدی از اینکه باالی سر مقبره پاکت از این لحظه به بعد نمی آیم مرا عفو و ببخش اکنون من می روم تا از بدیها 
و ظلم و ستم خویش راحت شوم. شما را دوست داشتم و هنوز هم بعد از مرگت تو را دوست دارم. خواهرانم! شما را 
بسیار دوست داشته و دارم. پس از مرگم هرگز نعمت های شما را فراموش نمی کنم به زندگی امیدوار باشید فرزندانتان 
را خوب تربیت کنید و آن چه شایسته ماست با آنها رفتار کنید آنها را چنان بسازید که جامعه نیاز دارد جامعه ای که به 
انسان و ایمانش احترام بگذارد. به جای شیون افتخار کنید که کشته ای در راه خدا و وطن داده اید افتخار کنید که برادرتان 
سرافراز چشم از جهان فرو بست. در مجلس سوگ به جای گریه و ناله خواهران و مادران دیگر را به راه مستقیم و راه 
اهلل هدایت کنید. برادرانم! شما در زندگی با ایمان و پشتکار فراوان کار کنید تا چرخ های اقتصادی جامعه را بچرخانید در 
زندگی خود به فرزندانتان آن چه شایسته انسانیت است پرورش دهید. مردانه وار قد علم کنید و سرتان را نزد دشمنانتان 
بلند بدارید و افتخار کنید که شهید داده اید. چون مادر ندارم که صحبتی برایش بکنم به جای آن می نشینم و برایش گریه 
می کنم و از خدا می خواهم جایش را در بهشت قرار دهد. مادری که قبل از این حقیر دنیا را وداع کرد و شما ای مادران 
شهدا همسران شهدا صبر پیشه کنید و زینب وار استقامت و پایداری کنید تا خداوند شما را عزیز بدارد همانطور که خدا 
فرموده »ان اهلل یحب الصابرین«. خداوند صبر کنندگان را دوست می دارد. به خدا سوگند دلم می خواهد بدنم پودر شود 
تا تمامی گناهانم از بدنم دور ریخته شود و این دشمنان از خدا بی خبر بفهمند که راهمان ادامه دارد پس از مرگم برایم 

مراسم کمتر بگیرید دلم می خواهد بدنم تکه تکه شود تا جنازه ام به منزل نرسد.»اللهم ال تردنی« الها!
 در آخر صحبتی دارم با شما مردم شهید پرور که ادامه دهنده راه شهیدان باشید. اگر مفقود نشدم و جنازه ام برگشت مرا 

کنار مادرم در روستای سنگ بن دفن کنید. خدانگهدار.
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قربانی یعقوبعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز یعقوبعلی قربانی
یعقوبعلی قربانی در 1 فروردین ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای اناردین شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش نعیمه معافی و پدرش جلیل قربانی پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای اناردین و ماکران با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید یعقوبعلی قربانی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/05/12 منطقه 
عملیات مهران 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 
امام زاده عبداهلل روستای اناردین شهرستان شهید پرور ساری 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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قربانی یعقوبعلی 
بسمه تعالی

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
کسانی که در راه خدا کشته شده اند را مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند.

با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با سالم و درود بر شهیدان گلگون کفن جمهوری اسالمی ایران به 
خصوص شهیدان 7 تیر و 8 شهریور و به خصوص شهید عزیزمان »نوراهلل معافی و بابعلی معافی«.

اینجانب یعقوبعلی قربانی، فرزند جلیل قربانی، متولد 1345 خود حقیر می باشم. » انما الحیاه عقیده و جهاده« همانا زندگی 
عقیده و جهاد است. آری اینک وقت جهاد است. در بحران حوادث قد علم کردن و از عشق سوختن، سوی حق پر 
کشیدن و اسالم را زنده کردن و اوج گرفتن. امروز روز شرافت است، روز شهامت است، روز تابع بودن از ولی امر یعنی 

خمینی بت شکن پرچم دار اسالم که زنده کنندة راه پیروزمند حسین)ع( است.
بنده راهم را آگاهانه انتخاب کرده ام راه عدالت، انسانیت، راه خدا و اسالم. باید امروز ندای »هل من ناصر« حسین زمان 
را لبیک بگوییم و ندای حق را سر بدهیم، با نام اهلل به پیش برویم. فرمانده ام امام است و هر چه دستور بدهد اطاعت 
خواهم کرد و به هیچ وجه سرپیچی نخواهم کرد. بخدا قسم اگر خون من از زمین بجوشد و جاری شود از امام دست 

نخواهم داشت و او را یاری خواهم کرد.
ای پدر و مادر عزیزم! اگر من شهید شده ام هیچ ناراحت نباشید و از شهادتم گریه نکنید تا دشمن خوشحال نشود. 
همچنان مانند کوه استوار باشید، امام را تنها نگذارید و تا خون در رگ شماهاست حمایت کنید. امروز ما باید برویم 
کوشش و تالش کنیم تا پرچم اسالم را که همان شعار ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل می باشد در تمام جهان به اهتزاز 
در آوریم و به جهان ثابت کنیم تا فرزندان عزیز در این سرزمین هستند نه تنها صدام بلکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند. چند صحبتی با برادران انجمن اسالمی داشتم، آن این است که بیشتر در دعای کمیل و دعای توسل شرکت کنند تا 
گناه های قبلی آنها برچیده شود، تا بتوانند به خدای خود بیشتر نزدیک شوند و دیگر نصیحتم به عنوان برادر حقیر شما، 
راه شهید »معافی« را ادامه بدهید و نگذارید خون آن دو شهید عزیزمان پایمال شود اگر معافی را از دست داده ایم هزاران 
معافیها  در ایران خواهند بود و دیگر مطلبم این است به عزیزان، خردساالِن محل ما را زیاد به اسالم معرفی کنید تا از خط 
اسالم منحرف نشوند. مرا در سیده کلثوم کنار قبر »نوراهلل معافی و بابعلی معافی« دفن نمایید و اگر پدر من راضی نیست 
همان جایی که او گفته اند مرا دفن نمایید. خدایا خدایا تو را بجان مهدی تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار- ستاره ها که 
رفتند تو خورشید را نگهدار - جنگ جنگ تا پیروزی – مرگ بر آمریکا – مرگ بر شوروی – مرگ بر منافقین و صدام.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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قریشی سیدمحمدرضا 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحمدرضا قریشی
سیدمحمدرضا قریشی در 5 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش فخرالسادات عمادی و پدرش سیددیان قریشی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس دانش و دبیرستان باهنر با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمحمدرضا قریشی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت               
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/02/07  
منطقه عملیات  بانه- کردستان در اثر متالشی بدن شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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قریشی سیدمحمدرضا 
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غالمرضا  قلی نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمرضا قلی نژاد
غالمرضا قلی نژاد در 2 مهر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در  
روستای پاچی شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 
مهر و محبت مادرش فاطمه خورشیدی و پدرش رمضان قلی نژاد پرورش یافت. 

دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدرسه روستای ری کنده با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید غالمرضا قلی نژاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت        
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/08/23 
منطقه عملیات جزیره مینو  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 پاچی شهرستان شهید پرور ساری 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  قلی نژاد
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قلیـان رجبعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز رجبعلی قلیان
رجبعلی قلیان در 1 بهمن ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش صغری نوشی و پدرش شعبانعلی قلیان پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید رجبعلی قلیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/03/17 عملیات 
کربالی 1 منطقه مهران 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 
مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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قلیـان رجبعلی 

*توصیه نامه شهید رجبعلی قلیان*

به شما عزیزان توصیه می کنم که تا پای جان تابع و پشتیبان والیت فقیه باشید. به یکدیگر 
خوبی کنید  و ساده زیست باشید و از تجمالت دوری کنید. و در کارهای خود مسیری را 
انتخاب کنید که دنیا دوستی در آن نباشد. عزیزان شما را سفارش می کنم به مطالعه زیاد، 
که باعث می شود دید بازتری نسبت به همه مسائل داشته باشید و تصمیمات بهتری در 
زندگی بگیرید. ازخواهرانم می خواهم که حجاب خود را رعایت کنند که برترو باالتراز 
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قنبـری نورعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نورعلی قنبری
نورعلی قنبری  در 1 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای امره شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش سیده کبری باقری و پدرش ضربعلی قنبری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای امره و دبیرستان 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 و 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  قنبری   نورعلی  شهید 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/04/12 
عملیات کربالی 1 منطقه مهران در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار شهدای روستای امره)احمد آباد( شهرستان شهید پرور ساری 
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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قنبـری نورعلی 
بسمه تعالی - ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم

با درود و سالم بر منجی عالم بشریت مهدی موعود و با درود و سالم بر نایب بر حقش خمینی کبیر بت شکن زمان و 
با درود و سالم بر شهیدان بخون خفته که در راه اسالم و قرآن و به خاطر میهن اسالمی و برای نابودی صدام و صدور 
انقالب اسالمی به جهان، جان عزیزشان را از دست دادند و با درود و سالم بر رزمندگان جان بر کف و با رزم بی امان 

خودشان اسالم را سر افراز کردند.
 خدایا نمی دانم به کدام طرف بنگرم و نمی دانم به که روی آورم. خداوندا به هر کجا که می نگرم و به هر کجا که روی 
می آورم هر چه می بینم همه قدرت و حکمت تو را می بینم، خدایا تو را شکر می کنم که به من قدرت روحی و جسمی 
عنایت فرمودی که بتوانم خدمت ناچیزی به اسالم و قرآن بکنم. خدایا من همیشه تو را شکر می کنم که رهبری روشن 
ضمیر و آینده نگری بر ما عطا فرمودی که ما را از  زیر یوغ استعمار و استثمار نجات داد و اسالم را بر ما ارزانی داشتی 
و راه راست را بر ما نشان دادی، بار الها تو را شکر می گذارم. پدر و مادر عزیزم خدا را شکر می گذارم که پدر و مادری 
چون شما بر این حقیر عنایت فرمود که به من اجازه داده اید که من جبهه بیایم به خاطر اسالم. پدر و مادر عزیزم اگر من 
در جبهه حق علیه باطل شهید شدم هیچ ناراحت نباشید چون من به خاطر اسالم و برای قرآن جانم را فدا می کنم چون 
امام حسین جانش را در راه اسالم فدا کرده. اگر شما یک بیمار را بنگرید مثاًل دست بیمار نقصی دارد و طبیب بگوید 
که دست تو باید قطع بشود که تا بیماری به دیگر بدن تو سرایت نکند باید قطع کند. چون عضو باید فدای کل بشود و 
مسئله جنگ و اسالم هم همین است، چون کشور کل است و ما عضوی از کشور هستیم برای اینکه این ضربات جنگ 
به کل کشور سرایت نکند پس ما که عضو هستیم باید فدای کل بشویم و مکتب و راه و روش امام حسین هم همین را 
می گوید. پدر و مادر عزیزم شما باید مانند زینب و زین العابدین بعد از شهادت من باشید و لباس سیاه نپوشید و هرگز 
دعای کمیل و دعای توسل را ترک نکنید و برادر و خواهر عزیزم تنها سفارش من به شما این است که بعد از شهادت 
من گریه نکنید بلکه خنده و خوشحالی بکنید چون دشمن از گریه کردن شما سوء استفاده می کند و دعاهای کمیل و 
توسل را ترک نکنید و نماز شب را به پا دارید و این دعای کمیل و توسل ها بودند که من توانستم به جبهه بیایم و این 
جبهه آمدن من به خاطر ریا و خود پسندی نیست. خواهرم مانند زینب باش و زینب وار رفتار کن و عفت و پاکدامنی 
و حجاب خودت را خوب حفظ کن و احترام پدر و مادر و بزرگتران را بر خود مقدم شمار و با کسانیکه که ضد اسالم 
و قرآن هستند مانند زینب به ایشان بفهمان که اسالم حق است. خواهرم دشمنان اسالم در زمان امام حسین می گفتند 
که حسین خارجی است و توهین می کردند به حسین و من االن می دانم اگر من شهید بشوم دشمنان ما می گویند که 
اخالق پدر بد بود، ولی شما هیچ از این حرفها ناراحت نباشید و با دشمنان خودتان خوش رفتاری کنید که خدا اجر شما 
را خواهد داد. برادران عزیزم شما بعد از شهادت من باید راه مرا ادامه دهید و پیام خونین مرا به مردمان برسانید و خواهر 
مهربانم شما پیام مرا باید بین اقشار ملت پخش کنید. پدر و مادرم و برادرم و خواهرم اگر من شهید شدم و شما از اینکه 
من در بین شما نیستم ناراحت نشوید و به جای من »سمیه« خواهر کوچکم که پارة قلب من است و »صغری خاتون« 
دختر عموی عزیزم و »گرجی عمه« و »هاجر عمه« که این چهار نفر از فامیالن را بی نهایت دوست دارم در بین شما 
هستند و از همه مهمتر امام عزیزمان است که سرور همه شما و راهنما و رهبر مستضعفان دنیاست، او را دوست بدارید 
و هر وقت زیاد ناراحت شدید »سمیه و صغری خاتون و گرجی عمه و هاجر« را پیش خود بخوانید و همچنین امام، اما 
شما که همیشه نمی توانید پیش امام بروید ولی تصویر مبارک امام را که می بینید، اگر تصویر امام را نگاه کنید و ببوسید 
هر چه ناراحتی دارید همه از بین می رود. از شما یک خواهش دارم که بعد از شهادت من اگر برای شما زحمت ندارد 

همۀ روزهای دوشنبه و جمعه روزه بگیرید و شبهای پنج شنبه و جمعه قرآن را تالوت بکنید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته  - مهر ماه 1362/07/06  -  نورعلی قنبری
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قوشچی سیدحسین 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدحسین قوشچی
سیدحسین قوشچی در 16 مهر ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش معصومه نانچیان و پدرش سیدعبداهلل قوشچی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خسرویه طالقانی و دبیرستان امام 
خمینی 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدحسین قوشچی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1361/08/16 منطقه عملیات موسیان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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قوشچی سیدحسین 
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قویـدل محـمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد قویدل
محمد قویدل در 8 مرداد ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان بابلسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سکینه احسانی و پدرش یوسف قویدل پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع ابتدایی در مدارس ساری با موفقیت و جدیت پشت سر 
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمد قویدل در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/04 
منطقه عملیات مهران در اثر اصابت ترکش آر.پی.چی به شکم شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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قویـدل محـمد 
به نام اهلل

آخر روز که خورشید در پس کوه ها پنهان می شود گوئی که ما از دنیا رفته ایم ولیکن روز دیگر با طلوعش حیات را در 
خود احساس می کنیم، همگی در کام مرگ فرو خواهیم رفت و این واقعیتی انکار ناکردنی است اما خوشا به حال آنانکه 
این غروب حقیقیشان نیست و در طلوع رستخیز شادمانه شادند. دنیا همچون دریای عمیقی است که انسانهای بسیاری 
در آن غرق گشتند و به هالکت رسیده اند، پس ای انسان همانگونه که در این بحر متالطم شناوری سعی و تالش در 
کسب خانۀ آخرت کن که سعادت ابدی در آنجاست. در این عالم همچون مسافری هستیم در این مسافرت که به اندازة 
طول عمر، زمان است آزمایش می شویم. اگر بارمان را خوب بیندیم و توشه  را فراهم نمودیم سفری به خیر و خوشی به 
پایان خواهیم رساند و اگر خوب از عهدة آزمایش و امتحان الهی بر نیامدیم بدانید، هولناک و عذابهای دردناک نصیبمان 
خواهد شد. مرگ در این دنیا پایان حیات انسان نیست بلکه انتقال از خانه ای به خانۀ دیگر است و برایش همیشه باقی 

است و فانی نخواهد شد.
خلقت لالخرة ال للدنیا و للفناء ال للبقاء

اما پس از مرگ چه خواهیم شد؟
در قبر چگونه رفتار می شود؟

آیا می توان منکر از گزارشات و پس از مرگ شد؟
آیا سوال و جوابی خواهد بود؟

فشار قبر چگونه برایمان خواهد بود؟
آیا اصال برزخی و قیامتی هست؟ پس اگر هست چگونه می باشد؟چه باید کرد؟

استاد مطهری
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سیدعلی اکبر کاظم نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعلی اکبر کاظم نژاد
سیدعلی اکبر کاظم نژاد در 12 اسفند ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در سنگده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش شهربانو رستمیان و پدرش سیدعلی اصغر کاظم نژاد 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه دبیرستان امام خمینی 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدعلی اکبر کاظم نژاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت      
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/02/25 
منطقه پادگان حمیدیه  عملیات بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر(  در اثر اصابت 
ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر 
از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید  پاک شهید بزرگوار  پس 
پرور ساری 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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سیدعلی اکبر کاظم نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون - اشهدان ال اله اال هلل و اشهد ان محمد رسول اهلل و اشهد ان امیر المومنین علی ولی اهلل
اینجانب سید علی اکبر کاظم نژاد فرزند سید علی اصغر شماره شناسنامه 2019 ساکن ساری با ایمان و اعتقاد کامل به 
دین مبین اسالم و حکومت جمهوری اسالمی و به رهبری ابراهیم زمان حضرت امام خمینی و با عشق به شهادت در 

راه خدا به جبهه های نبرد حق علیه باطل رهسپار گشتم و گفتم تا شاید بتوانم مقدار کمی از دِینم را به انقالب ادا کنم.
حکومت جمهوری اسالمی ایران نخستین حکومتی است که از صدر اسالم به بعد بر پایۀ نفی تمامی قدرتهای سلطه گر 
بنا شده است و در حال حاضر ایران با انقالبی که در آن به وجود آمده تنها کشوری است که در دنیا کاماًل غیر وابسته است 
ه و تنها البته با یاری پروردگار در برابر دنیا ایستاده ایم و تا حق مستضعفان  و ما باید به انقالبمان افتخار کنیم. ما اکنون یکاّ

و مظلومان را از قدرتهای جنایتکار نگیریم بر جای نخواهیم نشست.
مطمئن ترین عاملی که انقالب را در مسیر اصلی خودش که سیاست نه شرقی و نه غربی باشد حفظ می کند والیت فقیه 
است و تا ولی فقیه بر این کشور حاکم است هیچ قدرتی جرأت نگاه چپ کردن به انقالب ما و مردم ما و منافع طبیعی 
ما را ندارد. تا وقتی که گوش به فرمان ولی فقیه باشید خداوند در همه حال پشتیبان شماست و اگر خدای نکرده از او رو 
برگردانید خداوند هم از شما رویش را بر می گرداند و آنوقت است که گرفتار بالی آسمانی شوید. از شما امت شهید 
پرور تقاضا دارم که در همه حال همچون گذشته حافظ نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه باشید، چرا که تا جمهوری 
اسالمی نباشد ولی فقیه نیست و اگر ولی فقیه نباشد آنوقت اسالم اصیل نیست. مادرم امانتی را خدا به تو سپرده بود اکنون 
به او برگرداندی و ثابت کردی که امانت دار خوبی هستی. تو همیشه به فکر آیندة من بودی و آرزو داشتی که سعادتمند 
بشوم اکنون به آرزویت رسیدی. سعادتمندتر از همه کسی است که با شهید شدن به لقاء اهلل پیوسته باشد هرچقدر که در 
این دنیا زندگی کنیم باالخره عمرمان تمام می شود چرا که دنیا آینده ای ندارد آیندة همۀ ما در روز رستاخیز مشخص 

می شود و بستگی به توشه ای دارد که از دنیا برداشته ایم.
مادر عزیز! در منزل با گریه هایت بچه ها را ناراحت نکن. اگر مرا دوست داری حتی االمکان گریه نکن چرا که با اشکت 
مرا آزرده خاطر می کنی. اصال گریه برای چه؟ من در مکانی خیلی بهتر از جایی که روی زمین می زیستم می باشم و 
چشمانتان را اشک بار نبینم که برایم می گریید. امیدوارم تو و آقاجان با صبرتان به همه نشان دهید که دادن یک فرزند 
در راه خدا کار بزرگی نیست. »یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوه انا اهلل مع الصابرین«. ای آنان که ایمان آوردید 

به کمک گیرید از صبر و نماز همانا خداوند است با صبرکنندگان.
از زحماتی که برایم کشیدید سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم روز قیامت جبران کنم. پدرم برایم زحمات زیادی کشیدی 
و من نتوانستم پاسخگوی آن باشم. اگر توانستم حتما در وقت حساب و کتاب روز قیامت کمکت خواهم کرد اگر 

»فاطمه«خواست به سپاه یا حوزه علمیه برود و یا به ارگانهای انقالبی دیگر، تمنا دارم این اجازه را به او بدهید. 
خواهرم فاطمه! امیدوارم در صورت توانایی به تحصیلت ادامه بدهی تا بتوانی با فکرت و علمت هر چه بیشتر برای میهن 
اسالمی مفید باشی. »معصوم و عفت و سهیل و سیروس« عزیز و خوب، امیدوارم هرچه بیشتر در راه خدا بکوشید و 
همیشه به یاد او باشید تا او هم شما را یاد کند. از شما می خواهم که هر آزاری از سوی من به شما رسید مرا ببخشید و 
از من در گذرید و در آخر می رسم به خواهر و برادر کوچکم »مریم و رضای« خوب و عزیزم. از شما انتظار دارم مامان 
و آقاجان را با شیطنت هایتان ناراحت نکنید و در کار منزل به مامان کمک کنید به خصوص »مریم« از تو انتظار دارم حتما 
در کار منزل نهایت همکاری را با مامان داشته باشی. دوست دارم تا آنجا که می توانی به تحصیلت ادامه دهی. رضا جان 
تو می توانی پاسدار خوبی برای انقالب باشی، به تو توصیه می کنم بعد از بالغ شدن وارد سپاه شوی و جای خالی مرا 
در جبهه های نبرد با جهانخواران پر کنی. جنگ تمامی ندارد و تا ظالم در جهان وجود دارد،  انقالب با آن مبارزه می کند 

تا پیروزی نهایی به فرماندهی مستقیم حضرت مهدی صاحب الزمان.
تمام کتابهایم را به خواهر خوب و عزیزم »فاطمه« می بخشم لباس هایم را بین چند مستضعف تقسیم کنید. در قبرستان 
عمومی ساری دفنم کنید. در پایان از همۀ شما عزیزان و دیگر آشنایان و دوستان تمنا دارم حاللم کنید. انشااهلل که همگی 
در اهداف الهی تان موفق و پیروز باشید. »و ال تقولوا لمن یُقتل فی سبیل اهلل أموت بل أحیاء و لکن التشعرون « - و 

نگویید آنان که کشته شدند در راه خدا، مردگانند بلکه زندگانند ولیکن در نمی یابند.
والسالم
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تـورج کـاکوئی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز تورج کاکوئی
تورج کاکوئی در 2 فروردین ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش زهرا حبیبی و پدرش اسحاق کاکوئی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 15 خرداد 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید تورج کاکوئی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/10 عملیات 
کربالی 5 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 تشییع 
در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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تـورج کـاکوئی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َرُجٌل َخَرَج ُمَجاِهداً فِي َسبِیِل اهلَلِهّ َفَماَت َفَلُه الَْجنَاُّۀ)حضرت علی )ع(
مردی که بیرون رود و برای جهاد در راه خدای بمیرد بهشت برای اوست.

با درود و سالم بر آقا امام زمان مهدی موعود و نایب بر حقش بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی و با سالم 
بر شهدای راه حق و آزادی که جان خود را فدای این انقالب کردند. سپاس می گذارم خدایی را که به من منت نهاد 
که قبل از مرگم جهت و امام خود را بشناسم و بعد از این شهامت داد و هدایت کرد و مرا از لغزش نجات داد که                 

مخالفت ها را از درون برداریم و همواره تا هنگام مرگ نیز از او می خواهم که اعمالم را خالص گرداند.
خدایا به من نعمت های بسیار عطا کردی و از هنگام وجودم غرق در نعمت هایت بودم اما هیچ نعمتی بزرگتر از وجود 

امام خمینی نیست، خدایا او را در پناه خودت تا ظهور مهدی )عج( نگهدار.
سفارشم به پدر و مادر گرامی این است هر وقت به یاد من افتادید و خواستید گریه کنید به یاد آن روز که امام حسین 
چگونه شجاعانه همراه یاران وفادارش در صحرای داغ کربال جنگید و جان خود فدای اسالم کرد و بیاد روزی که چگونه 
قاسم و علی اکبر و علی اصغر خود فدا کرد باشید و به یاد آن روز بیفتید که چگونه جوانان عزیز ما زیر رگبارهای طاغوت 
زمان به خون غلطیدند. آری بیاد آن روزی که چگونه حضرت عباس برای یک قطره آب بر طفالن، دو دست عزیز خود 

را از دست داد، برای عمه زینب گریه کنید نه برای من.
چند کلمه ای را که برای شما در لحظات آخر عمرم می نویسم برای این است که شاید توانسته باشم هدایتگری حقیر، 
برای شما باشم. وصیت اول من این است که امام امت این رهبر بزرگ که فرزند زهرا است را تنها نگذارید چونکه تنها 

گذاشتن امام خیانت به اسالم و ائمه اطهار و رسول خدا است.
وصیت دوم من این است که صبر و استقامت و پایداری در برابر سختی ها و مشکالت نشان دهید و هیچ وقت پایداری 
شما سست نشود. وصیت بعدی من این است که در مقابل انحرافات ضد انقالب اسالمی موضعگیری نشان دهند و 
شعار مرگ بر آمریکا هیچ وقت از یادتان نرود چونکه این شعار تمام ملت های محروم و در بند را به تحرک می اندازد.

مادر و پدرجان! ما که رفتیم کار حسینی کردیم و شما خواهر و مادر که ماندید کار زینبی کنید.
خیلی آرزو داشتم ببینم، خیلی امیدوار بودم که به کربال بر سر مزار حسین بروم، اما افسوس این آرزو بر دلم ماند. ای پدر 
و مادرم انتظار دارم موقعی که بر سر مزار من آمدید ذکر مصیبت امام حسین برایم زمزمه کنید و گریه کنید که این گریه 

در واقع برای حسین است نه برای من.
دیگر چیزی ندارم بنویسم. فقط ظهور و فرج آقا امام زمان را از درگاه متعال خواستارم.

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان               برادران دربند آزادشان بگردان

ظهور حجتت را نزدیکتر بگردان آمین یا رب العالمین
والسالم- جبهه جنوب- تورج کاکویی
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سید فخرالدین کاملی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سید فخرالدین کاملی
سید فخرالدین کاملی در 30 مهر ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای میانرود شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش حلیمه فامیلی و پدرش سید شعبان کاملی  

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای میانرود و شهیدمیرزاخانی  
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید سید فخرالدین کاملی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت             
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/06/23 
منطقه عملیات هورالعظیم 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 امامزاده هفت تن روستای میانرود شهرستان شهید پرور ساری 
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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سید فخرالدین کاملی
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ناصـر  ُکـرد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ناصر ُکرد
ناصر ُکرد در 13 مرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان سوادکوه استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش زینب رضایی و پدرش عزت اهلل ُکرد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در تهران و مدارس ساری طبرسی و آموزگار 
و عدالت و دبیرستان 15خرداد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی 
از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ناصر ُکرد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/01/18 
عملیات کربالی 8 منطقه شلمچه در اثر اصابت تیر مستقیم به پیشانی شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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ناصـر  ُکـرد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

لُوا تَبِْدیاًل  َ َعَلیْهِ َفِمنُْهم مَّن َقَضی نَْحبَُه َو مِنُْهم مَّن یَنتَِظُر َو َما بَدَّ مَِن الُْمْؤمِنِیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
از مومنین مردانی هستند که صادقانه به آنچه با خدای خویش عهد بستند وفا کردند پس برخی از آنان شربت شهادت 

را نوشیدند و برخی دیگر در انتظار شهادت اند. سوره احزاب آیه 23
به نام یگانه یاور رزمندگان خداوند مناّان

با سالم به امام زمان )ع( و یگانه نایب بر حقش خمینی بت شکن و با سالم و درود بر تمامی شهیدان اسالم از صدر تا 
حال و با سالم و درود بر تمامی رزمندگان دالور اسالم.

ملتی که شهید در راه اسالم، هم از بانوان داده است و هم از مرد ها و شهادت را هم بانوان طلب می کنند و هم مردها، 
آسیب نخواهند دید. امام خمینی

خدایا! بار الها پروردگارا معبودا، معشوقا، موالیم!  من ضعیف و ناتوانم که تحمل درد از دست دادن پاهایم را ندارم چگونه 
تحمل عذاب تو را می توانم بکنم؟

خدایا، مرا ببخش، از گناهان من در گذر، تو کریم و رحیم هستی، خدایا ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم 
و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم.

خدایا! هیاهوی بهشت را می بینم، چه غوغایی، حسین)ع( به پیشواز یارانش آمده، چه صحنه ای، فرشتگان ندا دهند 
که همرزمان ابراهیم، همراهان موسی، همکیشان محمد)ص(، همسنگران علی)ع(، همفکران حسین)ع(، همگامان امام 

خمینی از سنگر کربال آمده اند، چه شکوهی.
خدایا! به محمد)ص( بگو که پیروانش حماسه آفریدند، به علی)ع( بگو که شیعیان او قیامت بپا کردند و به حسین)ع( 

بگو خونش در رگ ها همچنان می جوشد.
خدایا! می دانی که چه می کشیم، پنداری که چون شمع ذوب می شویم. ما از ُمردن نمی هراسیم اما می ترسیم بعد از 

ما ایمان را سر ببُرند.
از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از سوی دیگر باید شهید شویم تا آینده بماند.

آری همه یاران سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند.
خدایا: من با امام خمینی میثاق بسته ام و به او وفادارم زیرا که او به اسالم و قرآن وفادار است و اگر چندین بار مرا بکشند 
و زنده ام کنند دست از او نخواهم کشید. از خدا می خواهم که هر چه می خواهی با ما بکن و به حق محمد)ص( و آل 

محمد)ص( نعمت وجود امام خمینی را بر ما به نهایت کمال برسان.
سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطرة خونم بریزد اسالم را ترک نخواهم کرد با خداوند پیمان          
می بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها با حسین)ع( همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم. تا هنگامی که همۀ 

احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان)عج( به اجرا در آید.
ای جوانان! نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین)ع( در میدان نبرد شهید شد.

ای جوانان! مبادار در غفلت بمیرید که علی)ع( در محراب عبادت شهید شد.
ای جوانان! مبادا در حالت بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین)ع( در راه حسین)ع( و با هدف شهید شد.

امیدوارم امام زمان)عج( مرا در پیش خودش سرباز اسالم قبول کند و قطره خون مرا بپذیرد.
خدایا! به مادرم بینشی عطا فرما که پی ببرد فقط فرزند او شهید نشده.

خدایا! به پدر و مادرم صبر عنایت کن و در خاتمه با تمام دوستان و آشنایان، برادران، خواهران، پدران و مادران خداحافظی 
می کنم و امیدوارم مرا ببخشند و از آنها می خواهم که برایم از خدا طلب آمرزش بخواهند. 

والسالم - به امید پیروزی اسالم
ناصر کرد سوادکوهی - مورخه 1364/07/24

خدایا خدایا تا انقالب مهدی  خمینی را نگهدار
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غالمعلی کـرمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز غالمعلی کرمی
غالمعلی کرمی در 3 آبان ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای باالکوال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش بانو قربانی و پدرش تیمور کرمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس پائین کوال و تنگه لته و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید غالمعلی کرمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/04/01 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 باالکوال شهرستان شهید پرور ساری 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.



»229«

غالمعلی کـرمی
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کریمـی علـی 

هو الشهید

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

مادرش خدیجه پوراصغر  و پدرش رجبعلی کریمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع ابتدایی در مدرسه رحمانی با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی کریمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/12/22 عملیات 
والفجر 8 منطقه فاو 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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کریمـی علـی 
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سیدقاسم کالنتری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدقاسم کالنتری
سیدقاسم کالنتری در 16 فروردین 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 سیده صغری لنگاهاشمی و پدرش سیدعسگری کالنتری 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس ساری کاظم خاوری و شهید منانی 
و دبیرستان باهنر  با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدقاسم کالنتری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت      
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/09/25 
منطقه عملیات جزیره مجنون 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدقاسم کالنتری
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محـمد کوچکـی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد کوچکی
محمد کوچکی در 17 مرداد ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش نازبانو مهدوی و پدرش یارعلی کوچکی 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 و 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  کوچکی  محمد  شهید 
می کرد که در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1365/12/12 عملیات تکمیلی کربالی 5 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 تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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محـمد کوچکـی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قسمتی از وصیت نامه شهید محمد کوچکی 
و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه

با درود و سالم به امام زمان )عج( منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام امت و شهدا و رزمندگان جان برکف.
خدایا تو را شکر می کنم که بار دیگر توفیق دادی تا به جبهه بیایم و دوباره مرا به سنگر عشق و ایمان آوردی. خدایا 

خودت می دانی که فقط برای رضای تو و برای حفظ دین و مکتب تو آمده ام تو خود از من حقیر قبول بفرما.
مادر عزیزم! اگر خداوند لیاقت شهادت در راهش را به من داد صبور باش.

مادر عزیز! االن اسالم عزیز غریب است و باید به ندای »هل من ناصر« حسین زمان لبیک بگویم. مادر جان شیرت را بر 
من حالل کن.

پدر بزرگوارم! هر چند دوست داشتی که عصای دست تو در پیری باشم ولی تو خود می دانی ما شیعه علی علیه السالم 
هستیم، باید پیرو او نیز باشیم و اسالم عزیز را که امروز در خطر است با نثار خونمان حفظ نمائیم.

برادر عزیزم! درس هایت را خوب بخوان و پیرو اسالم و ایمان باش.
بعداز شهادت من نگران نباش که همۀ ما برای حفظ اسالم رفتیم.

اما خواهرانم! زن همچون گوهر در درون صدف محبوب است شما همان طوری که محجوب بودید از این به بعد هم 
پیام رسان خون سرخم باشید و همچون زینب سالم اهلل در شهادت من صبر داشته باشید و ایثارگری های رزمندگان و 

برادر شهیدتان را به تاریخ و نسل آینده بازگو نمایید.
اما امت شهیدپرور! همان طوری که تا حال در صحنه بودید سنگر جبهه را حفظ و بیشتر در صحنه و مطیع فرمان امام 

امت و پشتیبان والیت فقیه باشید.
خانواده عزیزم! در شهادت من صبر پیشه کنید و اگر می خواهید گریه کنید به یاد مظلومیت تمامی شهدا و اباعبداهلل الحسین 

گریه کنید و مرا در آرامگاه مالمجدالدین ساری دفن نمایید.
والسالم علیکم  و رحمه اهلل  و برکاته

1365/11/08
منطقه عملیاتی جنوب محمد کوچکی  
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کهنـسال محـمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد کهنسال
محمد کهنسال در 1 فروردین ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سرخکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش محرم کهنسال و پدرش اکبر کهنسال پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای سرخکال و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید محمد کهنسال در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/02/18 عملیات           
کربالی 10  منطقه کردستان- بانه در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار امامزاده قاسم روستای سرخ کال شهرستان شهید پرور ساری 
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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کهنـسال محـمد 
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گلمائی محمدجواد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدمحمدجواد گلمایی
سیدمحمدجواد گلمایی در 5 اردیبهشت ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان 
و متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 

مهر و محبت مادر و پدرش سیدکاظم گلمایی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع ابتدایی در مدرسه کاظم خاوری با موفقیت و جدیت 
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید 
برگزاری  و  دوران  انقالبی آن  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت  در  بزرگوار 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدمحمدجواد گلمایی در سنگر مدرسه و مسجد به اسالم خدمت می کرد 
که در حوادث انقالب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1357/08/29  انقالب 
ساری در اثر اصابت گلوله دژخیمان شاهنشاهی شهد شیرین شهادت را نوشید و 
در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار شهدای مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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گلمائی محمدجواد 
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گلوگاهی قربانعلی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز قربانعلی گلوگاهی
قربانعلی گلوگاهی در 24 اردیبهشت ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادر و پدرش عزیزاهلل گلوگاهی پرورش یافت. 
با موفقیت و  تا مقطع راهنمایی در مدرسه حشمت داوری  را  دوران تحصیلی 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید قربانعلی گلوگاهی در سنگر مدرسه و مسجد به اسالم خدمت می کرد که 
در حوادث انقالب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1357/10/28  درحین 
پخش اعالمیه در انقالب ساری بازداشت شد و در اثر شکنجه و ضربه مغزی توسط 
دژخیمان شاهنشاهی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای 
گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار شهدای مالمجدالدین 
قیامت مزار  تا  شهرستان شهید پرور ساری استان مازندران مدفون گردید و 

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



»241«

گلوگاهی قربانعلی 
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عبدالرحیم  مـالدار

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عبدالرحیم مالدار
عبدالرحیم مالدار در 25 شهریور ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای بادله شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش سیده فاطمه آقاپور و پدرش عباس مالدار پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس برزگر بادله و آموزگار با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
به اسالم خدمت           شهید عبدالرحیم مالدار در عضویت بسیج لشکر 25 کربال 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/02/04 
منطقه عملیات کردستان - بانه در اثر اصابت ترکش به پشت شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار روستای بادله شهرستان شهید پرور ساری 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.



»243«

عبدالرحیم  مـالدار
بسمه تعالی

امام خمینی: همانا ای شهیدان در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید پیروزی را از دست نخواهد داد.
)وصیت نامه برادر شهید عبدالرحیم مالدار قبل از شرکت در عملیات کربالی 10( 

ِ  بِأَْمَوالُِکمْ   ِ  َو َرُسولِِه  َو تَُجاِهُدونَ  فِي  َسبِیلِ  اهللَّ ُُّکمْ  َعَلی  تَِجاَرةٍ تُنِْجیُکمْ  مِنْ  َعَذابٍ  أَلِیمٍ  تُْؤمِنُونَ  بِاهللَّ َِّذینَ  آَمنُوا َهلْ  أَُدل یَا أَیَُّها ال
َو أَنُْفِسُکمْ  ذلُِکمْ  َخیٌْر لَُکمْ  إِنْ  ُکنْتُمْ  تَْعَلُمونَ   – سوره صف – آیه های 10 و 11

ای کسانیکه ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از آتش جهنم نجات دهد دعوت کنم آن تجارت 
این است که به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با جانتان و مالتان جهاد کنید که این کار برای شما بهتر است 

اگر بدانید.
گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم   
ما پشت به ساالر شهیدان نکنیم دنیا اگر لبریز از یزید شود    

السالم علیک یا شهید کربال السالم علیک یا اباعبداهلل     
با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی و با سالم و درود بر امت شهید پرور ایران اینجانب عبدالرحیم 
مالدار شهادت می دهم؛ اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمد رسول اهلل یعنی خدا یکی است و جز او خدایی نیست و 
حضرت محمد)ص( رسول خدا است. اینجانب به عالقۀ خودم به جبهه آمدم و اگر شهادت نصیب من شد با آغوش باز           
می پذیرم و محکم می فشارم بنده به ندای امام لبیک می گویم و خون ناقابلم را فدای مملکت و دین و آئینم بکنم و ملت 
ایران از رفتن به جبهه ناراحت نباشند زیرا جبهه مدرسۀ عشق و مدرک قبولیش شهادت است و کمتر کسی است در این 
مدرسه مردود گردد. پیامم به جوانان عزیز این است جبهه ها را محکم نگهدارند و باید بدانند که جوانان عزیز برای حفظ 
این انقالب جان خود را فدا می کنند تا دین اسالم سرافراز بماند و نسل های آینده با سرافرازی با کفر و نفاق بجنگند. 
ای جوانان! من راضی به آن نبودم که با دست خالی خدمت خانواده های شهدا بروم زیرا شهدا بر گردن ما حق دارند و 
بایستی به آنها احترام بگذاریم و همانطور که امام ما فرمودند »خانواده های شهدا چشم و چراغ این ملتند«. پیام دیگر من 
به ملت ایران است که امام را تنها نگذارید و همیشه امام و رزمندگان را دعا کنید ان شاءاهلل دعای شما مورد قبول واقع 
شود. در ضمن پشت جبهه را هم فراموش نکنید، این شما بودید که جنگ را به اینجا رساندید اگر شما نبودید جنگ با 
چنین سرعتی به پیروزی های چشمگیر نائل نمی شد. خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار – خدایا تا مرا نیامرزیدی 
از دنیا مبر – خدایا پدر و مادر مرا از من راضی و خشنود بگردان – خدایا انقالب ما را به صاحب اصلیش برسان – خدایا 
دشمنان اسالم را نیست و نابودشان بگردان – خدایا رزمندگان اسالم را با پیروزی کامل به اوطانشان برسان – خدایا 
اسرای ما را هر چه زودتر به آغوش خانواده هایشان برسان – خدایا مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده – خداوندا 
عاقبت همۀ مسلمین جهان را به حقاّ کرم و مهربانیت ختم بخیر بگردان – خداوندا آنچه خیر است بر ما جاری، و آنچه 

شر است از ما دور بگردان. نثار روح پر فتوح بسیجی قهرمان، عاشق قرآن و پیرجماران، »فاتحه مع الصلواه«.
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مرتضی  مـالک

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مرتضی مالک
مرتضی مالک در 8 آذر ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش رضیه خانم و پدرش رمضان مالک پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس جعفری و استاد مهجوری با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مرتضی مالک در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/23 عملیات 
رمضان 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 مالمجدالدین  شهرستان شهید پرور ساری 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.



»245«

مرتضی  مـالک
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا یَْجَمُعوَن  ِ َوَرْحَمٌۀ َخیٌْر مِهّمَّ ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغفَِرةٌ مِهَّن اهللَّ  َولَئِن ُقتِْلتُْم فِي َسبِیِل اهللَّ
به خدا سوگند اگر در راه خدا )در جهاد( کشته شوید یا در آن حال که آهنگ جهاد دارید بمیرید. قطعاً آمرزش 

و بخششی که از جانب خداست از هر چیزی که جمع می کنید بهتر است. آل عمران آیه 157
درود بر رهبر کبیر انقالب، امام خمینی و سالم بر شهدای اسالم، شهیدانی که با نیستی خود به ما درس هستی 

آموختند و با نثار جان خویش هستی وجود بودن را به ما خاطر نشان کردند.
شاید وصیت نوشتن بر جوانانی که هنوز عمری و سالی از ایشان نگذشته بسیار سخت باشد، بخصوص وصیت 
نوشتن به معنای آن که انسان هر لحظه خود را برای مرگ آماده می سازد. بار الها!  اینک که کاروان تو در حرکت 

است بر ما آن مرگی را عطا فرما که آن مرگ پاداش جهادمان که در راه توست باشد.
خواهرم! می دانم که برای بزرگ کردن من رنج های زیادی را تحمل کرده ای تا اینکه مرا به چنین سن و سالی 

رسانده ای که در این راه توانا باشم. ))خیلی متشکرم((
ولی فکر می کنم تشکری که با سیاه کردِن یک تک کاغذ انجام گیرد، حاصل رنج چندین سال شما را به جا 

نیاورد، به هر حال متشکرم.
خواهر از تو می خواهم که بعد از مرگم گریه نکنی که این بهترین شیوة مردن است.

والسالم
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علـی  متقـی

هو الشهید

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

مادرش سیده صغری سیادت و پدرش حسین متقی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس شریعت و استاد مهجوری با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید علی متقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/24 عملیات 
رمضان 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 
مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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  متقـی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنام خدا

 اشهد أن ال اله اال اهلل أشهد أن محمد رسول اهلل
بزرگترین وصیت من به بازماندگانم، پدر و مادرم، برادران و خواهرانم این است که توجه به دستورات خدا و 
سعی کنید با یاد خدا و به نام خدا و در راه خدا زندگی کنید. پدر و مادرم! امکان دارد اتفاقی بیافتد که جنازة من 
به دست شما نرسد آنگاه به یاد شهدای کربال بیافتید و ناراحت نشوید هر وقت دلتان گرفت به گورستان بروید و 
به مزار این همه شهید بنگرید آن وقت درد خود را فراموش خواهید کرد. مادر عزیزم! مبادا بر شهادت من بگریید 
که دشمن شاد می شود. بدانید که ان شاء اهلل من در جوار رحمت حق جای خواهم گرفت. خداوند متعال مقام 
شهادت به من عطا خواهد کرد. در پایان از شما خداحافظی می کنم. درود بر همۀ شهیدان راه حق از کربالی 
حسین  تا به سال 42 و از سال 42 تا شهدای 7 تیر و از شهدای 7 تیر تا تمامی شهیدانی که این لحظه جان خود 

را از دست می دهند. امام را دعا کنید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.

)والسالم(
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تقـی محمودیان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز تقی محمودیان
تقی محمودیان در 1 شهریور ماه سال 1343 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای گرجی پل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش لیال کاویانی و پدرش نورعلی محمودیان پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس گرجی پل و فرح آباد و دبیرستان 
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 و اجتماعی و انقالبی 
آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر و حضور 

پررنگی داشت.
شهید تقی محمودیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/01/16  منطقه 
عملیات جفیر- فکه 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 امام زاده عبدالکاظم روستای قاجارخیل شهرستان شهید پرور ساری 
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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تقـی محمودیان
بنام خداوند بخشنده مهربان

انا الحیاه عقیده و جهاد-  زندگی عقیده و جهاد در راه خداست
انا هلل و انا الیه راجعون - ما از خداییم و بازگشت ما به سوی اوست

موضوع؛ وصیتنامه اینجانب تقی محمودیان فرزند نورعلی تاریخ تولد 1343
دلم می خواهد همانند 124 هزار پیامبر و 14 معصوم که از طرف خدای بزرگ برگزیده شده اند و به سوی خدای خود 
پرواز کرده اند، من هم تصمیم دارم تا به سوی خدای یگانۀ خود پرواز کنم و آرزو دارم که »جهاد فی سبیل اهلل« کنم 
یعنی جهاد در راه خدا و همانند حضرت ابراهیم، حضرت محمد )ص( و همانند موالیم علی ابن ابیطالب و همانند 
بت شکن زمان، رهبر کبیر انقالب، امام خمینی و با آن کسانی که از طرف خدا برای مبارزه بر علیه کفر برخاسته اند 
مانند آنها مبارزه کنم. دوست ندارم بدون مبارزه در راه خدا و بیهوده، جان بدهم. دوست دارم آنقدر مبارزه کنم بر علیه 
کفر تا لیاقت شهادت را پیدا کنم. کاش هزاران جان داشتم و در راه خدا می دادم متأسفم که یک جان دارم در راه خدا                     
می دهم. اگر زمانی رسید که شربت شهادت نوشیدم از پدر و مادر و دوستان عزیزم می خواهم که قربانی خود را در 

پیشگاه خداوند و نزد پیامبران خار نکنند.
شهادت یعنی مرگ آگاهانه و خونی که در راه خداوند متعال ریخته می شود.
ای شهادت نزد من آی، من تو را در آغوش می گیرم و به تو عشق می ورزم.

شهادت برای ما حزب الهی ها از عسل شیرین تر است. از پدر و مادر عزیزم می خواهم برای من گریه نکنند من تعلق به 
شما ندارم بلکه از آن خدا بودم و به سوی خدایم می روم و در آخر وصیت می کنم که به پیوند استوار خدا چنگ بزنید 

و هر قدمی که بر می دارید یادی از خدا کنید کتاب آسمانی را نیز هیچوقت از خود دور نکنید. والسالم
وصیت به پدرم: پدرم! تو را بعد از مرگم وصی خود انتخاب کردم و دوست دارم در هنگام ختم مرگم آنقدر تشریفاتی 

خرج ندهید. برایم بیشتر قرآن بخوانید و آیه های قرآن را بیشتر در سر قبرم بخوانید.
ای پدرم! می دانم که تو برایم خیلی رنج کشیدی و از زحمات تو کمال تشکر را دارم و افتخارکن که پسرت را در راه 

قرآن داده ای و فدای اسالم کرده ای. خداحافظ و نگهدار شما.
وصیت به مادرم: مادرم! تو را بعد از شهادتم ناظر وصی انتخاب کردم. ای مادرم گریه نکن من می دانم که پسرت را با رنج 
و مشقت بزرگ کردی و در دل شب با آن سینه های خشک مرا تا به این حد رساندی. از تو می خواهم که مرا ببخشی.
افتخار کن که پسرت را در راه اسالم و قرآن قربانی کردی. زنده باد بر تو ای مادرم و خوشا به حالت که چنین فرزندی 
داشتی و در راه خدا فدا کردی. خداحافظ ای مادر، به امید دیدار در کربال. آرزو دارم شهید بشوم، اگر شهادت نصیبم شد 
هرچند لیاقت این مرگ استوار و آموزنده انسانها که سرنوشت یک انسان آگاه و با ایمان باشد را ندارم، جسدم را در کنار 

برادر عزیزم شهید »نصرت اهلل رمضان نژاد« دفن کنید. به امید دیدار در کربالی حسین.
برادران عزیز! از این که با شما خداحافظی نکرده ام مرا ببخشید و از معلمان و مربیان خود خداحافظی نکرده ام از قول من 
به آنها بگو که مرا ببخشند. این وظیفه شرعی هر فرد مکتبی و مذهبی است که جبهه را ترک نکند، جبهه از آن مدرسه هم 
با ارزش تر می باشد مدرسه ای که انسان در آن خودسازی انجام می دهد و با تقوا و با ایمان از آن بیرون می آید همان 
جبهه است و شمایی که تا این حد به مدرسه آمده اید و نزدیکی های تمام شدن درس می باشد هوس جبهه آمدن را 
نکنید، درس خود را بخوانید و حافظ مدرسه که سنگر محکم دانش و علم اخالقی است باشید و نگذارید که در داخل 
شما منافقان نفوذ کنند. منافقهایی که در هر منطقه ای نفوذ کردند شکست خوردند و با ترور شخصیت های بزرگ باز 
هم هیچ غلطی نکرده اند. االن در این فکر افتاده اند که در داخل مدرسه نفوذ کنند و مغزهای مذهبی و مکتبی را شستشو 
دهند و آنها را از راه مستقیم منحرف کنند. شما باید بیدار باشید و نگذارید که آنها در داخل شما نفوذ کنند و اگر یک نفر 
حرف هایی بر ضد انقالب می زند آن را با خاک مساوی کنید. همانطوری که امام عزیز می فرمایند سکوت دیگر معنا 
ندارد. وصیت من به شما دانش آموزان انقالب اسالمی ایران این است که برادران عزیز سنگر مدرسه را محکم کنید و 
کسب دانش را برای مادیات نیاموزید برای معنویت بیاموزید که تا سعادتمند بشوید و دانش بیاموزید تا افراد نا آگاه را 

آگاه کنید و حافظ والیت فقیه باشید و خدا را فراموش نکنید.
برادر عزیزم! سالم مرا به تمامی برادران همکالسی و معلمین و رئیس مدرسه برسانید و سالم مرا اگر می توانید به  

خانواده ام برسانید. دیگر عرضی ندارم جز سالمتی شما را از درگاه خداوند خواهان و خواستارم.
با تقدیم احترامات برادر حقیر شما تقی محمودیان
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حمیدرضا مـرادی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حمیدرضا مرادی
حمیدرضا مرادی در 10 فروردین ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای افراپل شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 
و در دامن پر مهر و محبت مادرش عظمت اکبریان و پدرش رمضانعلی مرادی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه رشته ریاضی در دبیرستان 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 و 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  شهید حمیدرضا مرادی در عضویت 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/26 
منطقه عملیات مریوان - بوکان  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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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حمیدرضا مـرادی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا فِي  ِ َفیَْقتُُلوَن َویُْقتَُلوَن َوْعًدا َعَلیْهِ َحقًّ َ اْشتََری مَِن الُْمْؤمِنِیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّۀ یَُقاتُِلوَن فِي َسبِیِل اهللَّ إِنَّ اهللَّ
التَّْوَراةِ َواْلِنِْجیِل َوالُْقْرآِن  - آیه 111 سوره توبه

خداوند در قرآن می فرمود، خداجان و مال اهل ایمان را به بهشت خریداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می کنند که 
دشمنان دین را بکشند یا خود کشته شوند. این وعده قطعی خدا است و عهدی است در تورات و انجیل و قرآن. 

به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان با سالم به امام زمان بر امام امت بنیانگذار از جمهوری اسالمی ایران و امید 
محرومان جهان و با درود و سالم بر امید امِت امام و خدمتگزاران اسالم و جمهوری اسالمی ایران.

سالم بر تو ای خمینی، ای نوری که از ظلمت تابیده ای،  سالم بر تو  ای درس آموز حسین، ای فرزند زهرا )س( سالم 
بر تو ای رزمنده، ای سرباز امام زمان و سالم بر تو مادرم پدرم که با تربیت کردن فرزندت و با فرستادن فرزندت به 
جبهه دِین خودت را به اسالم، قرآن و کشور ادا کرده اید. پدر و مادرم! هدفی که من انتخاب کرده ام جز یاری اسالم و 
قرآن هدفی دیگر نیست. پدر و مادر! در این هدف جز شهادت نیست که هر کس لیاقت آن را ندارد و من اگر لیاقت 
شهید شدن را پیدا کردم برایم گریه نکنید، لباس سیاه نپوشید بلکه باید لباس نو و سفید ببوشید که من به جهانی و 
تولدی و عروسی تازه ای کرده ام؛ دوست دارم هیچ کس به هیچ عنوان به کسی چیزی نگوید هیچ کس من را تشویق 
نکرد به جبهه بروم بلکه با چشمی باز و بینا به جبهه می روم و با لبیک گفتن به »هل من ناصر ینصرنی« حسین به جبهه              

می روم تا سخن امام امت بهتر در وجودم صدق پیدا کند. 
وقتی امام می فرمود هر وقت پرچمی از دست پرچمداران افتاد پرچمدار دیگری هست و پرچم آن را می گیرید 
هدف آن را ادامه می دهد و دشمنان خیال نکنند وقتی برادرم مفقود شده، کسی دیگر نیست هدف آن را، مقاصد آن را، 
اسلحۀ آن، پرچم آن را بگیرد و به مقاصد آن برساند. وقتی با امثال من و دیگر برادران، دیگر حرف هایم را بهتر صدق            
می دهند. ولی آنها بسی خیال پوچی هستند این منافقان. پدر و مادر و  برادرم و خواهرانم! هدف من همان هدفی است 
که برادرم رفته، امام هم انتخاب کرده، بهشتی، رجایی، باهنر رفته اند. آنها با قبول داشتن قیامت و روز قیامت، جهنم و 
بهشت این راه دشوار را رفته اند. آری شهیدان زنده اند، شهیدان شمع محفل بشریتند، بلی افتخار می کنم که در راه خدا 
اَعهِ َو  و در رکاب امام زمان آن فرماندة جبهه ها شهید بشوم.» اللهم الرزقنا توفیق شهاده فی سبیل».»اَللاُّهَماّ اْرُزقْنا تَْوفیَق الطاّ

ِاّیَاّهِ َو ِعْرفاَن الُْحْرَمۀِ َو اَْکرِْمنا بِالُْهدی َو االِْْستِقاَمۀِ« . بُْعَد الَْمْعِصیَه َو ِصْدَق الن
خداوندا توفیق شهادت و اطاعت و بندگی و استقامت برایت نصیب ما بگردان. آمین یا رب العالمین
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مزنگی محمدقاسم 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدقاسم مزنگی
محمدقاسم مزنگی در 2 فروردین ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای مزنگ شهرستان گرگان استان گلستان دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش ریحانه تات و پدرش علی مزنگی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع ابتدایی در مدرسه نوبر ساری با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدقاسم مزنگی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت         
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1363/11/22 
منطقه عملیات کردستان- مریوان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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مزنگی محمدقاسم 
به نام اهلل پاسدار خون شهیدان

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و با سالم بر پیکر غرقه به خون شهدای اسالم و با یاد اهلل و           

یادآوری های او.
اینک که قلم بر دست گرفته ام تا چند سطری به عنوان وصیت نامه برای شما بر جای گذارم »حسینی آزاد« به 
ه با خدای  پرواز در آمده و به نقطه ای بی انتها می نگرم، نمی دانم چرا.  ولی در این صحرای کردستان تنها و یکاّ

خود راز و نیاز می کنم.
وقتی که از همه چیز چشم پوشیدم و دست کشیدم و راضی شدم به این صحرا پا نهم، دیگر وصیت نمی خواهد 

ولی برای خاطر شما خویشان عزیز، چند کلمه ای به عنوان یادگاری و یادبود می نگارم.
همه شما بدانید که با میل شخصی خود بر اینجا پا نهادم و راضی شدم خانه و کاشانۀ خود را ترک گفته و به یاری 
امام عظیم الشان خود شتابم. از وطن خود دور شدم تا شاید بتوانم نام حسین)ع( و اسالم عزیز را زنده نگهدارم. 
پدر و مادر مهربانم! باید مرا ببخشید که نتوانستم جبران زحمات شما را نمایم ولی بدانید همیشه دعا گوی شما 
هستم. آرزوی من این است که برای من شیون نکنید، اشک مریزید هر چند دلهایتان افسرده و اندوهگین است 
ولی من عمر جاویدان را خواهانم. پدر و مادر عزیز و خوبم! اگر من به آرزوی خود رسیدم آزرده مشوید، زیرا که 

حجلۀ بخت من سنگرم است و شادم که خداوندم مرادم را داد و پیکرم همانند اللۀ سرخ پرپر می شود.
 امام عزیز را دعا کنید و پیروزی دالوران را بخواهید. التماس دعا دارم و امیدوارم مرا حالل نمایید.

بسیجی شجاع محمد قاسم مزنگی- اعزامی از ساری 1363/09/25
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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تـورج  مـطلق

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز تورج مطلق
تورج مطلق در 3 فروردین ماه سال 1351 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش خانم پروانه و پدرش غالمعلی مطلق  پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس توفیقی و شهید یوسفی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید تورج مطلق در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/12/13 عملیات 
تکمیلی کربالی 5  منطقه شلمچه در اثر اصابت تیر به ران پا شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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تـورج  مـطلق
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
و مپندارید آنانیکه در راه خدا کشته شده اند، مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدایشان روزی می خورند. قرآن کریم

پروردگارا عاشق کردی بگذار در عشقت بسوزم و در مقابل کارم خواهان پاداش نیستم زیرا آنچه که می دانم اعمال صالحی 
در این دنیا انجام نداده ام شاید که این شهادت موجب رضایت تو شود. دوست دارم یک عاشق مجهول باشم و این نعمت 
را تو به من دادی و عاشق شدن خود نعمتی است و همه مان یک چیز از تو می خواهیم و دست به جانب حق بریم که 
طالب سالمت رهبریم. خدایا مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم. 
خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند.

ِهّ  )البقره / 193 ( بکشید دشمنان را تا اینکه نباشد فتنه در جهان. یُن هلِلَ َوَقاتُِلوُهْم َحتَاّیاَل تَُکوَن فِتْنٌَۀ َویَُکوَن الِداّ
با عرض سالم خدمت پدر عزیزم، پدرجان! تو کسی هستی که نمی شود زحمات تو را جبران کرد همیشه به فکر ما بودی 
از صبح تا غروب کار می کردی تا ما احساس تنگ دستی نکنیم پدر عزیزم نسبت به زحمات تو نتوانستم آن جور که باید 

قدردانی و شکرگزاری کنم. امیدوارم مرا ببخشی تا مورد عفو خداوند قرار گیریم.
 با عرض سالم خدمت مادر عزیزم. مادر! خوب یاد دارم تمام روز را کار کردی تا بتوانی برای من مقدار غذا تهیه کنی در 
رشد من فداکاری های بزرگ کردی من در دنیا جز محبت تو هیچ چیز ندارم و این محبت تو برای من خیلی ارزش دارد اگر 
همه ستارگان آسمان در غنچه گلی بگنجد آن شاخه گل ناچیزترین ارمغانی خواهد بود که به سینه محبت آفرین تو بیاوزیم. 
در مقابل این همه زحمات و محبتها نتوانستم نیمی از زحمات شما را جبران کنم. گام به هر راه می نهم نشانی از جای تو 

دارد و این خود نشان است، که هستی در لوای توست پس امیدوارم مرا مورد عفو خود قرار دهید.
 با عرض سالم خدمت برادران عزیزم، برادرجان مرا ببخشید که نتوانسته آن نصیحت هایی که برای من می کردید که من 
در همۀ امور پیشرفت کنم، چه از نظر درسی و چه از نظر کاری و غیره. برادرانم من کوچکتر از آن چیزی هستم که برای 
شما چند جمله قلم بزنم. برادرانم اول از همه مرا ببخشید و از من درگذرید. دوم اینکه برادرانم اسلحۀ به خون خفته مرا که 
به زمین است بردارید و بر علیه دشمن بتازید. بدان اگر نتازیم تمام ما را از بین می برند. برادر جان نماز را به پای دار، روزه 

را به پای دار، چون نماز است زندگی را شیرین و آینده را سعادت می بخشد. امیدوارم مرا ببخشی. 
با عرض سالم خدمت خواهر عزیزم خواهرجان سالم گرم قلبم را که برای شما قلم زدم به دل گرمی بپذیر. خواهرجان 
چند جمله ای با شما وصیت دارم خواهر عزیزم حجابت را حفظ کن حجاب تو کوبنده تر از خون من است پس اگر              
می خواهی خون من پایمال نشود یاد من از میان شما نرود حجابت را حفظ کن. این وصیت فقط برای تو نیست برای همه 
امت حزب اهلل است. برای من گریه مکن اگر گریه کنی مثل این است که من در دریایی غوطه ور شدم امیدوارم مرا ببخشید.
 با عرض سالم خدمت حزب اهلل . همیشه به یاد خدا باشید چرا که یاد خدا باعث آرامش قلب می شود همیشه پشتیبان 
روحانیت باشید که از آنان جدا شوید باعث لطمه به ممکلت اسالمی می شود. خواهر حزب اهلل حجابت را حفظ کن و تو 
ای برادر حزب اهلل جبهه ها را گرم نگهدار و هر کس که مدعی است اگر روز عاشورا بود جزء یزیدیان نبود باید پای در 
عرصه جنگ بگذارد و در عمل ثابت کند و در راه حسین جان دهد پس سعی کنید جبهه ها را گرم نگهدارید تا اینها که اینجا 

هستند خسته شوند. امیدوارم مرا ببخشید.
در پایان از تمام دوستان و آشنایان و فامیل ها حاللیت می طلبم و امیدوارم اگر حقی بر گردن من داشته اند مرا ببخشند و 
اگر حقی از من به گردن کسی مانده همه را بخشیدم از همه راضی هستم، باشد که خداوند از سر تقصیرات این بنده حقیر 

درگذرد خداحافظ شما.
سعی کنید تا اول اسالم را بشناسید و مسلمان باشید و بعد مجری دستورات اسالم. کار را فقط برای خدا بکنید و انتظار 
تشکر و تمجید از این و آن را هم نداشته باشید. برادران و خواهران عزیزم در راه گفتن حق از هیچ کس نترسید. ما باید از 
بی تفاوتی ها و به من چه ها و از صحنه کنار رفتن ها و مصلحت اندیشی های بی سود بترسیم هر چند عده ای خوششان 
نیاید. عزیزانم شهدای ما خون نداده اند که بعد از انقالب همان عده ای که می شود گفت از تفاله های رژیم گذشته و یا احیانًا 
ضد انقالب هستند در مصدر کارها باشید و بازهمان زورگویی ها و قدرت طلبی های خود را داشته باشند و در ادارات کم 
کاری و یا اشکال تراشی نمایند از دادستانها و مسئولین قضایی بخواهید تا نسبت به تصفیه این خائنین سریعتر عمل نمایند.
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حسن مطهری نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن مطهری نژاد
حسن مطهری نژاد در 8 فروردین ماه سال 1352 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در کیاسر شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش بساره میرزایی و پدرش محمد مطهری نژاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدرسه شهید مطهری کیاسر با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن مطهری نژاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت      
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/02/27 
منطقه عملیات 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 
شهر کیاسر شهرستان شهید پرور ساری 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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حسن مطهری نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ))وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون((
))این وصیتنامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند(( حضرت امام خمینی

درود خدا بر رهروان راه اهلل و به رهبر انقالبمان و سالم خدا به پیشتازان راه عشق و آنهایی که وضوشان خونین شد و 
برای رسیدن به وصالشان پرواز کردند و بریدند از هر قید و بندی، و بذر انقالب را پاشیدند و با خونشان سیرابش نمودند.
هر روز که از عمر این انقالب خونین می گذرد عاشقان پاکباختۀ بیشتری به کاروان شهدا می پیوندند و حسین وار از 
همۀ هستی خود برای رضای خدا می گذرند و در مکتب افتخار آفرین اینان شهادت پایان مرگ و بردگی هاست. پایان 
یک حرکت تکاملی بسوی اهلل و آغاز حیات جدیدی است. شهدا خون خود را پای درخت انقالب نثار می کنند تا اسالم 
بماند. آنها شهیدند ولی مرده نیستند بلکه زنده اند و نظاره گر اعمال ما، که چگونه از حرمت خون های به نا حق ریخته_ 

شان پاسداری می نماییم، خداوند ما را در انجام این رسالت عظیم توفیق عطا کند.
خدایا! حال که در انجام مأموریتی الهی هستم، تو را به یاری می طلبم و به تو سوگند یاد می کنم که همیشه و تا آخرین 

نفس در راه مقدس تو و برای یاری دین تو مستحکم و جان بر کف در راهت فداکاری می کنم.
الهی! یاریم ده، که بتوانم این امر مهم را آنچنان که شایستۀ مقام باری تعالی است بجای آورم. خدایا تو شاهد باش که من 
در این راه کورکورانه قدم بر نداشته ام و از روزی که تو را به یگانگی شناختم در قلبم جرقه ای از ایمان محمدی فوران 

شد و از همه چیز گذشتم و به تو پیوستم.
))در این لحظه سخنی با خانوادة خودم((

مادرم! حال که فرزندت را به سوی راهی که حسین )ع( سرور شهیدان قدم گذاشت دادی با تو چند کلمه حرف دارم.
مادرم! تو مرا بزرگ کردی و چه بسا در رهگذر تاریخ رنج ها کشیدی ولی خسته نشدی. سالمت باد، درودت باد.

پیامم را به تو می گویم؛ ای مادر! حاللم کن. به تو می گویم ای مادر! مبادا پس از شهادت من اشک بریزی که دشمن شاد 
بشود از تو می خواهم که زینب وار که در سوگ حسین)ع( دشمن را خار و زبون کرد تو هم آنچنان باشی.

مادرم! افتخار کن که فرزندت در راه استقرار قوانین اسالم و قرآن مبارزه می کند. مادرم این راهی که رفته ام راه خدا و 
قرآن و رسول خدا و ائمه اطهار و امام زمان)عج( و نایب بر حقش خمینی بت شکن است.

مادرم! به قول امام عزیز جبهه دانشگاه است دانشگاهی که پیرمرد هشتاد ساله و نوجوان 12 ساله مشغول کسب علم و 
خودسازی می باشند. ))و اما ای خواهرانم((

سخنی چند با شما دارم؛ از شما می خواهم که همچون زینب صبور و شیکبا باشید و مبادا پس از مرگ من تزلزلی بر 
ایمان شما رخ دهد، همچون کوه استوار و محکم و پایدار باشید که سرانجام حق بر باطل پیروز است و صاحب ما خواهد 

آمد و انتقام خون ما را خواهد گرفت.
و اما با شما برادرانم! من رفتم برادران خداحافظ و از شما می خواهم که پس از من راه مرا که همان راه اسالم حقیقی 

است ادامه دهید و امام را تنها نگذارید.
در پایان از همۀ دوستان و برادران و آشنایان خود می خواهم که چنانچه از طرف این حقیر به شما کوچکترین بی احترامی 
یا اذیت و آزاری رسیده مرا ببخشید و هیچ وقت جبهه ها و امام عزیز ما را تنها نگذارید. به امید پیروزی حق علیه باطل. 

والسالم.
مورخه 1366/10/20
در منطقۀ جنوب ایران

خدایا خدایا تا انقالب مهدی )عج( خمینی را نگهدار
))آمین یا رب العالمین((
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علی  معلم کالیی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز علی معلم کالیی
علی معلم کالیی در 11 دی ماه سال 1341 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش مریم بیگم ماه جهان و پدرش محمود معلم کالیی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خدمات رشته بازرگانی با موفقیت 
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید علی معلم کالیی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/04/24 عملیات 
رمضان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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  معلم کالیی
بسمه تعالی

ما راست قامتان، جاودانۀ تاریخ خواهیم ماند.
پنجاه سال عبادت کردید خداوند قبول کند یک بار این وصیت نامه ها را بخوانید )امام خمینی(

سالم علیکم، خدمت پدر و مادر و خانواده عزیز، پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب باشد و در توجهات 
خداوندی و با تاییدات الهی به کارها و امور دینی مشغول بوده باشید. در ضمن از ساری حرکت کردیم بطرف تهران و از 
آنجا هم بدون وقفه به اهواز رهسپار شدیم و بعد از ده روز به جبهه کوشک و شلمچه اعزام گشتیم و من در این تاریخ 
که نامه می نویسم تازه یک روز است که خوب مستقر شده ایم و ساعت 6 غروب امروز حمله داریم و با لطف خدا 
پیروز می شویم. وعده خدا حق است که مستضعفین با اراده و حرکت و تحول درونی و بیرونی بر زمین مسلط خواهند 
شد، البته با رهبری قطب عالم امکان امام زمان علیه السالم و در زمان غیبت بدست توانای والی مدبر و مخالف با هوای 
نفس و عالم زمان شناس و حافظ حدود، امکان خواهد پذیرفت. والیت امام، والیت پیامبر است و در خاتمۀ والیت اهلل.      
می خواهید پیرو خدا باشید، پیروی از والیت فقیه کنید تا نجات یابید. از هواها و نفس اماره و این پیروی شما را به نفس 
لوامه و مطمئنه سوق می دهد و اما حمله؛ پیروزیش فکر می کنم با خوابی که یکی از بچه ها )در زمین ورزش صبحگاهی 
که شب خوابیده بود( دید و گفت خواب دیدم که امام زمان به من گفت که در این حمله پیروز می شوید، اگر صحت 
داشته باشد، پیروز خواهیم شد و اما هر پیروزی مصیبتی را در بر دارد ممکن است لطف خدا شامل حال ما شد و توفیق 
شهادت پیدا کردیم )انشااهلل( مومن باشید تا این مصیبت بر شما گوارا باشد چون خدا در قرآن می فرماید: مومنین وقتی بر 
خورد با مصیبت کردند می گویند بازگشت همه بسوی خداست و اگر توفیق پیدا شد به امید اینکه خدا آزمایش می کند 
مومن را.  آزمایش بزرگ از قبیل ترس، گرسنگی و نقص در ثمرات، که این نقص در ثمره که ثمره همان فرزند است خدا 
او را می گیرد و از این طریق خدا آزمایش می کند مومنان را. وقت گرامی شما را نمی گیرم و شما را به خدا می سپارم، 

رهبر را دعا کنید ذکر خدا کنید که اطمینان به قلب می دهد. والسالم خداحافظ
بهشت در جبهه ها توزیع می شود. علی)ع(

هرگز مومنانی که بی هیچ عذری مانند نابینایی، مرض، فقر و غیره از کار جهاد باز نشستند تا آنکه به مال و جان کوشش 
کنند، در مراتب ایمان یکسان نخواهند بود. خدا مجاهدان فداکار به مال و جان را بر بازنشستگان، بلندی و برتری بخشیده 
و همۀ اهل ایمان را وعدة نیکوتر که دخول بهشت است فرموده و مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابی بزرگ و 
برتری داده است. )سوره نساء آیه 94( با توجه به کالم اهلل و کالم امام علی )ع( باشد که ما از آن دسته از مومنان باشیم. 
وصیت من به عنوان یک مسلمان این است که پیرو روحانیت متعهد باشیم و خدا شاهد است که اینان منجی بشریتند، 
پیرو راه امام خمینی باشید تا رستگار شوید، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید که اگر فراموش شود گمراهید، 
از همه می خواهم که فرزندان خود را به جبهه ها بفرستند در راه خدا، تا خدا را یاری کند که یاری خدا، یاری خودشان 
است. »ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم« در ضمن یک هفته روزه بدهکارم، پدر بجای بیاورید توسط هر کسی که 
هست، به یاد داشته باشید یک هفته روزه را و من 120 تومان از بچه های مدرسه جمع کرده بودم برای امور درسی که 
مانده بود و نمی دانم چه شده، از یک روحانی بپرسید و این حساب را تصفیه کنید. امام را دعا کنید در ضمن تمام نامۀ 

من یک وصیت است. والسالم
خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

جنگ جنگ تا پیروزی
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حسـن  مفیدیـان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز حسن مفیدیان
حسن مفیدیان در 5 خرداد ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای خاریک  شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش ام البنین هدایتی و پدرش علی اصغر مفیدیان  پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس زاهدمحله و استاد مهجوری و 
هنرستان خیری مقدم با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن مفیدیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه های جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1364/05/30  
منطقه عملیات سوسنگرد 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 
روستای خاریک  شهرستان شهید پرور ساری 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  مفیدیـان
بسمه تعالی

و ال تقولوا لمن یُقتل فی سبیل اهلل أموت بل أحیاء و لکن التشعرون )154(
امام ای رهبر من، ای روح من، ای رهنمای من از ظلمات شب به سوی نور، خوشحالم که من اهل کوفه که با حسین )ع( آن 
زمان آنطور رفتار کرده اند با تو چنان نبوده ام. وصیت من به مردم حزب اهلل؛ ای مردم! شما را به رستگاری می خوانم و به 
جبهه دعوت می کنم و برای آخرین بار گوش های خود را سبک کرده و به خود آیید، اگر می توانید فرزندانتان را بفرستید 
به جبهۀ حق، اگر نفرستادید و یا فرزند ندارید، به رزمندگان کمک کنید و امام را با کمک های بی دریغ خود تنها نگذارید، که 
خداوند این نعمت را از شما خواهد گرفت، همچنان که امام حسین )ع( را از مردمان آن زمان گرفت و حاکمان ظالم بر آنها 
حاکم کرد. بر من نگویید که ناکام مانده است بلکه من به کام رسیده ام و آن چیزی که دیگران فکر می کنند کام کاذب است.

به خانوادة شهدا سر کشی کنید و خود را جز آنها بدانید. از برادران و خواهران می خواهم به نماز و احکام دین توجه کنند و 
خواهران حجاب خود را حفظ کرده و در مجالس مذهبی شرکت نموده از حالت خمودگی به در آیند و نگذارند که منافقان 

از خدا بی خبر ضربه بر پیکر این اجتماع وارد نموده و به امیدشان برسند.
و اما وصیت من به خانوادة گرامیم این است؛ اگر سعادت مرا می خواهید بنا به روایت قرآن، سعادتم در این است که خونم بر 
زمین بی آب و علف دین جاری شود تا الله ها بروید و از آن استفاده کنند. چون ما از حسین و علی اکبر حسین که نزد پدر 
عزیز بود باالتر و در پیش شما عزیزتر نیستیم. پس خوب شد که به وسیلۀ گلوله های ُسربی دشمن، نقش بر زمین شدم. این 

را بدانید که در هنگام تسلیم جان شادان بوده و قلب آتشین من آرامش ابدی گرفت.
از برای مرگ من ضعف نشان ندهید و قدری تفکر کنید که چرا خداوند آیات قرآن را بر کوه نازل کرد، کوه حالت انفجار به 
خود گرفت، ولی به انسان نازل کرد پذیرفت. فکر کنید هرچند انسان در این دنیا سختی بکشد و مصیبت ببیند، رفتنی است و 
این را بدانید پروردگار هر کسی را بیشتر دوست داشته باشد بیشتر مصیبت زده اش می کند. پس صبر و بردباری پیشه کنید و 
از شما می خواهم بر من زیاد گریه نکنید، اگر خواستید گریه کنید سعی تان این باشد در خلوت و دور از چشم منافقان گریه 
کنید و سعی نمایید بیشتر بر حسین شهید )ع( بگریید چون حسین سرور شهیدان است و یک یک عزیزانش را بعد از شهادت، 

خود به خیمه می آورد.
ای پدرم با کمال شرمندگی باید بگویم مرا ببخش که نتوانسته ام فرزند خوبی برای شما باشم، با وجود این که پدر خوبی برایم 
بودی. به خدا از دیدن روی شما در آن دنیا خجل هستم، اول اینکه با رسیدن به درجۀ شهادت می توانم نوید شفاعت به شما 
بدهم خوشحالم و در آن دنیا به دست های پینه بسته و چهرة غمگین شما که نشانۀ رنج ها و مصیبت ها می باشد بوسه می زنم.
به تو ای مادرم! فکر می کنیم همین که ما گفته ایم مسلمانیم تمام شده؟مگر زینب با ما فرقی داشت که آنطور دنیا را وداع گفت؟ 
مادرم خیال نکن که من تو را نخواستم و نسبت به شما بی اعتنا بودم، بخدا قسم شب ها برای تو و مصیبت تو ناله می کردم 
می گفتم خدایا! تا پدر و مادر مرا از من راضی نکردی مرا شهید مگردان، چون در مقابل شان شرمنده ام و وظیفۀ فرزندی خود 
را انجام نداده ام. مادر جان! تنها چیزی که مرا راضی می کرد به جبهه بروم این بود؛ که خدا و اسالم را بیشتر از شما دوست     
می داشتم. از اینکه در پیش شما نبوده ام دلم تنگ بودم ولی دلم از برای رفتن به پیش حسین)ع( بی سر و علی اکبر و پیغمبر 
خدا و »رجب« عزیز بیشتر تنگ شده بود. مادرم در روز شهادتم شیرزن باش و مقاوم، چون من خوشحالم، اگر سعادت شهادت 

نصیبم شد، سالم شما را به فاطمه زهرا و زینب کبری خواهم رساند.
به شما ای خواهرانم می گویم فکر نکنید که زینب در مرگ عزیزانش گریه کرد و سر زد و ضعف نشان داد، بلکه در            
نیمه های شب، نماز شب می خواند و روز در مجلس یزدیان مثل جنگجوی مقاوم، با ایمانی راسخ صحبت می کرد و آنها را 

رسوا می نمود.
به شما ای برادرانم باید بگویم هنگام آمدن به پشت جبهه از روی شهیدان همسنگر و برادر شهیدم »رجب« و به خصوص 
سیدالشهدا )ع( خجالت می کشم که جوان باشم، نیرو داشته باشم، آنگاه مثل یک آدم پیر بیایم در کنار قبرشان گریه کنم. بر 
حال خود گریه می کردم که در عملیات چرا جدا از کاروان شهدا ماندم و بدانید ای برادرانم! شهدا از شما شفاعت می کنند تا 

موقعی که خون پاک شهدا را زنده نگهدارید.
از برای من گریه نکنید زیرا من برای خودم گریه می کردم و می گفتم ای خدا گناهم چیست؟ چندین بار به جبهه می آیم و در 
عملیات ها شرکت می کنم، دوستان شهید می شدند من می ماندم. باز هم می گویم اگر می خواستید برای من گریه کنید سعی 
کنید در نیمه شب در خلوتگاه راز و نیاز و با نماز شب توأم باشد. در پایان سفارش می کنم مقداری پول از من باقی    می ماند 
که به حساب رزمندگان واریز نمایید و قبر مرا در کنار قبر برادرم شهید »رجبعلی مفیدیان« قرار دهید و بر سر قبرم بنویسید؛ ای 

کاش صدبار شهید می شدم و دوباره زنده می شدم، تا در پیش حسین شهید رو سفید و گشاده رو تر بودم . والسالم
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افشین  ملک آرایی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز افشین ملک آرایی
افشین ملک آرایی در 21 دی ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان سوادکوه استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش ذلیخا سلمانی و پدرش ملک منصور ملک آرایی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس پل سفید و طبری و دبیرستان 
طالقانی ساری با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان 
خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید افشین ملک آرایی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/06 
عملیات والفجر 6  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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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افشین  ملک آرایی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

این وصیت نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند.
»هل من ناصر ینصرنی« کیست مرا یاری کند )امام حسین علیه السالم(

با سالم به امام زمان حضرت مهدی عجل اهلل و سالم بر نایب برحقش امام خمینی و سالم بر آیت اهلل منتظری امید امت 
و امام و سالم بر رزمندگان اسالم و سالم بر شهیدان و سالم بر پدران و مادران شهیدان و سالم به ادامه دهندگان راه 
شهیدان. وصیت نامه ام را با کالمی که از ته قلب، مرا وادار می کند تا آنچه را که در وجودم می گذرد را بر روی کاغذ 
بنویسم، شروع می کنم؛ اینجانب افشین )مهدی( ملک آرایی اظهار می دارد چیزی که مرا به جبهه کشاند تا در راه خدا 
به جنگ با کفر جهانی بروم، ایمان به اهلل و هدف اهلل و راه اهلل بود. ای برادران! در خاطر داشته باشید که آرزویی که در 
قلب من بود و مرا رنج می داد این آرزو، آرزوی شهادت بود که از خداوند متعال خواستار بودم و خداوند لطفی به این 
بندة حقیر کرده و آرزویم را برآورده کرد و از برادرانم می خواهم که قدر این امام عزیزمان را بدانند و هر کس قدرش 
را نداند در خط شیطان است. حال خود را در خط امام که خط اهلل است بگذارید که خداوند پشتیبان حزب اهلل است و 
شما ای برادران حزب اهلل! نگذارید هیچ گروهی در شهرها و روستاها دست به توطئه و اخالل گری بزند و شما با پیام 
رهبرتان پوزة این گروهک ها را به خاک بمالید تا درسی باشد برای آمریکا و شوروی که دیگر گروهک های خود را 
به کشور اسالمی ایران نفرستند. من خدا را شکر می کنم که به من توفیق رفتن به جبهه و شهادت در راهش را نصیب 
من گرداند. آری برادران، در اول وصیت نامه ام عرض کردم که امام حسین علیه السالم در کربال فرمود: »هل من ناصر 
ینصرنی» و من با لبیک گفتن به این سخن، راه حسین را ادامه دادم و به یاری حسین زمان به جبهه می روم و تا خون 

خود را تقدیم اهلل کنم و امیدوارم که حسین زمان، امام امت و خداوند متعال و امام زمان این خون ناقابل مرا بپذیرند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
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سیدعلی موسوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی در 1 فروردین ماه سال 1346  میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای تاکام شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش سیده فاطمه هاشمی و پدرش میرقربان موسوی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان باهنر 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 و 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  در عضویت  موسوی  شهید سیدعلی 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/21 
عملیات            کربالی 5  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 تشییع در گلزار روستای تاکام شهرستان شهید پرور ساری 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.



»265«

سیدعلی موسوی
بنام خداوند بخشنده و مهربان و در هم کوبنده منافقان 

 وصیتنامه اینجانب سید علی موسوی تاکامی فرزند سید قربان موسوی ، محل تولد تاکام تاریخ تولد 1349 محل دفن تاکام
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون -هرگز گمان مبرید آنهاییکه در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه 

زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی می خورند. حال که بدنهای ما برای مردن آفریده شد پس چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد. امام 
حسین)ع( - پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به ممکلت نرسد – امام خمینی

با عرض سالم به ساحت مقدس ولی عصر امام زمان )عج( روحی و ارواح العالمین له الفداه و با سالم و درود بر امام امت این الگوی تقوای و 
حسین زمان و از تبار ابراهیم، رهبر مستضعفین جهان،  رهبر دردمندان و مصیبت دیدگان، رهبر زحمتکشان و مظلومین جهان، خمینی بزرگ و با 
سالم و درود به رزمندگان سلحشور جبهه های جنگ این غرور آفرینان و سربازان روح اهلل و درود و سالم به روان پاک و مطهر طیبه شهدای راه 
آزادی و انقالب اسالمی و پیکر های پر از خون جبهه ها و با سالم و درود به خانواده های محترم شهدا و ملت غیور و قهرمان ایران و سالم بر 
یاران امام و روحانیت مبارز. وصیت می کنم به شما امت شهید پرور و حزب اهلل ایران و پدر و مادرم و برادر و خواهر و دوستان، هر چند وصیت 
نوشتن برای جوانی که هنوز سن و سالی را نگذرانده سخت و بسیار مشکل می باشد ولی به انجام وظیفۀ خود که خداوند می فرماید وصیت برای 

هر فرد مسلمان واجب شرعی می باشد می نویسم:
اینجانب بنا به فرمایش رهبر عالیقدر، امام خمینی و بنا به وظیفۀ شرعی و اسالمی خود، با ارادة آهنین و استوار به جبهۀ نبرد ایمان علیه کفر روانه      
می شوم تا بتوانم خدمتی به این امام خود که همان خدمت به اسالم می باشد کرده باشم و حاضرم تا آخرین قطرة خون در راه هدف خود که همان 
اسالم عزیز می باشد فداکاری کنم و از هیچ کوششی فروگذاری نکنم و قسم به جان امام می خورم که در این راه که راه امام و تمام انبیاء می باشد 
کسی مرا اجبار نکرد و نگفت برو به جبهه،  بنده خودم بخواست قلبی و وجدانی خود، به خاطر احساس خطری که از این ابر قدرتها و منافقین 
حس کردم خودم را آمادة جهاد و مبارزه در راه خدا و جنگ با کفار کردم و خدا را شکر می کنم که چنین لیاقتی را نصیب این حقیر گردانیده تا 
بتوانم در راه او و اهداف شهدا گام بردارم و در این راه اگر به درجۀ شهادت نائل گردم سعادتی بس عظیم بوده که خداوند به من عنایت فرمود و 
مقامی است که پروردگار به هر کس نمی دهد. در این راه هر کس کشته شود به قرب الهی خواهد رسید و از خدا می خواهم که این لیاقت یعنی 
کشته شدن در راهش را نصیب من بفرماید و اگر چنانچه کشته شدم، به آرزویی که همیشه از خدای خود طلب آن را می کردم رسیدم و پیروز و 

مفتخر می باشم و چه در این دنیا و چه در آخرت سر بلند خواهم ماند.
و اگر سالم ماندم باز هم خوشحالم که می توانم به ستیز با ضد اسالم بپا خیزم و برای تحقق بخشیدن به آرمانهای اصیل اسالمی که سالهای سال 
توسط دژخیمان منحرف به سوی نابودی می رفت را دوباره زنده کنم و از کشته شدن در راه خدا و اسالم و قرآن هیچ وحشتی ندارم، زیرا می دانم 
که اگر در اینجا کشته شوم فردای قیامت با »علی اکبر ها و قاسم ها« می باشم و چه شیرین و گوارا می باشد شهادت در راه خدا. شهادت تازه یک 
زندگی جاوید و همیشگی و ابدی خواهد بود ولی دنیا خوشی های آن زودگذر و فناپذیر است و امیدوارم که شهادت نصیب همۀ امت اسالم 

بشود. آمین
امت حزب اهلل ما می رویم تا راه حسین را ادامه دهیم و هدف حسین را به تمامی جهانیان بفهمانیم و راه کربال و قدس را بازکنیم و این کفار و 
منافقین را  از صحنه برداریم و از بین ببریم و شما نیز چنین باشید و فریب این گروهک های خود فروخته را نخورید و فقط گوش به فرمان امام 
خمینی باشید و از تفرقه بپرهیزید. این جوانهایی که مخالف خط امام هستند یا نمی دانند چه می کنند و یا فریب خورده اند و یا ایمان و آخرت خود 
را به دنیا فروخته اند. به هر حال اگر توانستید آنها را نصیحت کنید و اگر نتوانستید، گول آنها را نخورید و از روحانیت مبارز و والیت فقیه که پیشرو 
اسالم می باشند دور نشوید. اینها چون نمی توانند امام را بکویند می خواهند امام را بوسیله روحانیت بکوبند ولی کور خوانده اند، ملت دیگر بیدار 
شده اند و در هر حال پشتیبان اسالم خواهند بود.خدایا مرا در یاری نمودن به اسالم عزیز کمک کن تا دِین خویش را ادا نمایم. خداوندا تو می دانی 
که من بسیار ضعیف تر از آنم که بتوانم خدمتی به اسالم بنمایم،  لیکن جسمی ناتوان در اختیار دارم که البته در اختیار توست و آن را در راهت و 

ای پروردگار بزرگ قربانی خواهم کرد، پس مرا در کارهایم موفق بدار.
اما ای پدر و مادرم! هر چند رنج از دست دادن فرزند برای پدر و مادر مشکل است ولی در مقابل خدا و اسالم عزیز بس ناچیز و نیرویی بی قابل 
است. پدر و مادرم! هیچ گونه ناراحت نباشید که فرزندتان کشته شده و یادی از امام حسین )ع( و ام لیال بیاورید که اکبر خود را به میدان عرصه 
فرستادند و شما نیز چنین باشید و افتخار کنید و سربلند باشید که بین بچه هایتان یکی را بعنوان خمس تقدیم خدا کرده اید و خداوند به شما اجر 
بزرگ عنایت فرماید و از من راضی و خشنود باشید و ای برادرانم و پسر عموهایم شما رسالت خون مرا به گردن بگیرید و بخروشید تا اسلحۀ بر 

زمین افتادة من بی صاحب نماند و جبهه را هیچوقت ترک نکنید و پیرو خط امام باشید و مرا ببخشید و از من راضی باشید.
و مخصوصا شما ای خواهرانم! حجاب خودتان را حفظ کنید و زینب وار راهتان را ادامه دهید و مانند زینب پیام خون مرا به گوش همه برسانید و 
سنگر عفت خودتان را حفظ کنید و سعی کنید بر دامن پاکتان فرزندانی تربیت کنید و به جامعه تحویل دهید، که سرباز اسالم باشند نه سربار جامعه. 

از شما می خواهم که مرا ببخشید و از من راضی باشید.
در خاتمه پیروزی لشکر اسالم به لشکر کفر را خواهانم و از خداوند می خواهم که امام ما را تا انقالب مهدی )عج( نگهدارد. محل دفن – زادگاهم 

تاکام کنار شهدای گلگون کفن و به خون خفته و فداکاران اسالم شهید غفاری و شهید تاکامی و شهید اندیشه. 
والسالم علی من التبع الهدی
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میررمضان موسوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز میررمضان موسوی
میررمضان موسوی در  1 شهریور ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای تاکام شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش فاطمه آذری و پدرش سیدرضا موسوی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس تاکام ساری و دبیرستان آملی آمل 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید میررمضان موسوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/12/28 
عملیات  والفجر 10  منطقه حلبچه در اثر اصابت ترکش به پشت چشم ودست 
چپ شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار روستای تاکام شهرستان شهید پرور ساری 
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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میررمضان موسوی
بسمه تعالی

ِهّهِْم یُْرَزُقوَن  َفرِِحیَن بَِما آتَاُهُم اهللُّ مِن َفْضلِهِ َو یَْستَبِْشُروَن  َّذِیَن ُقتُِلواْ فِي َسبِیِل اهللِهّ أَْمَواتًا بَْل أَْحیَاء ِعنَد َرب قال الحکیم فی قرآن الکریم - َو الَ تَْحَسبَنَّ ال
َّذِیَن لَْم یَْلَحُقواْ بِهِم مِهّْن َخْلفِهِْم أاَلَّ َخْوٌف َعَلیْهِْم َو الَ ُهْم یَْحَزنُوَن سوره آل عمران ؛ آیات 169 - 170  بِال

کساني را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان به ایشان روزي مي دهند.از فضیلتي که خدا نصیبشان کرده 
است شادمانند و به آنها که در پي شان هستند و هنوز به آنها نپیوسته اند بشارت مي دهند که بیمي بر آنها نیست و اندوهگین نشوند.

 با نام خدا و با یاد اولیا و انبیائش و با سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی، ناجی امت اسالمی و با سالم بر حافظان انقالبش رزمندگان دلیر اسالم و 
سالم به ارواح طیبۀ شهدا و شهیدان زنده.

اینک که قلم در دستم روی کاغذ می لغزد به یاد دارم بار ها قلم را به دست گرفتم و بر روی کاغذ لغزاندم و وصیت نامه ام را نوشتم به این امید 
که دیگر زنده بر نگردم ولی چه کنم سعادتش نصیبم نگشت هم اکنون امیدوارم که خداوند این بار توفیق شهادت در راهش را نصیبم گرداند. 
انشاءاهلل البته می دانم رسیدن به درجه و مقام لقاء اهلل و زیارت خدا مختص افراد صالح است و از خداوند تبارک و تعالی می خواهم توبۀ ما را مورد 
قبول خود قرار دهد. ای خدا! ما را ببخش به خاطر شاکر نبودنمان و ما را ببخش به خاطر قدردانی نکردن از نعمت هایت و ببخش ما را به خاطر                   
بی اعتنایی به احکام و دستوراتت و ما را ببخش به خاطر فراموش کردن خودمان که چه بودیم و چه شدیم و چه خواهیم شد. تذکراتی چند خدمت 
تمامی عزیزان و سروران و بستگان و آشنایان و دوستان دارم، که شاید خود عامل آن نبودم و از این موضوع بسیار متاسفم و لکن می دانم این موارد 

انجامش خیلی خوب و موجب نجات از آتش جهنم خواهد شد که در همین موارد مولی علی )ع( می فرماید:
خوشا به حال کسانی که در تمام احوال اخالص برای خدا را فراموش نکنند و تمام کارهای خود را مخلصانه برای خدا انجام دهند که این کار باعث 
رها شدن از بند شیطان و نجات پیدا کردن از آتش جهنم می باشد. آگاه باشید که جایی که اخالص نباشد اختالف است و جایی که اختالف باشد 

خود پرستی و هوی و هوس و در همان جا شیطان وجود دارد.
نکته دیگر این است که انسان باید راحتی را یا در دنیا دنبال کند و یا در آخرت. اگر در آخرت جویا شود نباید در دنیا دنبال آن بگردد و اگر در دنیا 
جویا شود در آخرت به آن نمی رسد. نکته های دیگر این است که در جمیع حاالت به فکر و ذکر خداوند باشید . ذکر خداوند به هر شکلش 
همیشه در لبتان و یادش در قلبتان باشد و دیگر آن که ذکر صلوات بر محمد)ص( را خیلی زیاد بگویید که بیمه کننده  و سالم روح است. در پاک 

کردن نفس خود جدیت به خرج دهید که وقت تنگ است و بانگ چاوش هر لحظه به گوش می رسد.
سخنی چند با پدر و مادر عزیز و مهربانم؛

امیدوارم که سالم ناقابل فرزندتان را بپذیرید و از اینکه سال هاست که باعث رنج و زحمت شما شده است او را می بخشید و اینجا اعتراف            
می کنم که من نتوانستم حقوق شما را  ادا نمایم و امیدوارم که مرا حالل نمایید ولی به شما اطمینان می دهم که تحمل این امور خود یکی از بزرگترین 
عبادات است و ان شاء اهلل تالش نمایید که هر چه توان دارید در راه این انقالب و امام و اسالم هدیه نمایید که معلوم نیست این توفیق برای همیشه 

در نزد امت ما باشد. با جان و مال و دادن فرزند،  خود را در این اجر عظیم الهی شرکت بدهید و این توصیه را به همه بنمایید.
پدر عزیزم! از اینکه تربیت تو مرا به راه اسالم و قرآن کشاند و عاقبت مرا به عاقبتی خیر گرداند از شما بسیار متشکرم و امیدوارم که خداوند شما 
را در ثواب شهیدان راهش شریک و به بهشت اعالیش واصل بگرداند و تو ای مادرم! که زحمات بسیار زیادی برای من از دوران تولد تا به حال 
متحمل شده ای که من این را هیچ وقت فراموش نمی کنم و تو مشوق خوبی برای راه یافتن به مسجد و اسالم و قرآن برای من بودی. این زحمات 
را فراموش نمی کنم و خداوند حتماً تو را در ثواب جهاد گران راهش شریک می داند لکن من هم به سهم خود از شما می خواهم برای آمرزش 

و مغفرت همۀ مومنین مِن جمله حقیر و همچنین سالمت امام و  پیروزی رزمندگان دعا کنید که خیلی پر فایده است.
سخنی با برادرم و جگر تنم:  امیدوارم از اینکه نتوانستم برادر خوبی برای شما باشم مرا ببخشید و اگر سختی و یا سخنی از من دیده و یا شنیده اید مرا 
ببخشید. در ضمن من امیدوارم در مرگ برادرت زیاد ناراحت نباشی چون که دشمن از این فرصت استفاده می نماید و برای او خوشحالی دست 
می دهد . چون که ما دو برادر بیشتر نبودیم بعد از شهید شدن برادرت، برایت خیلی مشکل است. ای نور چشم من، من هر چند وصیت برای تو 
بنویسم کم است چون تو آنقدر برادر خوبی برای من بودی که هر قدر زنده بودم نمی توانستم جبران کارهای شما را بکنم و امیدوارم که بعد از این 
جهان بتوانم موجب کمک شما باشم. برادرم من! تمام نور چشم خودم را در برادرزاده ام اسماعیل می بینم. از شما می خواهم بعد از من چنان در 
تربیت این شخص بزرگ کوشا باشید که به امید خدا یک شخص عظیمی خواهد شد. در ضمن در تربیت دیگر فرزندان هم خیلی کوشا باشید. 

در پایان از خداوند می خواهم که به شما برادران شهید، صبر عظیمی عنایت فرماید آمین.
سخنی چند با خواهرانم و زن داداشم : این که در این مدت 18 سال برادر خوبی برای شما نبودم خیلی ناراحت هستم و از شما طلب آمرزش و 
بخشش می کنم. چند نکته ضرورت دیدم که برای تمام خواهران و بستگان خودم بگویم؛ که بعد از من لباس سیاه بر تن نکنید که موجب عروسی 
دشمنان شود و نکته دیگر حجاب است، خواهرانم! مومن از کوه هم محکم تر است چون که چیز هایی از کوه گرفته می شود ولی از انسان خیلی 
گرفته نمی شود. خواهران عزیزم و خصوصاً زن داداش عزیزم!  از شما خیلی شرمنده هستم چون که شما حتی رختخواب مرا برای من می گذاشتید 
و به من اصالً سختی وارد نمی کردید و نیز نکته دیگر این است در خانه داری خود کوشا باشید و نیز در تربیت فرزندان خود نهایت سعی را به کار 
برید. در پایان به شما وصیت می نمایم که مرا  اول پیش قبر پسر دایی من بگذارید و بعداً دفن نمایید. خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

محل دفن ساری – روستای تاکام – پیش شهیدان دیگر          1366/12/06
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سیدهادی موسوی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدهادی موسوی
سیدهادی موسوی در 3 مرداد ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سرخکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش فضه احمدی و پدرش میربابا موسوی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع ابتدایی در مدرسه سرخکال با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدهادی موسوی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت        
می کرد که در جبهه جنوب  شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/02/22 
منطقه عملیات اروندرود 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 
امام زاده سیدقاسم روستای سرخکال شهرستان شهید پرور ساری 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 موسوی
به نام خدا

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون
این الله ها در خون طپیدند           چه خوش بر مطلع میدان آرمیدند

ز درگاهت چه دیدند و شنیدند           که چون پروانه دست از جان کشیدند
فرزند نبرد و موج اقیانوسم             در دشت وسیع شب چو فانوسم
بیدار دل و خفته بخونم، یاران         من حافظ دین و ملت و ناموسم

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و بنام اهلل یاری دهنده مسلمین.
با سالم به پیشگاه خداوند متعال و با سالم و درود رزمندگان و شهیدان و مجروحان جنگ تحمیلی و با سالم و درود به 

شما یکایک اعضای خانواده ام من، میرهادی موسوی وصیت نامۀ خود را چنین بر شما می نگارم.
پدر عزیزم! ابتدا می خواهم که مرا در پیشگاه خداوند ببخشید چون من خوبی در حقتان انجام ندادم،  می دانم بچه بزرگ 
کردن چقدر سخت است و شما چقدر زحمت ها که برایم متحمل نشدید اما چه کنم که برای شما یار و یاوری نبوم؟ 
چه کنم که جنگ را بر ما تحمیل کردند؟ به همین جهت احساس کردم عوض کمک به شما به آن رزمنده کمک کنم 
تا در پیشگاه خداوند متعال انجام وظیفه کرده باشم. آری برای همین بود که شما را ترک کرده و به جبهه آمدم. از شما 
خداحافظی کردم چون اسالم در خطر بود، ترجیح دادم عوض خدمت در خانه و شما به جبهۀ جنگ رفته و با دشمنان 
اسالم بجنگم، شاید که وظیفه ام را انجام داده و روز قیامت در پیشگاه خداوند و انبیاء و شهیدان روسفید محشور شوم.  

این شهادت پر افتخار نصیبم شد، من افتخار می کنم در راه اسالم شهید شدم.
مادر عزیزم! نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. شیرت را بر من حالل کن و دعا کن جنگ تمام بشود تا بجای ما به 
کربال بروید و آرزوهای ما را شما برآورده کنید و دعا به جان امام را هرگز فراموش نکنید. می دانم داغ جوان برایت مشکل 

است اما اگر شهید شدم به جای اینکه بر من گریه کنید برای آقا امام حسین)ع( گریه  کنید.
برادران عزیزم! همان طور که گفتم جنگ بر ما تحمیل شده است ما باید برویم تا این صدام کوردل را از بین ببریم. پس از 
اینکه ما رفتیم فرزندانتان را چون شیر به جبهه بفرستید تا آمریکا و شوروی و اسرائیل را از بین ببرند، تا هرچه زودتر راه 

قدس عزیز باز شود. هیچ وقت امام را تنها نگذارید و دعا به جان امام و رزمندگان کنید.
خواهر عزیزم! هرگز چهرة نورانی تو را فراموش نخواهم کرد آن وقت که قرآن در دست می گرفتی. همان طوری که 
هیچ وقت در نماز و دعایت تأخیر نیانداختی. از تو می خواهم که همیشه نماز و قرآن بخوانی هر گاه نماز می خوانی 
برای من هم بخوان هروقت قرآن می خوانی چند آیه برای من هم بخوان. نمی دانم با تو چگونه سخن گویم فقط از 
شما خواهش می کنم اگر خطایی از من مشاهده کردید مرا ببخشید. فرزندانتان را خوب تربیت کنید پسرانتان را همچون 
حسین و دخترانتان را همچون فاطمه تربیت کنید، باشد که خدمتگزار جامعه اسالمی باشند. در پایان از تک تک اعضای         
خانواده ام و فامیالن و دوستان که شهیدشان را در راه خدا و رضای خدا داده اند خداحافظی می کنم و همه را به خدا 
می سپارم و قبر مرا در جای بلندی کنده و مرا دفن کنید تا شاید آن منافقان کوردل که هنوز بیدار نشده اند قبر مرا ببینند 

بلکه بیدار شوند و از انقالب و رهبر حمایت کنند.
والسالم علیکم- سیدهادی موسوی به تاریخ 1367/03/18



»270«

نادعلی  میردیده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نادعلی میردیده
نادعلی میردیده در 3 شهریور ماه سال 1346 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای شرفدارکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و 
در دامن پر مهر و محبت مادرش محرم رضایی  و پدرش حمزه میردیده پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس 17شهریور و شریف شرفدارکال و 
دبیرستان 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 و اجتماعی و 
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  

و حضور پررنگی داشت.
شهید نادعلی میردیده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/22 
عملیات والفجر 8 منطقه فاو 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 امامزاده محمد روستای شرفدارکال علیا شهرستان شهید پرور ساری 
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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نادعلی  میردیده
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الذین آمنوا  و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند اهلل اولئک هم الفائزون
کسانی که به پروردگارشان ایمان آوردند و برای برقراری دین خدا از دیارشان هجرت کردند و برای بقاء و پایداری قرآن با جان و مال خودشان 
در راه خدا جهاد می کنند، بزرگترین درجه و مقام را در نزد خداوند کریم دارند و آنانند که رستگارند در دو عالم.» اللهم اجعل مماتی قتال فی 

سبیلک« خدایا مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده.
بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان از صدر اسالم گرفته تا بحال و با سالم و درود بر انبیاء و اولیاء و اصفیاء الهی، باالخص آخرین اختر تابناک 
آسمان والیت و امامت حضرت مهدی موعود)عج( و نایب بر حقش قلب تپندة مسلمانان جهان و امید مستضعفان، پیر جماران و با سالم و 
درود فراوان به پیکارگران جبهۀ توحید که با رزم بی امانشان بر قلب دشمن نفوذ کرده و با عملیات های مکرر دشمن را به ستوه آورده و از جان 
و مالشان می گذرند تا بتوانند پرچم اسالم را در جهان به اهتراز در آورند. حقیر هم، بر حسب وظیفه شرعی و انسانی خود واجب دانستم که 
برای کمک به دیگر رزمندگان عازم جبهه شوم تا بتوانم دِین خود را ادا نمایم. چون انسان یک روزی به دنیا می آید و یک روز دیگر هم باید 
از این دنیا هجرت کند. چه خوب است که ما در این دنیا زندگیمان را منطبق با زندگی پیامبران و ائمه )ع( بکنیم تا در آخرت نزد آنها رو سفید 

باشیم. هر کسی به هر طریقی در این دنیای فانی زندگی می کند و بعد از دنیا می رود.
بعضی ها اصال از انسانیِت انسان خارج شده و خودشان را در مادیات غرق می کنند و در آن غوطه ور می شوند و دنیا را محل عیش و نوش 
خود قرار می دهند و نمی دانند برای چه چیزی به وجود آمدند و چه کاری باید در این دنیا که محل امتحان بشر است بکنند و اصالً به این 
مسئلۀ اساسی فکر نکردند و در خواب غفلت فرو رفتند تا اینکه روزی مرگ آنها را فرا می رسد و آن وقت است که پشیمان می شوند که 
چرا این اعمال زشت را انجام می دادند و آن روز خیلی دیر نیست و بعضی های دیگر همیشه به یاد خدا بوده و در راه حق و حقیقت قدم بر          
می دارند و هر عملی که رضای خدا در آن است انجام می دهند و خودشان را به آن درجه از انسانیت می رسانند که واقعاً انسانیت انسان است 

و اینان مسائل دنیوی را وسیله ای برای آخرت قرار دادند نه هدف. بلکه هدف رسیدن به خدا است.  
 رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند                بنگر تا چه حد است مقام آدمیت

اگر ما به انسانیِت انسان و ضمیر باطنی انسان پی ببریم و ببینیم که انسان برای چه چیز به وجود آمده و باید در این دنیا چه کاری انجام دهد آن 
وقت است که دست به هیچ عمل خطایی نمی زنیم و در راه خدا گام بر می داریم. برادران و خواهرانم! هیچ وقت از یاد خدا غافل نباشید چون 

هر موقع خدا را از یاد بردید آن وقت دست به هر عمل خطایی می زنید.
امت حزب اهلل و مسلمان ایران! شما در پیشگاه خداوند عظمت دارید. شما کسانی هستید که به رهبری امام، جهان اسالم را دوباره زنده کردید. 
ارزش خودتان را بدانید، قدر امام عزیزمان را هم بدانید. این یک هدیه الهی است که خداوند به ما عطا فرموده.  ملت ایران، من کسی نیستم 
که شما را نصیحت بکنم ولی به عنوان یک برادر کوچکتر به شما می گویم که راه شهدا را ادامه دهید و همراه و همپای امام، هوادار انقالب 

باشید. نکند خدای ناکرده روزی دشمن در میان شما نفوذ کند و بخواهد انقالب را به نابودی بکشاند و دوباره طاغوت بر ما حکومت نماید.
شماپدرومادر گرامی ام!  از زحمات بی دریغ شما متشکرم و از شما خیلی ممنونم که توانستید فرزندی تربیت کنید که در راه خدا قدم بردارد و 
این افتخار و سربلندی شماست که فرزندتان در راه اسالم جانش را  از دست داد و از شما می خواهم که هیچوقت نگوئید که فرزندمان ناکام 
است، بکام رسیدن به ازدواج و مسائل مادی نیست، آن است که انسان در راه خدا قدم بردارد و جانش را نثار کند، آنوقت انسان به کامش میرسد 
و ازشما می خواهم که برایم گریه نکنید هر وقت ناراحت شدید بیاد حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( گریه کنید و درتمام حاالت بیاد خدا باشید 
و مرا حالل کنید، ازاینکه نتوانستم حق فرزندی را اداء نمایم. برادران و خواهرانم شما وارث خون من هستید. شما باید حتی االمکان از ادامه 
دهندگان راه شهدا باشید و وصیت من به خواهرانم این است که حجاب خود را حفظ نمایند، بی حجابی لگدمال کردن خون شهداست. ولی 
حجاب کوبنده تر و بُرنده تر از خون شهدا و من است و ازشما می خواهم که مرا حالل کنید و از کلیه دوستان و آشنایان و فامیلها میخواهم هر 
بدی از این حقیر دیدند مرا ببخشند. اگر صالح می دانید مرا درجلوی مسجد با همان لباس رزمم دفن کنید و وصی من پدرم است. والسالم  

به امید به اهتزاز درآمدن پرچم الاله االاهلل در تمام جهان. چند بیت شعر:
درمسلخ عشق جز نکو را نکشند                    روبه صفتان زشت خو را نکشند

روزها فکرمن این است همه شب سخنم         که چرا غافل ازاحوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                      به کجا می روم آخر ننمائی وطنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                    چندروزی قفسی ساخته اند از بدنم
خنک آنروز که پرواز کنم تا بر دوست             به امید سر کویش پر و بالی بزنم 

من بخود نامدم اینجا که بخود باز روم             آنکه آورده مرا باز برد در وطنم
در ضمن جبهه ها را فراموش نکنید و هرموقع احتیاج به نیرو داشت برویدجبهه و امام را تنها نگذارید.

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار- جنگ جنگ تا دفع فتنه در جهان
درخاتمه، من با شهید عزیز و گرانقدر »علی داداشی« چندسال باهم دوست بودیم و ایشان معلم من بودند و من از ایشان سرمشق شهادت را 

گرفتم و راه ایشان را ادامه دادم.  نادعلی میردیده 64/11/30
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میرصادقی سیدموسی 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدموسی میرصادقی
سیدموسی میرصادقی در 6 آذر ماه سال 1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای سنگده شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش صنمبر خنکدار و پدرش سیدحسین میرصادقی 

پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در کدارس ساری و پل سفید با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدموسی میرصادقی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت          
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/07/26 
منطقه عملیات کردستان- مریوان 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 سنگده شهرستان شهید پرور ساری 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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میرصادقی سیدموسی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ َفیُْقتَْل أَْو یَْغلِْب َفَسْوَف نُْؤتیهِ أَْجراً َعظیماً- قرآن کریم - سوره نساء آیه 73 َو َمْن یُقاتِْل في  َسبیِل اهللَّ
و هر کسی در راه خدا جهاد کند پس کشته شود یا پیروز گردد. بزودی پاداش عظیم به او عطا خواهیم کرد.

سالم و درود فراوان به یگانه منجی انسانیت حضرت بقیه اهلل اعظم امام زمان و نایب بر حقش هادی و منجی انقالب 
اسالمی، امام خمینی و سالم به ایثارگران و پیکارکنندگان در جنگ و جبهه های نبرد که با خون خود نهال انقالب را 
آبیاری کردند و سالم به پشتوانه های انقالب اهلل و سالم و درود بیکران ما به خانواده های گرامی شهدا، از خداوند متعال 

می خواهم که به آنها صبر و شکیبایی عنایت فرماید. )وصبروا ان اهلل مع الصابرین(
اگر شهید شدم به آرزوی دیرینۀ خودم رسیدم، مرا همچون شهید »سید محمد رضایی« و دیگر شهیدان که با خون خود 
درخت اسالم را آبیاری نمودند در مزار شهیدان سنگده دفن کنید و هر شب جمعه بر مزارم دعای کمیل و قرآن بخوانید 
و روح مرا شاد کنید و امیدوارم که خداوند به چنین پدر و مادر ما اجر عظیم عنایت فرماید و وصیت می کنم به شما 
امت شهید پرور سنگده به جبهه ها کمک کنید و به دیدار خانواده های شهدا بروید تا آنان فکر نکنند که فرزندانشان 
شهید شدند و دیگر کسی به آنان توجه نمی کند و ای پدر و مادرم! که یک عمر برایم زحمت کشیدید لباسهای مرا به 
جنگ زدگان بدهید، جنگ زدگان که هیچ چیز ندارند و مسئله دیگر اینکه مقدار پولی که از طرف من باقی مانده است 
را به مناطق جنگی بفرستید و ای مادر عزیزم! دیگر»موسی« ندارید، چون »موسِی« تو پیش خداست، امروز اگر شهید 
شدم هیچگونه ناراحتی از طرف من نداشته باشید و ای مادر عزیزم! به خدا سوگند و به ناله های نیمه شب شما سوگند 
که مرا کسی به جبهه رفتن وادار نکرد بلکه خودم برای آنکه دِین خود را به اسالم ادا کنم به جبهه رفتم و به آرزوی 
دیرینه خود که چند سال دنبالش می گشتم رسیدم و ای مادرم! اگر من به جبهه نمی رفتم آیا می توانستم روز قیامت 
جواب مادرهای شهدا را بدهم؟ و آیا می توانستی جواب زینب را بدهی، که در کربال متحمل 72 تن شهید شدند؟ ما تا 
آخرین قطرة خونمان و تا آنجایی که نفس می کشیم از وفاداری اماممان دست بر نمی داریم. ما باید در امام ذوب شویم 

همانگونه که او در اسالم ذوب شد.
ای امت شهید پرور! درود بر شما باد که لحظه ای جبهه را فراموش نکردید و من وقتی که هدایای شما امت اسالمی را 
می بینم به گریه می افتم و ای جوانان! خودتان را به جبهه برسانید که فردا دیر است و اگر به جبهه نمی آیید ال اقل در 
پشت جبهه محافظ و پاسدار خون شهدا باشید و ای مادران جلو فرزندان خودتان را نگیرید چرا که همگی ما مسئول 
هستیم، در ضمن، ای آنان که می توانید به جبهه اعزام شوید هدفتان از نرفتن به جبهه چیست؟ چرا بگذاریم استعمارگران 
شرق و غرب به میهن ما تجاوز کنند و در سکوت بنشینیم؟ و هیچ عکس العملی در برابر این جنایت های بیشمار نشان 
ندهیم؟ جواب شما چیست؟ خداوند همگی ما را به صراط المستقیم هدایت فرماید و خداوند تعالی به خانواده های 

شهدا صبر جمیل عنایت فرماید.
))و اصبروا ان اهلل مع الصابرین((
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تیمـور  نـادری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز تیمور نادری
تیمور نادری در 1 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای تلوکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش زهرا آهنگری و پدرش احمد نادری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس نادری تلوکال و مطهری کیاسر با 
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید تیمور نادری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/09 
عملیات کربالی 5 منطقه شلمچه در اثر متالشی شدن سر شهد شیرین شهادت را 
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع 
در گلزار روستای تلوکال شهرستان شهید پرور ساری 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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تیمـور  نـادری
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میررحیم  نخودی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز میررحیم نخودی
 میررحیم نخودی در 5 فروردین ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در روستای میارکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در 
دامن پر مهر و محبت مادرش عظمت میار و پدرش میرمهدی نخودی پرورش 

یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس میارکال و دبیرستان 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 و 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  نخودی در عضویت  میررحیم  شهید 
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/08/16 
منطقه عملیات موسیان در اثر اصابت 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 روستای میارکال شهرستان شهید پرور ساری 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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میررحیم  نخودی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد اهلل رب العالمین و صل اهلل علی رسول اهلل و علی اهل بیت الطاهرین و المعصومین و لعن اهلل علی اعدائهم 
َماَواِت َوالَأْْرِض َوالِْجبَاِل َفأَبَیَْن أَْن یَْحِمْلنََها َوأَْشَفْقَن  َّا َعَرْضنَا الَأَْمانََۀ َعَلی السَّ اجمعین. قال اهلل تعالی فی القرآن الکریم؛ » إِن

َُّه َکاَن َظُلوًما َجُهوالً « 72 – احزاب مِنَْها َوَحَمَلَها اْلِنَْساُن إِن
خدای تعالی می فرماید؛ ما بر آسمان ها و زمین و کوه های عالم عرض امانت کردیم همه از تحمل آن امتناع ورزیدند تا 
اینکه انسان ناتوان این امانت الهی را پذیرفت و انسان هم در اداء امانت بسیار ستمکار و نادان بود که اکثراً به راه عصیان 

شتافتند.
مناسب دیدم به رسم وصیت بعد از آنکه به جبهه این دانشگاه حسینی آمدم، مطالبی را در این مختصر بنویسم؛ هر چند 
نوشتن وصیت برای آنهایی که عمری کوتاه دارند قدری مشکل است ولی همانطوری که انسان رسالتی را بر دوش دارم 
و سرانجامِ بدن های انسان مرگ است و بهترین نوع مردن هم کشته شدن در راه خداست، تمام وابستگی ها برای انسان 
پوچ می شود و انسان در مقابل معبود خویش به سجده می افتد. برادران! همیشه به یاد مرگ باشید پس چگونه غافلید 
از چیزی که از شما غافل نیست و گریزنده ای را از آن رهایی نیست. آگاه باشید این دنیا که به آن عالقه دارید و گاهی 
موجب خشم و گاهی موجب خوشحالی شماست نه جای ماندن است و جایی که برای آن آفریده شده باشید، بلکه 
برای گذشتن است. بدانید نه دنیا برای شما خواهد ماند و نه شما برای دنیا، صاحب همۀ ما خدای تواناست و به سوی او 
رجعت خواهیم کرد و من از هرگونه ایثاری در راه خدا و رضای او دریغ نخواهم کرد. چون باالخره روزی کشتی عمر 
انسان به پایان می رسد و جهان چون کاروانی به سوی مقصد پیش می رود و جز گوری تنگ و تاریک برای ما چیزی 
دیگر نخواهد بود. پس بهتر است مرگی را انتخاب کنیم که در غیر طاعت خدا نباشد. برادران آمریکا آخرین پدیدة قرن 
و آخرین قدرت ضد الهی و ضد اسالمی باید نابود گردد و برای نابودی این قدرت ها باید همه ملل اسالمی با اتحاد 
و اتفاق و با رهبری امام خمینی رهبر جهان اسالم و آنگاه که بر دشمن درونی غلبه کردند، از مجاهده باز نایستند و تنها 
شرط پیروزی ما آن است که راه حسین)ع( را برویم و راه فرزند او امام خمینی را و همگی از خدای توانا استمداد کنیم 

و همچون امام حسین )ع( از خدا بخواهیم.
و انتقم لنا من هوالء الظالمین. یا باید همه در این راه بمیریم و یا هیچ اثری از بی عدالتی را در زمین باقی نگذاریم.

 الحمد اهلل به کسی بدهکار نیستم به جز به پدر و مادرم که امیدوارم مرا حالل نمایند. از همۀ آشنایان طلب بخشش 
دارم و باالتر از خدای خودم که بخشنده ترین بخشندگان است. سفارشی به برادران دارم و آن اینکه از مطالعۀ کتب 
اسالمی و خواندن دعاها کوتاهی نکنند. سفارش دیگر پرهیز کاری است و دنباله روی از امام امت و ایثار بیشتر در جهت 
پیروزی اسالم. خداوند ظهور حضرت مهدی »عجل اهلل تعالی فرجه الشریف« را نزدیک بفرماید. ان شاء اهلل به یاری 
خدا و رهبری حضرت ولی عصر )عج( راه کربالی حسینی را بگشائیم و خداوند شراّ ظالمین و مشرکین و منافقین را 

به خودشان برگرداند. »اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت محمد)ص(« 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته« مورخ نهم ماه محرم سال 1402 هجری برابر با پنجم ماه آبان سال 1361.

1361/08/05 العبد الفانی میر رحیم نخودی
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یوسف نصراهلل زاده

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز یوسف نصراهلل زاده
یوسف نصراهلل زاده در 1 اردیبهشت ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در روستای خوشاب شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود 

و در دامن پر مهر و محبت مادرش صدیقه و پدرش غالمعلی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید یوسف نصراهلل زاده در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/01/31 
عملیات کربالی 10 منطقه ماووت 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 روستای خوشاب شهرستان شهید پرور ساری 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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یوسف نصراهلل زاده
بسمه تعالی

َاِّذیَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِیِل اهلَلِهّ بِأَْمَوالِهِْم َوأَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهلَلِهّ  َوأُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن  ال
با درود و سالم به پیشگاه ولی عصر مهدی موعود و با درود به شهدای اسالم و ایران و با درود و سالم بر رهبر کبیر 

ایران و درود و سالم به ایثار گران در جبهه حق علیه باطل . 
بار الها، ای محبوب دلهای شکسته، ای آرام بخش دلها، تنها قدرت را، عظمت و بزرگی را، از تو خواهانم. تویی عظمت 
آفریننده،  ای آنکه عطای لطفی بر خانواده های دل سوخته داری، پروردگارا! اگر چه الیق لطف نیستم ولی خواهان لطف 
که هستم، چه چیز لطف را از ما گرفته؟ تو خود آگاهی، عیب را ز من بستان. تو عظمت و عزت داری و عزت را در 

عموم زنده می کنی. چه می شود این عزت و سعادت را در من زنده کنی؟ ای ارحم الراحمین
خدای بزرگ را سپاس که مرا با نعمت وجود آغاز فرمود و به روز قیامت دلگرمم کرد و برای عبادتش خشنود و دلشادم 
ساخت. آگاهم نمود که در دنیا پیروزی در سایه کرامت و بزرگواری است. عارفم نمود تا شهادت دهم جز اهلل خدایی 
نیست. خدایا در این روز آنچه به سویت روانه است وصیت نامۀ کسی است که در انتظار عنایت حق نشسته، پروردگارا! 
امیدم به توست نا امیدم نگردان. در انتظار آن روزی هستم مرا به پیوستن به لقای حق پذیرا باشی، امیدم را قطع نگردان. 
به عظمت روزهای دوشنبه و پنج شنبه که خاتم پیغمبران با دهان روزه اعمال و نیات خالص خود را به باال می فرستاد 
از تو خواهانم آنچه رضای تو و ارواح مومنان می شود در روز رستاخیز و در دنیا نصیبم کنی، تا گشاده رو در پیشگاه 
تو و معصومانت و مومنانت باشم. تنها از تو انتظار دارم مرا با لباس عافیت کامل بپوشانی و شهادتم را قبول کنی و از 
جانب خویش رحمتی به من عطا فرما و مرگم را شهادت در راه خودت قرار ده، بارپروردگارا! مرا در رویارویی با عزیز 
فاطمه سرفراز و ما را از شفاعت محروم مگردان، توفیقی حاصلم کن تا زنگارهای قلبم با نور ایمان و اطاعت همیشگی 
خدا جال گیرد و ما را به خاطر گناه دچار بال نکن. پدران واقعی شیعیان را که حضرت خاتم انبیا و علی)ع( است از ما 
راضی و خشنود گردان تا در روز رستاخیز در پیشگاه آنان شرمسار نباشیم و ما به شفاعت آنان امیدواریم نا امیدمان نفرما.
ما را به عاشقی عشق به حسین)ع( و لقاء اهلل پذیرا باش. مرحمتی به ما عطا فرما تا مزرعه آخرتمان را که اکنون با خون 

شهیدانت آبیاری شده بذر نیکو بپاشیم. یا ارحم الراحمین
حال اگر دانای غیب و شهود، امیدم را قطع نکند الزم می دانم وصیت نامه ام را کامل کنم تا پیامبران، مرگم و مردنم را 
به مرگ و مردن مردم زمان جاهلیت نام نگذارند و رحمت حق بیشتر شامل حالم شود. آری باید بسوزیم تا شمع محفل 
بشریت شویم. باید با واژة خون قصیده گفت چون مرد رهیم، مرد آزاده ایم، باید بذر آخرت را در خون خویش بپاشیم.
آنوقت چه خوش باشد بذر، حاصل نیکو دهد. باید در انتظار شهادت باشیم، در انتظار پیمودن و باال رفتن قله های 
انسانیت در انتظار تحصیل سرفرازی ها و شرافتمندانه ترین مرگ ها. باید به مانند شیشه ای باشیم که با خورد شدن تیزتر 
می شود تا سرافرازی فرزندانمان در برابر کفر جهان حاصل غنچه های روئیده ای باشد که با خون آبیاری شده، به عرصه 
گاه شهادت رویم، شهید شویم تا وسیلۀ حرکت و مقدمه پیروزی چیده شود، روح حماسه زنده تر و روانۀ برترین معراج 
عشق شویم تا زندگی از نام سیمای شهید احیا گردد. در انتظار شهادت باشیم از آن پس فرزندان آخرتیم، از آن پس 
درخشش آفتاب شرمنده از خون شهید، و الزمۀ انقالب فراهم شده است، از آن پس فرهنگ شهادت تاریخ نسل های 
آینده شود تا آنان سرفرازی آفرینند، عزت و عظمت و افتخار داشته باشند ، قلۀ انسانیت را طی کنند. بگذارید شهید شویم 
تا آنان عظمت انسانی خویش را مجسم کنند تا بهای خون شهدا تذکرة کرب و بال باشد تا حریم دین حق پاسداری شود. 
بگذارید شهید شویم تا فریاد دیگر شهیدان جاوید ماند، بهای خونمان در تاریخ جا پیدا کند، بیایید رستگاری را طی کنیم، 
گل بیافشانیم تا حمایت از گل الله ثابت شود، بیاید جای شمع باشیم خود بسوزیم و فانی شویم و پرتو افکنیم، خود 
بسوزیم ، خاکستر شویم تا محیط برای دیگران مساعد باشد، منطق حماسه آفرینی زنده شود و میراث از دست رفتۀ شهدا 
بماند. بیائید سعادت را تحصیل کنیم، پرچم انسانیت را برافرازیم، بیائید وارد مدرسه ای شویم که مکتبش شهادت و معلم 
آن حسین )ع( باشد. خود را مردان شهادت و شهامت سازیم، خود را آن طوری بسازیم تا زمانی که پیر جماران از ما حق 
و امید دارد، آن امید را زنده نگهداریم و با دلی با اخالص به سوی حقیقت حق بشتابیم تا در رحمت خویش قبول کند. 
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یوسف نصراهلل زاده
باید خوشحال باشید که قربانی خود را به مانند دسته گل به اسالم عزیز هدیه دادید، خوشحال باشید فرزندتان از زندگانی 
و سرفرازی های بازیچه دنیوی دست کشید و از خدا عنایت و لطف و شهادت را تقاضامند شد و با لطف خدای متعال 
به حیات جاودانه رسید، همراه با خون دیگر همسنگرانش مکتب حق احیا شده، خونش هدر نرفته، به زمین ریخته نشده 
بلکه خونش و خون دیگر شهدا هر قطره اش به صدها قطره و بلکه دریایی از خون می شود تا چهرة انقالب را روشن_ 
تر کنند. خوشحال باشید شهادت شهدا گلشن اسالم را آب بقا، صفحۀ تاریخ را نور و صفا می دهد، آنوقت هر صفحه 
تاریخ ارزشمند است. خوشحالم مرا در دامانتان پروریدید ، دیدة بصیرتم را بینا نمودید و در پیشگاه یاران، سرفرازم کردید 
و ای مادر گرامی! فروغ مهر و محبت تان گرمی و روشنی به خود گرفت و بدان در نزد پروردگار عزت دارید، چرا که 
آنچه هستید من غنچه و جوانه ای از شمایم و غنچۀ شما بارور شد و با خون خویش نهال جمهوری اسالمی را آبیاری 
نمود و از خدای یگانه خواستارم صبر و شکیبائی به خانواده ام عنایت فرماید تا بجای گریه و زاری در درگاه حق شاکر 
و شکرگذار باشند و درخواست کنند فرزندشان را در درگاه خود قبول کند و از خواهرانم خواستارم صبور و پایدار باشند 
و دوست دارم زینب گونه کنار نعش برادر حاضر شوند و در هنگامۀ نماز و عبادت از خدا بخواهند که شهادتم را قبول 
کند و در خواست کنند از خالقم که مرا با شهداء صدر اسالم محشور کند و سخنی این حقیر با خانوادة شهدا دارم که 
خوشحال باشید فرزندانتان به دامن پر مهر و محبت خدا چنگ زدند و همیشه تالش بر هم آواز شدن و گفتن لبیک به 
پیام های انسان ساز امام بوده اند و شهادت را چون سالح مرگبار به فرق دشمن فرود آوردند. خوشحالی سر دهید که 
فرزندانتان به عشق مهدی و به عشق رهبر، دوری شما را تحمل کردند. در آخر از همۀ شماها )اعضای خانواده ام پدر 
و مادرم، بازماندگانم ، دوستان و آشنایان( حاللیت می طلبم و اگر از من معصیت و گناه و  آزاری و ناراحتی و اشتباهی 
سر زده مرا ببخشند تا شرمنده نباشم و از خدا در هنگامۀ نماز بخواهید از گناهان و اشتباهاتم بگذرد. پشتیبان والیت فقیه 
و رهبر باشید و امام را دعا کنید. به وصیت نامه ها ارزش قائل شوید، از متن وصیت نامه ها نسخه برداری کنید و آن 
را یادداشت کنید. در ضمن آنچه در وصیت نامه ام ذکر کردم چیزی جز وصیت نامۀ شهدا نبوده زیرا این برایم خیلی 

دوست داشتنی و لذت بخش بوده است. به امید پیروزی حق علیه باطل. والسالم
یوسف نصراهلل زاده 65/07/25
خدمت پدر و مادر عزیز: سالم

از شما درخواست دارم برایم نماز و روزه بگیرید و این حقیر می بایست به ازای هر 17 رکعت نماز شبانه روز 90 آیه 
از قرآن را می خواندم و این مقدار را از تاریخ65/05/01 تا روز تاریخ شهادتم برایم بخوانید. اگر برایم امکان داشت به 

چنین کاری به عنایت خدا اقدام می کنم. انشااهلل
و امید دارم خداوند حجلۀ دامادیم را سنگر خون و شب دامادیم را شب شهادتم و لباس دامادیم را لباس رزم خون آلود 
قرار دهد تا سعادتمند شوم. در انتظار این هستم که خدا از جانب خویش رحمتی به من عطا فرماید و لذت بخش است 
اگر مرا دانای غیب در درگاه کرم خود پذیرا باشد.  در صورت امکان در نماز جماعت و جمعه و دعای کمیل و غیره 

شرکت کنید چرا که طبق معمول در آخر نماز جماعت با فاتحه خواندن، روح گذشتگان تان را شاد می کنید.
در دعاهایتان هنگام نماز از خدا بخواهید در روز قیامت پیامبران و معصومانش و مومنان و شهدا را شفیع ماها قرار دهد. 
و از خدا بخواهید شهادت ماها را قبول کند. در پایان نماز، صلوات زیاد بفرستید. دیگر عرضی ندارم از وسایل یادگاریم 
منظور ) دفترچه هایم ( اگر به دستتان رسید خوب نگهداری نمائید مخصوصا دفتری که وصیتنامه های شهدا در آن 

نوشته شده . متشکرم
تاریخ تکمیل جمعه 65/7/25   -  شعری از شهید نصراهلل زاده

ببوسمت دستت دمی مادر که پرورده مرا آزاد             بیا بابا که فرزندت یوسف شده داماد
به حجله می روم شادان ولی زخم بدن دارم              به جای رخت دامادی لباس خون به تن دارم
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ابوفاضل نوری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز ابوفاضل نوری
ابوفاضل نوری در 3 مهر ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای هوال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر 

مهر و محبت مادرش زهرا شریفی  و پدرش ابراهیم 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و 

محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید ابوفاضل نوری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد که 
در جبهه های غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/18 
عملیات کربالی 5 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 تشییع در گلزار امام زاده عبداهلل روستای هوال شهرستان شهید پرور ساری 
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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ابوفاضل نوری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بازگشت همۀ ما به این آیه مبارکه ختم می شود »انا هلل و انا الیه راجعون«
وصیت نامۀ اینجانب ابوفاضل نوری

َاِّذیَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِیِل اهلَلِهّ بِأَْمَوالِهِْم َوأَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهلَلِهّ  َوأُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن  ال
آنانکه ایمان آورده اند و هجرت کردند و جهاد در راه خدا با اموال و جانشان کردند، درجه ای بس بلند نزد 

پروردگار عالم دارند.
 با درود فراوان بر امام زمان و با درود فراوان بر شهیدان و با سالم درود بر خانوادة معظم شهدا و معلولین و مفقودین و 
اُسرا. سالم بیکران به نایب و پیشوای بزرگ و رهبر عالم حضرت آیت اهلل خمینی. اینجانب بندة حقیر می خواهم چند 
کلمه به عنوان وصیت نامه در این کاغذ پر ارزش بنویسم. با سالم مجدد به رهبر انقالب اسالمی ایران و نایب بر حق 
حضرت مهدی )عج( تعالی امام زمان که رهبر پیشوای بزرگ آزادگان جهان می باشد و بعد، چند کلمه وصیتی با ملت 
بزرگ و شریف ایران اسالمی دارم و آن این است که به تاکنون یک ملت نمونه بوده اید و هستید. این بندة حقیر از شما 
امت همیشه در صحنه می خواهم وحدت کلمه که امام بزرگوار فرموده اند رمز پیروزی ما در این بوده آن را حفظ کرده 
و همچنان به ندای رهبر عزیز لبیک گفته اید باز هم لبیک بگویید و امام عزیز ما را تنها نگذارید. این وصیت من بر تمامی 
سنگر نشینان غرب و جنوب کشور بوده است و همانطوری که تا به حال بر عهد و پیمانی که بسته بوده اید به همان 
طریق باقی بمانید و گوش به فرمان رهبر عزیز باشید که خداوند و رسول خدا را امر کرده است و فرموده که »یا ایها الذین 
آمنو اطیعواهلل و اطیعوا الرسول« اطاعت کنید خدا و رسول خدا را و فرموده »اولی االمر منکم« و اطاعت کنید از نایبان امام. 
بنابراین خداوند در این آیه انجام دستورات نایبان امام را بر ما واجب کرده. پس بر همه واجب است دستورات امام 
خمینی را مثل یک قانون الهی با آن برخورد کرده و به آن جامعه عمل بپوشانید و بعد، چند کلمه وصیتی دارم به خانوادة 
محترم خودم، باالخص با پدر و مادر گرامی! این است که هرگز در مرگ من گریه نکنید. پدر گرامی! من خودم احساس 
می کنم که فرزند از دست دادن برایتان بسیار با مشقاّت است. بنابراین همان راهی را انتخاب کردم که در باال متذکر شدم 
که در کودکی و در جوانی پاک بودن راه انبیا است نه بعد از انجام گناهان زیاد. بلکه ما باید خودمان را بسازیم و بعد، 
پیامی که به برادران و عزیزانم دارم، این که من برادر دومی شما بودم و شاید از شما اطاعت در کارهای نداشتم باید از 
بزرگواری خودتان مرا ببخشید. در آخر به مادر عزیزم می گویم؛ می دانم پسر خوبی نبوده ام و شما باید مرا حالل کنید. 
حاال چند کلمه ای دیگر می خواهم با پدر خودم وصیت کنم؛ پدر عزیزم! می دانم من خیلی سر تو را درد آورده ام و 

من از شما تقاضا دارم مرا ببخشید. در ضمن هر جایی که شما مصحلت می دانید مرا دفن کنید.
ابوفاضل نوری )1364/11/20( والسالم علی من التبع الهدی
بنماز نگویید که کار دارم        به کار بگویید که نماز دارم

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار آمین یا رب العالمین
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عبدالرضا نـوری

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز عبدالرضا نوری
عبدالرضا نوری در 1 خرداد ماه سال1344 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای اسبوکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش زبیده طالبی و پدرش نورمحمد نوری پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس اسبوکال و مالک اشتر سمسکنده 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید عبدالرضا نوری در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/12/06 
عملیات والفجر 6 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 اسبوکال شهرستان شهید پرور ساری 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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عبدالرضا نـوری
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

بنام خدای شهیدان، خدمت مادر و برادر عزیزم و بقیۀ اهل خانواده سالم عرض می کنم. برادر و مادر عزیزم! امیدوارم 
که از دوری من رنج نبرید، چون من هر جا که باشم برای اسالم می کوشم و در راه خدا جهاد می کنم. این راه را خودم 
انتخاب کرده ام و کسی بر من تحمیل نکرده است. برادر و مادر خوبم! هر روزی که می گذرد شاهد توطئه های جدید 
شیطان بزرگ، علیه اسالم و انقالب اسالمی ایران هستیم و همچنین شاهد رنجیدگی امام از جنایتکاران. در زمان امام 
حسین)ع( مردم کوفه به امام پشت کردند و او را تنها گذاشتند. حاال امام خمینی که پیرو راه حسین است فریاد اسالم 

طلبی دارد ما او را مثل مردم کوفه تنها نخواهیم گذاشت.
مادر تو که فرزندت را با شادی به سوی جبهه روانه می سازی از شهادتش دلگیر و ناراحت نشو. چرا که فرزندت در 
راه اسالم قدم بر داشته. مادر عزیزم! وصیتم به شما این است که زینب وار به راه خود که همان اسالم است ادامه دهید. 
مادر جان! اگر من به شهادت رسیدم برایم گریه نکن، بلکه از اینکه توانسته ای فرزندت را قربانی اسالم کنی بر خود 

ببال و افتخار کن.
برادر عزیزم »کاظم« جان!  تو در زندگی برای من، خیلی خوبی کرده ای ولی افسوس نتوانستم جبران آن را بکنم. مادر 
جان! شیرت را حاللم کن و از تمام برادرانم و بقیۀ اهل فامیل و دوستان بدی از من دیده اید یا شنیده اید به بزرگیتان مرا 
عفو کنید. خانواده عزیز! مادر، برادر و خواهر عزیزم! به خاطر تمام کارهایی که برای من کرده اید از شما تشکر می کنم. 
مبادا بعد از شهادتم گریه کنید، با این کارتان روح مرا ناراحت می کنید. اگر جسد من قابل حمل نبود اگر حتی تکه تکه 

شده بود باز هم مرا در اِسبوکال در زادگاهم به خاک بسپارید.
این پیام را از طرف من به همه برسانید؛ راهی که رزمندگان می روند راه حق است و ما پیروزیم.  وصیتی دیگر که بر 
روی آن تاکید می کنم این است؛ که وقتی به شهادت رسیدم به اهل فامیل بگویید که »عبدالرضا« راه امام را می رفت و هر 
کسی که امام را قبول ندارد نباید برای خواندن فاتحه سر قبر من بیاید چون درغیر اینصورت به خدا شکایت خواهم کرد
و آنها را نخواهم بخشید. مادرجان! برادرانم را خوب تربیت کن و سعی کن که یکی از یاران امام خمینی باشد. در پایان 
برای رهبر عزیزمان خمینی بت شکن طول عمر آرزو می کنم و از خدا می خواهم که او را در زیر چتر حمایت خود از 

شراّ شیطان محفوظ نگهدارد.به امید پیروزی اسالم و ایران با شما وداع می کنم. 
 خدایا رهبر کبیر انقالب امام خمینی را عمر طوالنی عطا کن که این نهضت اسالمی را به قیام مهدی )عج( برساند.

والسالم
ما سرنوشت جنگ را در میدان جنگ تعیین می کنیم. )شهید محمد علی رجایی(

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدار )آمین(
در تاریخ 1362/12/20 این وصیت نامه نوشته شده است.
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نورعلی واحدی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز نورعلی واحدی
نورعلی واحدی در 6 دی ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای گالشکال شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادرش هاجر زارع و پدرش برارجان واحدی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس گالشکال و هلل مرز و دبیرستان 
امام- خمینی رشته ادبیات با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش 
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت 

نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید نورعلی واحدی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/12/26 عملیات 
والفجر 10 منطقه خرمال  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 امام زاده ابراهیم روستای گالشکال شهرستان شهید پرور ساری 
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 واحدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َاِّذیَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِیِل اهلَلِهّ بِأَْمَوالِهِْم َوأَنُْفِسهِْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعنَْد اهلَلِهّ  َوأُولَئَِک ُهُم الَْفائُِزوَن( )ال
کسانی که به پروردگارشان ایمان آورده اند و برای برقراری دیِن اهلل از دیارشان هجرت می کنند و برای پایداری قرآن با 
جان و مالشان در راه خدا جهاد می کنند بزرگترین درجه و مقام را در نزد خداوند دارند و به راستی که آنان رستگاران 
دو عالمند. ))وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون(( هرگز گمان نکنید کسانی که در راه 

خدا شهید گردیدند، مرده اند بلکه آنان همواره زنده هستند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.
 با درود و سالم خدمت منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل االعظم و نایب بر حقش امام امت، در هم شکننده بت های 
طاغوتی و ظلمانی و با درود و سالم به ارواح پاک و طیب شهدا باالخص سرور شهیدان حسین بن علی و رزمندگان 
اسالم و با درود و سالم به خانواده های معظم شهدا و خدمتگزاران به اسالم و مسلمین. من بسیجی ای هستم، از دریای 
بیکرانۀ امت حزب اهلل مازندران. برای دفاع از نوامیس اسالم و قرآن و از وطن خود هجرت کرده تا بتوانم در کنار دیگر 
برادران رزمنده به نبرد بی امان خود ادامه دهم. تا توانسته باشم به صدای »هل من ناصر ینصرنی« حسین زمان خمینی 
بت شکن لبیک بگویم. ما بر حقاّیم و اسالم ما بر حق است و ما خواهان عدل و داد در سراسر جهان هستیم و چون 
ت به نابودی اسالم بسته اند، ای مسلمان برخیز و به یاری قرآن خویش بشتاب. چون اسالم  ستمگران و کافران کمر هماّ
و قرآن و مرزهای مسلمین در خطر است. ای امت شهید پرور جبهه هارا خالی نکنید و ای کسانی که مانع رفتن به جبهۀ 
فرزندتان می شوید بدانید که دین فقط با عبادت کامل نمی شود بلکه باید برای حفظ دین اسالم شمشیر زد و بر دشمن 

تاخت و سر باخت.
 سخنی چند با پدر و مادر بزرگوارم! سالم علیکم، سالمی به لطافت گل و گرمی خورشید دارم. برای من زحمت و رنج 
بسیار کشیدید تا مرا به اینجا رساندید و در خدمت اسالم گذاشته اید امانت خود را، امیدوارم که مرا ببخشید و حالل 
کنید که نتوانستم جبران زحمات شما را بکنم و عصای دست پیری شما بشوم. ان شاء اهلل که خداوند به شما صبر و اجر 
واالیی عطا فرماید که به اسالم خدمت بزرگی کردید و فرزندتان را فدای اسالم کردید و همیشه بیاد شهدای کربال و 
خداوند متعال باشید.  پدر و مادر بزرگوارم! هر وقت خواستید مرا ببینید به مزار بروید و برایم عزاداری کنید. در ضمن 
طوری عزاداری کنید که خدای نکرده دشمن از نالۀ شما خوشحال نشود. و اما برادران و خواهرانم! حجاب را رعایت 
کنید. در چهارچوب اسالم گام بردارید و در انجام واجبات و عبادات کوتاهی نورزید و راهم را ادامه دهید و همچنین 
راه شهیدان را.  و شما فامیالن و عموهایم! امیدوارم که پیرو صد در صد امام باشید و تداوم دهندة راه شهدای اسالم و 

اگر بدی و احیاناً حرکات ناشایستی از من دیدید امیدوارم مرا ببخشید و از شما حاللیت می طلبم.
در آخر خدایا تو را شکر می گویم که راه شهادت را بر من گشوده و لذت بخش ترین امید حیاتم را در اختیارم گذاشتی 
))والسالم(( وصیت نامۀ شهید نورعلی واحدی فرزند برارجان، دارای شماره شناسنامه 281 که در تاریخ 1366/12/16 

آن را تنظیم و پرداخت کردم.
))اللهم الرزقنا اشرف القتل فی سبیلک تنصرنی و تنصر رسولک و اختم عاقبتنا بالشهاده((

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.
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خلیل وفایی نژاد

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز خلیل اهلل وفایی نژاد
خلیل اهلل وفایی نژاد در 19 آبان ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش ملوک رزاقیان و پدرش عباس وفایی نژاد پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 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 و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید خلیل اهلل وفایی نژاد در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/11/09 
عملیات کربالی 5 منطقه شلمچه در اثر اصابت گلوله به بدن شهد شیرین شهادت 
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از 
تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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خلیل وفایی نژاد
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محمدعلی ولی پور

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدعلی ولی پور
محمدعلی ولی پور در 23 خرداد ماه سال 1350 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در استان تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش منیره 

اسماعیلی و پدرش حسین ولی پور پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس آموزگار و نوبر با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدعلی ولی پور در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت           
می کرد که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1367/05/07 
منطقه عملیات انجیران - مریوان در اثر اصابت گلوله شهد شیرین شهادت را نوشید 
و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  پس از تشییع در 
گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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محمدعلی ولی پور
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مهدی  هـادیان

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز مهدی هادیان
مهدی هادیان در 1 فروردین ماه سال 1347 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای آقمشهد شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 

پر مهر و محبت مادر و پدرش علی هادیان پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس آقمشهد و هوالر با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید مهدی هادیان در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1366/05/07 عملیات 
نصر4  منطقه ماووت 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 روستای 
آقمشهد شهرستان شهید پرور ساری 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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مهدی  هـادیان
بسم رب الشهدا و الصدیقین

پدر بزرگوارم! چه خوب است انسان، فرزندش را به راهی بفرستد که آرزوی آن را دارند. پدرم نمی دانی برایم این چهار 
حرف چقدر شیرین و گواراست یعنی کلمۀ »شهید«. پدرم! هر انسان برای رسیدن به این کلمۀ چهار حرفی باید راههای 
زیادی را طی کند و در ضمن باید توجه داشته باشد که این چهار حرف را طوری تنظیم کند که شهید خوانده شود و بعد 
پیش بند اسمش قرار دهد. آری شهید این کلمه چهار حرفی چقدر شیرین و گوارا برای من است. کسی درک نخواهد 
کرد جز آن شهیدی که شربت شهادت را نوشید. پدرم! از شما خواهشمندم که بعد از شهادتم هیچگونه ناراحتی از خود 
نشان ندهید. پدرم! من هر چند که خود فرزندی بزرگ نکرده ام، اما می دانم بزرگ کردن فرزند با این وضع مادی سخت 
و جانگداز است ولی پدرم! وقتی انسان با این همه سختی و گرفتاری فرزندی بزرگ نماید، چقدر خوب است که او را 
در راه مقدس اسالم بدهد و شهادت را سرآغاز زندگی او قرار دهد. پدرم! با این همه زحمتی که برایم کشیدید من به شما 
ثمر ندادم از این موضوع طلب عفو می نمایم. پدرم! شما چون شیر، شجاع هستید. می خواهم که چون کوه استوار بمانید.
برادرم! بعد از شهادتم یک آرزو دارم آن این است که بعد از شهادتم هیچ کس جسد مرا نیابد و گمنام شهید شوم چون 

حسین )ع( سرور شهیدان در کربال کسی را نداشت جسد مطهرش را بگیرد. تو ای خواهرم!
کز گردش ایام چه آمد به سر من ای خواهر غمدیده نداری خبر از من    

نشکفته فرو ریخت همه بال پر من من تازه جوان بودم اندرچمن و خود   
خواهرم! حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است. خواهرانم! بعد از شهادتم هیچگونه ناراحتی از خود نشان ندهید 
چون دشمنان اسالم از ناراحتی شما خوشحال می شوند، پس صبور باشید که خدا صابران را دوست دارد و با استقامت 
خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید.از هموطنان و دوستان تقاضا دارم که دست تفاله های طاغوت را از 
سر مردم محروم و مظلوم ما کوتاه کنند. برای تمامی فامیالن، دوستان و آشنایان سالم مرا برسانید.  خدایا خدایا تا انقالب 

مهدی خمینی را نگه دار.    ))والسالم((
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون- هرگز مپندارید آنانیکه در راه خدا کشته شده اند 

مرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی خواهند خورد.
سالم و درود بر پیشگاه حق تعالی و مهدی موعود، منجی عالم بشریت و با سالم و درود بر نایب بر حقش امام امت این 
خورشید فروزان و همیشه طالع و بدون غروب. درود و سالم بر مه تابان انقالب حضرت آیت اهلل منتظری و با درود و 
سالم بر ستارگان همیشه درخشان تاریخ اسالم، دولت مردان انقالب. با درود و سالم بر گلگون شدگان و شربت شهادت 
نوشیده و با درود فراوان بر بلبالن در بند، اسرای جنگ و معلولین و مجروحین. با سالم و درود بر شما امت همیشه در 
صحنه که به ندای »هل من ناصر« امام لبیک گفتید و با حضور یک پارچۀ خود در صحنه های پیکار، شعار را به شعور 

تبدیل نمودید.
پدر بزرگوارم! امیدوارم که در اول بنده حقیر را حالل کنید، البته می دانم که شما آنقدر بزرگوارید که مسائل را بهتر از حقیر 
درک می کنید. پس جایی که اسالم در خطر باشد جان چه ارزشی دارد و امیدوارم که در سوگ فرزندتان یک پدر نمونه 
بوده و باعث تسلی خاطر دیگران باشید و هرگز قطره اشکی از چشمان مبارک شما فرو نریزد که دشمنان را خوشحال 
خواهد کرد. می دانم که دامادی فرزندتان را آرزو داشتید. آری چون این آرزوی همۀ پدران است ولی من داماد شده ام 
البته بدون حضور شما. همسرم شهادت را با خود می برم و فرزندم آزادی را به شما می سپارم. امیدوارم که از او خوب 
مواظبت کنید. پدرم! می دانم که حق فرزندی را نسبت به شما نتوانستم ادا کنم ولی با این وجود، امید برای حاللیت دارم.
و تو برادرم! شما بسیار بزرگتر از آنید که وصیت کنم اما چه کنم که تذکرات الزم است. اول آنکه رابطۀ خود را نسبت به 
خانواده های شهدا بیشتر کنید و دوم آنکه در مجالس شهادتم خود پیش خدمت باشید چون آرزو داشتم در عسرویم شما 
پیش خدمت باشید و سوم جلوی گریۀ خواهرانم را بگیرید و نگذارید که در ازای شهادت برادرشان گریه و زاری کنند 

چون می خواهم یک خانواده شهید نمونه باشید. دلهای خانواده های شهدا با دیدن آنها آرام بگیرد.
برادرم! می خواهم با شهادت خود ثابت کنم که برای این جوانان، جان دادِن برای خدا آسان است، اما قبول ذلت برای یک 
مسلمان ننگ است و بسیار دشوار .  الهی بهشت را نشانم نده چون می ترسم بازرگان بمیرم یعنی برای بهشت بمیرم. الهی 
جهنمت را نشانم نده چون می ترسم که ترسو بمیرم یعنی از ترس آتش دوزخت بمیرم. الهی نور ایمان بر قلبم نِه تا در 
راه رضای تو و برای رضای تو شهید شوم.  1366/03/07   خدایا، خدایا تا انقالب مهدی    خمینی را نگهدار، ))السالم((  

مهدی هادیان
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سیدرضا هاشمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز سیدرضا هاشمی
سیدرضا هاشمی در 25 آبان ماه سال 1348 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
استان تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ذلیخا تورانی 

و پدرش سیدکریم هاشمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس ساری با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی 

مدرسه و محل سکونت، نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدرضا هاشمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهة جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/10/21 
منطقه شلمچه عملیات کربالی5 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 شهدای شهرستان شهید پرور ساری 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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سیدرضا هاشمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

با درود و سالم بر امام زمان)عج( و نائب برحقش، امام خمینی، روحی له الفدا و با درود و سالم بر سنگر نشینان جبهه های نور 
علیه ظلمت. بعد از حمد و ثنای خداوند، شما خانواده گرامی را وصیت می کنم به تقوا و پرهیزگاری و اطاعت از فرمایشات امام 

امت، از شما می خواهم که امام را تنها نگذارید؛ چون ما هر چه داریم از امام داریم.
دیگر این که جبهه ها را پر کنید و نگذارید که اسلحۀ برادران بر زمین بیفتد و از شما می خواهم که با منکرات، شدیدا مبارزه کنید؛ 
چون دشمنان دیدند که با محاصرة اقتصادی و حمله نظامی نمی توانند کاری از پیش ببرند. مسئله منکرات را به راه انداختند و یک 
عده جوانان فریب خورده، با پوشیدن لباس های مبتذل در شهرها باعث شیوع فساد و فحشا می شوند. از شما پدران و مادران می 
خواهم که جلوی جوانان خود را بگیرید و نگذارید که فرزندانتان به دام شیاطین بیفتند. مسئله دیگر، این که نماز جمعه نباید فراموش 
شود. و از شایعه پراکنی و خط بازی به شدت جلوگیری کنید. و از شما جوانان عزیز می خواهم که االن جبهه نیاز به وجود شما 
دارد. با آمدن به جبهه و پر کردن جبهه ها، می توان کار جنگ را یکسره کرد. با عضو شدن در گروه مقاومت، به دشمنان ثابت کنید 
که هنوز هم در صحنه هستید و از جنگ و محاصرة اقتصادی خسته نشده اید و همچنان به مبارزة خود ادامه می دهید تا دشمن را 

نابود کنید.
وصیتی با پدر بزرگوارم: خدمت پدر بزرگوارم سالم عرض می کنم. پس از تقدیم عرض سالم، از خداوند برای شما صبر آرزو می 
کنم. پدر جان! می دانم که برایم رنج های بسیار کشیدید تا مرا به این مرحله رساندید و من نتوانستم جبران زحمات شما را به جا 

آورم. پدر جان! بعد از شهادت من ناراحت نباشید؛ چون امانتی بودم که شما آن را به صاحبش پس دادید.
پدر جان! شما فردای قیامت پیش پیامبر و ائمه –علیهم السالم- روسفید و سرافراز هستید؛ چون در راه خدا شهید داده اید. در دنیا 
هم سربلند هستید؛ چون نام پرافتخار پدر شهید را به خود نسبت داده اید و امام عزیز ما هم درباره شما، خانواده های شهدا می 

فرماید که »شما خانواده های شهدا چشم و چراغ این ملتید«. 
پدر جان! بعد از شهادت من، صبر کنید که قرآن کریم می فرماید: )ان اهلل مع الصابرین(

وصیتی با مادرم: خدمت مادر خوب و مهربانم سالم عرض می کنم. مادر جان! خسته نباشید. امروز که خبر شهادت مرا شنیدی، 
بدان که تا اینجای کار، کارهایت را خوب انجام دادی و تا به حال، خوب انجام وظیفه کردی و یکی از امانت های نزد خود را به 
صاحبش برگرداندی و باری از دوش خود برداشتی و چه خوب که سربلند و سرافراز از این آزمایش الهی برآمدی.مادر جان! شما 
هم برایم خیلی زحمت کشیدید و رنج های بسیار بردید. شب ها نخوابیدید تا مرا به این مرحلۀ رشد و کمال رسانیدید. ولی من 
نتوانستم زحمت های شما را در دنیا جبران کنم و شما حق بزرگی بر گردن من دارید. ان شاءاهلل در آخرت جبران خواهم کرد. مادر 
جان! شما باید مانند حضرت زینب –سالم اهلل علیها- پیام رسان خون شهید خود باشید. مادر جان! می دانم که مرگ جوان برای 
هر پدر و مادری دردآور و مشکل است؛ ولی خداوند می فرماید: ان اهلل مع الصابرین؛ یعنی چاره ای جز صبر کردن نیست. وصیتی 
با برادران و خواهرم: خدمت همگی شما سالم عرض می کنم. خواهر و برادرهای عزیزم! شما را وصیت می کنم بر اینکه نماز را 

بپای داشته و تقوا پیشه کنید. با خلوص نیت برای خدا کار کنید و به حرف پدر و مادر گوش بدهید.
امام عزیزمان را تنها نگذارید. درستان را خوب بخوانید؛ چون شما آینده سازان انقالب هستید. در نماز جمعه، دعای کمیل، دعای 
توسل شرکت فعال کنید. پیام رسان خون من و سایر همرزمان شهیدم باشد. خواهرم! تو باید با حجابت مشت محکمی بر دهان بی 

حجاب ها و منافقین کوردل و سایر دشمنان اسالم بزنی.
خواهرم! تو االن کوچک هستی. وقتی که بزرگ شدی، برایت خواهند گفت که برادرت برای چه و در چه راه کشته شد. هروقت 

که فهمیدی که من برای چه شهید شدم، تو هم پیام رسان خون من باش. امام عزیزمان را تنها نگذار و باتقوا و پرهیزگار باش.
پدر جان! مقداری پول که از تسویه حساب های جبهه در بانک دارم را شما خود در گرفتن آن مختار هستید و هر جور که میخواهید 
می توانید آن را خرج کنید. در مورد دفن من، هر جا که برای شما راحت تر است، می توانید دفن کنید. دیگر عرضی ندارم. در خاتمه 

از تمام دوستان و آشنایان برایم حاللیت بطلبید و اگر دینی به گردن من دارند، تا جایی که می شود، ادا کنید.
وصیتی با دوستان و آشنایان: برادران عزیز! از شما می خواهم که در نماز جمعه و دعای توسل و دعای کمیل شرکت کنید. گروه 
مقاومت را به هیچ وجه خالی نگذارید؛ چون با خالی کردن آن، دشمن خوشحال می شود و دربارة منکرات محله خودمان، خیلی 
جدی باشید. امام عزیزمان را تنها نگذارید و جبهه ها را هم تا آن زمان که به نیرو احتیاج دارد، پر کنید. دیگر عرضی ندارم، جز 

سالمتی شما و امام و پیروزی رزمندگان.
دیدار در سرای باقی
سیدرضا هاشمی
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محمدحسن هاشمی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمدحسن هاشمی
محمدحسن هاشمی در 15 خرداد ماه سال 1346  میان خانواده ای با ایمان و 
متدین در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر 

و محبت مادرش سیمین رخ خالقی و پدرش محمدهاشم هاشمی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در دبیرستان 18 دی با موفقیت و جدیت پشت 
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات 

مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدحسن هاشمی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت 
می کرد که در جبهه های جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 
1364/12/28 منطقه عملیات فاو در اثر اصابت ترکش به بدن شهد شیرین 
شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک شهید بزرگوار  
پس از تشییع در گلزار مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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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محمدحسن هاشمی
بسمه تعالی

َ بِما یَْعَمُلوَن بَصیٌر)39(  ِ َفإِِن انْتََهْوا َفإِنَّ اهللَّ یُن ُکلُُّه هلِلَّ َو قاتُِلوُهْم َحتَّي ال تَُکوَن فِتْنٌَۀ َو یَُکوَن الدِهّ
ای مومنان با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند و آئین همه دین خدا باشد و چنانچه دست از 

کفر کشیدند خدا به اعمالشان بصیر و آگاه است.
با سالم بی پایان و درود بی کران بر تمامی شهدای راه دین و قرآن از صدر اسالم تاکنون. با سالم بر رهبر عظیم الشان 

نایب مهدی)عج( خمینی کبیر و با سالم بر امت شهید پرور و قهرمان ایران. ))وصیت نامۀ خود را آغاز می کنم((
شهادت بخواست خداوند و در راه خدا، از قرآن و اسالم، از ایمان، از تقوا، از شجاعت، از احسان، از عشق و حماسه 
و مبارزه، از استقامت و صبر و علم و باالخره از تمامی چیز ها و صفات نیکی که وجود دارد، می باشد و اما شهادت؛ 
شهادت در راه خدا از ناپاکی، از نادرستی، از دروغ و ترس از کافران، از بت، از هوی، از هوس، از ضعف، از دو رویی، 
از شکست، از نابودی، از سوختن، از تمامی کارهای زشت و نادرست، به دور است. شهادت اصاًل عشقی است که 

بسوی خدا می برد و خداوند دوست دارد. ))شهدای راه اهلل((
احساس می کنم غریبم، غریب عشق و حماسه، غریبی که هرگز کسی را نخواهد شناخت. هنگامی که در میان مردم 
قدم می زدم در میابم که چشمان هر کس غرق در افکار خویش است. به راستی آنان به چه می اندیشند و در دریای 
تخلیات خود چه چیزی را می بینند، به شادی می اندیشند یا به غم، به آینده ای نامعلوم یا به گذشتۀ معلوم، در هر حال 
همه بی تفاوتند، گویا یکدیگر را نمی بینند. در این میان من گام بر می دارم و تنها هستم و تنها به خود می اندیشم به 
گذشته ام، به حال و به آیندة نزدیک و دور. تمامی لحظات را در ذهنم می گذرانم و آنها را تجزیه و تحلیل می کنم. 

پس از خود می پرسم رسیدن به معشوق و معبود آروزی من بود. 
پس از من گریه نکنید گرچه می دانم سخت است اما به خاطر بسپارید و به یاد آورید مرا و هدف مرا، آن هدفی که 
جانم را نثارش کردم. مادرم! نگران مباش که رخت دامادی بر تنم نکردی. نگران آن مباش که نُقل عروسی بر سرم 
نریختی و افسوس آن مخور که یادگاری از من نداری. لباس دامادی من همان کفِن گلگوِن من است. نقل عروسی 
مرا در روز وداع بر سرم ریختی و یادگار من آن پیراهن است که به دستت خواهند داد. حجلۀ دامادی برایم ببندید. 
سفرة عقد برایم بچینید. از مرگ من خرسند باشید و هدف مرا بیاد آورید که شهادت را به قیمت جان خریده ام. بر سر 
مزارم بیایید، اما شهدای 7 تیر را به یاد آورید »رجایی ها و با هنرها« را بخاطر داشته باشید. هر شب جمعه یادم کنید. 
به مسکینان انفاق کنید. امام را تنها مگذارید. تا می توانید با کفر و الحاد مبارزه کنید. منافقین را نابود کنید و ریشۀ ظلم 
را از صحنۀ گیتی محو سازید. خدایا من که تا به حال »مهدی« را ندیده ام، روی »مهدی« را به من نشان ده. با شما 

خداحافظی می کنم تا روز قیامت.
که آگاهانه رفتم سوی میدان منم آن پاسدار دین و قرآن   
شدم مهمان بر ساالر شهیدان نصیب من چو شد فیض شهادت  
دگر میثم نمی بیند شما را             حاللیت طلب دارد ز یاران

)میثم هاشمی(
خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار
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محمد  هرسینی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد هرسینی
محمد هرسینی در 1 فروردین ماه سال 1345 میان خانواده ای با ایمان و متدین 
در شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و 

محبت مادرش سکینه صدوقی و پدرش محمدقاسم هرسینی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس سعادت و فردوسی با موفقیت و 
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، 
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری 

مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید محمد هرسینی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1362/08/06 منطقه 
عملیات مریوان- کردستان 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 مالمجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 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.



»298«

محمد  هرسینی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و با سالم و درود بر شهیدان 
بخون خفتۀ ایران. بزرگترین آرزوی من در این دنیا شهادت است که اگر خداوند متعال این سعادت را به من داده 
باشد. همانطور که حضرت علی)ع( رهبر و بزرگ جهان می گوید »شهادت برای من همانند کودکی است که عالقه 

بسیار به پستان مادر دارد«.
پدر و مادر عزیز و گرامیم! سالم، ممکن است وقتی شما این نوشته را می خوانید من دیگر نباشم و از حالت مادی 
خارج شده باشم. چون برای یک مسلمان )که ان شاءاهلل لیاقتش را داریم که جزو افراد این دسته باشیم(، مرگی وجود 

ندارد و این حالت تحولی بیش نیست.
امیدوارم زیاد بی تابی نکنید که این کار از اجر شما میکاهد، انسان برای گذراندن امتحان در این جهان آفریده شده و 
تمام کارها و مسائل برای امتحان انسان است و فرزند دار شدن هم جزئی از این امتحان می باشد. امانتی است پیش 

شما از طرف خداوند، که در موقع لزوم آن را باید پس دهید وانگهی این مرحله برای همه می باشد.
»انا هلل و انا الیه راجعون«. پس چه خوب است آدمی در راه خدا از این مرحله بگذرد. از پدر و مادرم خواهانم که شاد 

باشند زیرا روز عزای کفار است و جشن مسلمین.
اگر خواستید مجلس عزاداری بگیرید آن را تجملی نکنید و پول آن را به مناطق جنگی اختصاص بدهید. ))فرزند شما 
محمد هرسینی(( در ضمن پدر مهربانم! چون هر فرد مسلمان باید وصی و ناظر انتخاب کند بر این اساس من پدرم 

»محمد قاسم هرسینی« را وصی خود قرار دادم و ناظر مادرم خانم »سکینه صدوقی« می باشد.
اگر برای شما مقدور می باشد برایم یکسال نماز و روزه بدهید و اما مظلمۀ ابعاد و مظالم یک هزار تومان پرداخت 

نمایید- و السالم.
در پایان برای سالمتی امام عزیز و رزمندگان اسالم دعا کنید. فقط مبلغ سیصد تومان به برادرم »کرامت حاجیان« 

بدهکارم پرداخت نمایید. یکی از این دفتر نوحه مال »حسین عرب« است، بدست او برسانید.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

)گلعلی جواهری کارمند دادگستری ساری( گواهی می نمایم وصیت آقای هرسنی را که در تاریخ 1361/10/26 در 
پایگاه شهید بهشتی نوشته است.

بسمه تعالی
بنده )محمد افشاریان دوست( و برادر آن شهید» محمد هرسینی« هستم و گواهی می کنم که این وصیت در تاریخ 

1361/10/26 نوشته است.



»299«

یـوسفی احـمد 

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز احمد یوسفی
احمد یوسفی در 5 شهریور ماه سال 1349 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
شهرستان ساری استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 

مادرش سلیمه یوسفی و پدرش علی اصغر یوسفی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شریعت و سعادت و توفیقی و 
فردوسی و یوسفی و دبیرستان 18دی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و 
یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه 

و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد یوسفی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/12/15 عملیات  
تکمیلی کربالی 5  منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش به پشت و دست چپ 
شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک 
شهید بزرگوار  پس از تشییع در گلزار مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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یـوسفی احـمد 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند، مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد خدایشان روزی می خورند. )قرآن کریم( 

با درود و سالم به حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه و حضرت امام خمینی، روح خدا و با درود و سالم به امت 
حزب اهلل و رزمندگان جهادگر جنداهلل، می خواهم چند کلمه ای به عنوان وصیت نامه بنویسم.

خداوندا! از تو می خواهم خون ناپاک مرا در راه خودت بپذیر و خونم را کفارة گناهانم قرار بده، پروردگارا! همه مان 
یک چیز از تو می خواهیم و دست به جانب حق بریم که طالب سالمت رهبریم.

مادر عزیزم! دعا کن به رزمندگانی که غریبانه در صحراهای بی آب و علف و سوزان در راه اسالم سوختند و حسرت 
یک آه را در دل صدامیان کافر گذاشتند. این وصیت من نیست که برای شما می نویسم. بلکه وصیت من، خون است 

و خون من حافظ اسالم است.
و تو ای پدر عزیزم! که در سوگ یک پسر شهیدت برای خدا صبر کرده ای، از تو می خواهم که مثل کوه محکم و 
استوار در مقابل دوری فرزندانت باشی، پدر جان! ما در راه خدا مبارزه می کنیم و مبارزه ی ما شکست ندارد، مرحلۀ 

آخر که خود شهادت است بزرگترین افتخار ماست.
و تو ای برادرم! تنها راه تو و تنها مسئلۀ تو باید ادامه و حفظ و تداوم راه ما باشد، برادرم همچون نوری بودی که مرا 
در تاریکی شب راهنمایی می کردی. می دانم چقدر برای ادامۀ تحصیل من زحمت کشیدی و چه نصیحت کردی و  

گفتنی ها را گفتی ولی من افسوس نتوانستم نیمی از زحمات شما را جبران کنم.
و شما خواهرم! رسالت شما از همه بزرگتر و باالتر است و همان رسالتی را دارید که زینب)س( داشته است و از شما 

می خواهم که بعد از مرگ من شیون و شیدا نکنید چون بعضی از وطن فروشان هستند که سوء استفاده می کنند.
پیام من برای رزمندگان و ملت شجاع ایران و همه انسانهای پاکدل و مومن و مخلص که امام را می شناسند فقط این 
است که در زمان غیبت، اطاعت محض از والیت فقیه داشته باشند که سمبل و الگو و سرمشق و مدیر و معلم درس 
اسالم و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همان چیزهای جامعه است. یعنی سخن ولی فقیه باید مو به مو اجرا شود 
و مورد اجرا گذارده شود. این نباشد که خدای نکرده کم کم در روحیۀ ما تزلزل به وجود بیاید که در اجرای فرمانی که 
امام می دهد حتی یک میلیونیم سستی کنیم. که الحمداهلل هرگز چنین نبوده و این ملت گوش به فرمان است و هر زمان 
که امام فرمان دهد خیلی عجیب این فرمان را اجرا کرده اند و نشان داده اند که ان شاءاهلل تا ظهور آقا امام زمان)ع( این 

ملت دوشادوش هم در کنار امام و در صحنه خواهند بود.
در پایان از تمامی دوستان و آشنایان و فامیل ها حاللیت می طلبم و امیدوارم اگر حقاّی به گردن من داشته اند و ادا نشده 
مرا ببخشید و در همین لحظه بیان می نمایم اگر حقاّی از من به گردن کسی مانده همه را بخشیدم و از همه راضی هستم 

باشد که خداوند نیز از سر تقصیرات این بندة حقیر در گذرد.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
محل دفن: بغل دست برادر بزرگوارم 

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار       
خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان

مرگ بر صدام. مرگ بر آمریکا
مورخه 1365/11/16
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محـمد  یـوسفی

هو الشهید

زندگی نامه شهید دانش آموز محمد یوسفی
محمد یوسفی در 14 آبان ماه سال 1342 میان خانواده ای با ایمان و متدین در 
روستای برنت شهرستان سوادکوه استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن 
پر مهر و محبت مادرش سلیمه یوسفی و پدرش علی اصغر یوسفی پرورش یافت. 
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس مرحوم بصیری و دبیرستان 18دی 
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و 
اخالق بود، شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و انقالبی آن دوران 
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت نقش موثر  و حضور پررنگی 

داشت.
شهید محمد یوسفی در عضویت بسیج لشکر 25 کربال به اسالم خدمت می کرد 
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1361/02/25 عملیات 
بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر(  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 مال مجدالدین شهرستان شهید پرور ساری 
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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محـمد  یـوسفی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ أَْمواٌت بَْل أَْحیاٌء َو لِکْن ال تَْشُعُروَن ))به آنان که در راه خدا کشته می شوند نگویید  َو ال تَُقولُوا لَِمْن یُْقتَُل في  َسبیِل اهللَّ
مردگانند، اینها زندگانند، لکن شما در نمی یابید. به شهیدان راه حق نگویید مردگانند ایشان از ذلت دنیا به عزت 

آخرت رسیدند و هر زمان که از دنیا رستند به وصال پروردگار رسیدند.((
برای حفظ اسالم باید از بذل جان و مال دریغ نکرد. پس ما جوانان هم این راه را که راه حسین)ع( است انتخاب کردیم 

که مرگ با عزت، بهتر از زندگی در ذلت می باشد. حال بطور خالصه هدف و پیام خود را می نویسم.
1- حقیر برای حفظ اسالم و مسلمین و والیت فقیه و حکومت جمهوری اسالمی ایران و رهبری امام خمینی این راه 
را آگاهانه و از روی شناخت قبلی انتخاب کردم و این راه را بهترین سعادت همۀ انسان های روی زمین می دانم و به 
همین علت هم است که امیدوارم جهان با وحدت کلمه، پُر از عدل و داد شود و به همین دلیل است که حقیر حاضرم 

بهترین چیز خود یعنی جانم را هدیه کنم.
2- پیام به همه برادران و خواهرانم، شما را به خدا قسم که قدر و ارزش یکدیگر را بدانید و از غیبت و حسد و کبر و 
دروغ و حباّ دنیا و خالصه رذایل اخالقی پرهیز کنید. وقتی از اینها دوری جستید اینقدر قوی می شوید که احساس 
می کنید خدا را دارید. می بینید، عزیزانم بهترین هدف، اهلل است و کسی که می تواند ما را زودتر به اهلل برساند خط 
والیت فقیه است. این مسیر خدایی را یک فریضه می دانم و در این راه اگر دشمن را شکست دهیم پیروزیم و اگر به 

ظاهر شکست بخوریم و کشته شویم پیروزیم.
به هر حال این سایۀ شکر پروردگار و افتخار برای من و شماست و اگر شهادت نصیب من بشود بجایی می روم که 
ملکوتش نامند. آنجا که بهشتش نامند. زندگی ذلت بار را هیچوقت قبول نخواهم کرد و مرگ سرخ و شهادت را بر 
آن ترجیح می دهم. همانطور که قلبم آگاه است به آرزوی خودم خواهم رسید. پدر عزیزم! درود خدا بر تو باد که با 

امضا نمودن رضایت نامه برای من، در حقیقت شهادتنامۀ مرا امضا کردی.
مادرم کوه باش و چون کوه استقامت کن. لحظه ای از نام و یاد خدا غافل نباش. در راه دین بکوش که هر چه بگویی 
باز کم است. قامتت را بلند گیر و ندای اهلل اکبر، خمینی رهبر را سر دِه و فریاد شهیدان راه خدا را به مردم برسان که 

همانا فریاد پیروی کردن از خدا و قرآن و خمینی است.
پدر، مادر، خواهر و برادرانم! امکان دارد اتفاقی واقع شود که جنازة من به دست شما نرسد. آنگاه به یاد شهدای کربال 
بیافتید و ناراحتی به خود راه ندهید و هر وقت دلتان گرفت به گلزار شهدا بروید و به مزار این همه شهید بنگرید 

آنوقت درد خود را فراموش خواهید کرد.
در پایان از همگی می خواهم که در هر حال پیرو والیت فقیه باشید و همیشه روحانیت را سرمشق خود قرار دهید 
و با کفار و منافقین و با آمریکا و شوروی و دیگر قدرتهای شیطانی با تمام قوا بجنگید و انتقام خون شهیدان را از آنها 

بگیرید و در نمازهایتان امام را دعا کنید.
همچنین از همه می خواهم که مرا حالل کنند و از دوستان و آشنایان و همه کس بخواهید که مرا حالل کنند.

1361/01/21
محل دفن بغل دست شهید یوسفی


