مقدمه :
چ ٝتسا وٛ٘ ٝرٛا٘ی زٔیٙی ،تسري ٔردی آسٕا٘ی ٔی ضٛدٍٔ .ر ٘ ٝایٗ و ٝپیأثر(ظ) اُسأٛ٘ ٝزد ٜساِ ٝرا ت ٝخاطر ضزاػت
 ٚد رایتص تر  ٕٝٞضیٛخ ػرب فرٔا٘ذ ٜورد ٍٔ ٚر ٘ثٛد٘ذ ٘ٛرٛا٘ا٘ی در ورتال و ٝػَّٓ  ٚپرچٓ دفاع از ٚالیت ترداضتٙذ.
درس را ٞروزا و ٝتاضذ تایذ آٔٛخت ،رٚزی پطت ٔیس ٔذرس ٚ ٝرٚزی  ٓٞپطت خاوریس رث.ٟٝ
خٛضثخت وسی است؛ و ٝتفٕٟذ وذاْ درس إٞیّت تیطتری دارد ،والسص وزاست ٔ ٚؼّٕص ویست.
تٞ ٝر حاَ در زٔا٘ ٝای ٘ ٝچٙذاٖ دٚر ٘ٛرٛا٘ا٘ی از ٕٞیٗ وٛچ ٝپس وٛچٞ ٝای ضٟر ٔا درس  ٚتازی ضاٖ را رٞا ورد٘ذ ٚ
را ٜآسٕاٖ را در پیص ٌرفتٙذ.
حاال اٌر خٛب تثیٙی تر سر ٕٞاٖ وٛچ ٝپس وٛچٞ ٝا ٘اْ آٟ٘ا ت ٝیادٌار ٔا٘ذٞ .ٜر چٙذ دیٍر رث ٟٝای در وار ٘یست ِٚی
أتحاٖ ٕٞیطٞ ٝست ،خذا وٙذ تطٛد أتحاٖ را خٛب پس داد.
ٔخُ ایٗ ٞا و ٝز٘ذٌی ٘أٚ ٚ ٝصیت ٘أ ٝضاٖ را ٔی خٛا٘ی ...
وتاب ضٟذای دا٘ص آٔٛز ٔزٕٛػ ٝای از ٚصیت ٘أ ٚ ٝز٘ذٌی ٘أة ضٟذای دا٘ص آٔٛز استاٖ ٔاز٘ذراٖ ٔی تاضذ و ٝدر ایٗ
وتاب  38ضٟیذ دا٘ص آٔٛز ضٟرستاٖ رأسر  ٚچاِٛس  ٚوالردضت ( 83ضٟیذ رأسر  83 ٚضٟیذ چاِٛس  9 ٚضٟیذ
والردضت ) تٕٞ ٝت رٕؼی از دا٘ص آٔٛزاٖ  ٚدا٘طزٛیاٖ  ٚطالب وا٘ ٖٛفرٍٙٞی ،تثّیغی ٕٞىالسی آسٕا٘ی تذٚیٗ ٚ
چاج ضذ ٜاست.
ٕٞچٙیٗ ٔراتة تطىر  ٚلذردا٘ی از ٔزٕٛػٞ ٝایی ٕٞچ ٖٛآٔٛزش  ٚپرٚرش ،تٙیاد ضٟیذ ،وٍٙر ٜضٟذای سپا،ٜ
ا٘زٕٟٙای اسالٔی دا٘ص آٔٛزاٖ ،ارضاد اسالٔی و ٝدر رٕغ آٚری اسٙاد  ٚاطالػات ٔر تٛط ت ٝضٟذا  ٚأٛر چاج ٕٞىاری
ٕ٘ٛد٘ذ را داریٓ .
پرٚردٌارا! لّة ٔمذس حضرت ِٚیػصر(ػذ) را از ٕٝٞی ٔا خطٛٙد وٗ .رٚح ٔطٟر أاْ تسرٌٛار  ٚارٚاح طیثٝی ضٟذا را از
ٔا خطٛٙد  ٚراضی تٍرداٖ .آٖ چٌ ٝفتیٓ ،ترای خٛدت  ٚدر را ٜخٛدت لرار تذ ٚ ٜآٖ را ت ٝورٔت از ٔا لث َٛوٗ.
والسالم علی عباداهلل الصالحین
هیثن عادل -هرداد6931

ایٗ وتاب را ت ٝرٚح ٔطٟر  ٕٝٞضٟیذاٖ را ٜحك ،ػّی اِخصٛظ ترادر ٌرا٘مذرٔ ،ؼّٓ ٔ ٚرتی ٔزاٞذ ػرصة رٟاد فرٍٙٞی
در رٚزٞای سخت ،حجت االسالم محمدعلی رضاپور تمذیٓ ٔی ٕ٘ایٓ .تاضذ و ٝدستٍیر  ٚرإٙٞای أرٚز  ٚفردای
ٔا تاضٙذ .ا٘طاءاهلل
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حأذ
ػّی ٔرادی
حسٗ
غالْ رضایی حاِج
رسَٛ
غالٔی
سؼیذ
فاریاتی دٚست
ٔحٕذػّی
فتٛویاٖ
رضا
وٛزٌ ٜر
احٕذ
وٛزٌ ٜر
ایرد
ٌٞٛر رستٕی
حسیٗ
ِپاسر وٛزٌ ٜر
ٟٔذی
ِپاسر وٛزٌ ٜر
ٔحٕذتمی
ٔحذث دیّٕی
ٔحٕذرضا
ٔسٍراٖ وریٕی
حثیة
ٔطؼٛفی
تٟرٚز(اردضیر)

صفحه
9
8
3
3
91
91
91
93
99
19
18
19
19
19
89
81
83
83
11
11
19
13
91
91
91
93
93
31
31
31
33
33

ٔزیذ

ٔالظٟیری

91

ٔحٕذ(رأیٗ)
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حکمت اهلل آقایی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حکمت اهلل آقایی
حکمت اهلل آقایی در  5شهریور ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
ربابه رضایی و پدرش فرج اهلل آقایی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای لیماک و آسیابسر و دبیرستان شهید
اعزامی رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در
تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حکمت اهلل آقایی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در درگیری های جنگل رامسر شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/03/15منطقه
جنگلی دالخانی رامسر در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای گالش
محله شهرستان شهید پرور رامسر 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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حکمت اهلل آقایی
بسمه رب العاملین
انا لله و انا الیه راجعون
الحمدلله رب العاملني  -سپاس خداوندي را سزاست كه جهانيان را آفريد و به انسان قدرت تامل و تحمل در قبال
سختي ها را ارزاني داشت.
از آنجائيكه انسانيست انسان ايجاب مي كند كه المذهب نباشد و براي به تكامل رسيدن خودش راهي و رسمي
قبول كند و يا بطور علمي  -ايدئولوژي را قبول كند و هدفي داشته باشد و براي نيل به اهداف و آرزوهاي
خودش كوشش نمايد ،من هم راهي را انتخاب نمودم ،راهي كه تشخيص دادم راه مردم است و سبيل اهلل است.
انسان بايد در كورة راه زندگي سختي را فنا نكند و اگرنه به هدفش نخواهد توانست كه نائل شود .انسان
موجودي است پوچ و بي معني و بي روح و اين مذهب است كه مي تواند انسان را از اعماق آن چاه ژرف فنا
و نابودي نجات دهد و به انسان معني ،روح و اصالت بخشد .
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البته هر مذهبي نخواهد توانست همچنين كاري را انجام دهد و مكتب انسان سازي خواهد .و اين بستگي دارد
به تشخيص افراد مي توانند راه سعادت و نيكبختي را انتخاب كنند و مختارند كه بيراهه  -ضاللت و خواري و
بدبختي را .
البته عقيدة من طوري است كه به خدا راضيم كه هزار مرتبه زير شكنجه دشمن كشته شوم اما ننگ مرگ در بستر
را به خود نبينم .آرزومندم و افتخار مي كنم كه بدست دشمنان راه و مكتب خود كشته شوم.
در كشته شدنم خانواده ام نگريند ،كه در اين صورت سخت در عذاب خواهم بود.
و اينكه سخني با حزب اهلل؛ عزيزان من! امام را دعا كنيد ،حفاظت كنيد از مكتب و مرز و بوم ،پيرو امام خودتان
باشيد و او را در رسيدن به جامعه اسالمي و توحيدي ياوري پاكباخته و فرهیخته باشيد .
اخالق را رعايت كنيد كه دنيا به شما خيره است .در هر سنگري كه هستيد مبارزه را از ياد نبريد .
والسالم علیکم
من اهلل توفیق الشهاده فی سبیک -التماس دعای خیر
سی و یکم اردیبهشت شصت برابر با بیست و هفت رجب  1401قمری برابر با بعثت پیامبر اکرم(ص)
حکمت آقایی

هوشنگ ابراهیمی قوچی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز هوشنگ ابراهیم قوچی
هوشنگ ابراهیم قوچی در  1شهریور ماه سال  1350میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
عزت عباس مفرد و پدرش ابراهیم ابراهیم قوچی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در دانشسرای شهید 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید هوشنگ ابراهیم قوچی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/05/01منطقه عملیاتی شلمچه
در اثرشیمیایی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک
شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای گالش محله شهرستان شهید پرور رامسر
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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هوشنگ ابراهیمی قوچی
بسمهتعالی
سه شنبه  - 1367/04/21وصیت نامه شهید هوشنگ ایراهیم قوچی
نام :هوشنگ  -شهرت :ابراهیم قوچی  -فرزند :ابراهیم  -شماره شناسنامه - 2 :محل صدور :حوزه  3تنکابن -
اعزامی :رامسر  -تاریخ اعزام1367/04/12 :
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
با سالم و درود بر امام امت ،خمینی بت شکن و سالم و درود بر شهیدان راه حق و حقیقت و رزمندگان اسالم
و مردم شهید پرور .خدمت تمامی امت شهید پرور و برادران بسیجی پاسدار و دیگر نیروها که به هر نحوی
می خواهند به اسالم خدمت کنند و همچنین خدمت تمامی برادران آشنا و دوستان علی الخصوص خدمت پدر و
مادر گرامی و خواهران و برادران عرض می نمایم .من الیق این نیستم که برای خودم وصیتی بکنم ولی طبق وظیفه
شرعی خود موظفم که وصایایی به دوستان و آشنایان و پدر و مادر و برادران و خواهران و در کل به امت شهید
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پرور بدهم .من از امت شهید پرورم می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند و نگذارند که سالح به زمین افتادۀ آنها
به دست دژخیمان بیفتد و امیدوارم که به جوانان خود اجازه دهند که در میادین نبرد حاضر شده و به نبرد با صدامیان
ادامه دهند تا پیروزی نهایی بدست آید و بر مزار شهیدان گریه نکنند زیرا دشمنان از ناراحتی های شما امت شهید
پرور سوء استفاده کرده و به عمل جنایتکارانه خود ادامه می دهند و اگر می خواهید گریه کنید بر امام حسین گریه
کنید که اسالم را پایگذاری کردند .که شهیدان واقعی آنها هستند.
امت شهید پرور! البته من کوچکتر از آنم که به شما وصیت کنم ولی به عنوان یک برادر خیلی کوچکتر نصیحت مرا
پذیرا باشید و من از شما می خواهم که امام را تنها نگذارید و به فرامین پیر جماران گوش فرا دهید و امام را به عنوان
یک راهنما که راه اصلی را به شما نشان می دهد بشناسید و همچنین قرآن را به عنوان کتابی که تمام راه ها را روشن
بیان کرده و راه اسالم را که به عنوان بهترین راه می داند پی گیرید .که پیروز نهایی از آن حق است و همانطوری که
شما می دانید باطل رفتنی است و حق ماندنی .پس بیایید و برای اسالم جانفشانی نمایید که اسالم به شما امت شهید
پرور علی الخصوص به جوانان نو رسیده مملکت احتیاج دارد و نگذارید که مظلومان در زیر شکنجه های دژخیمان
کافر بسوزند و آه و ناله کنند .بر خیزید و به ناله های آنها پاسخ داده و آنان را از شکنجه های کافران نجات دهید که
کاری بس عظیم انجام داده اید .و جای شما در بهشت برین است.

هوشنگ ابراهیمی قوچی
حاال سخنی چند با دانشجویان:
خدمت تمامی دانشجویان سالم عرض می نمایم و امیدوارم که مرا به بزرگی خودتان ببخشید و ما را حالل کنید.
درست است که من نتوانستم جبران خوبی های شما را بکنم.
ولی امیدوارم که مرا به عنوان یک برادر کوچک که اشتباهات زیاد از من سر زده ببخشید و نصیحت مرا به عنوان
یک برادر کوچکتر از شما ،پذیرا باشید که گوش دادن و عمل کردن به وصیت شهیدان از اهم واجبات است .ای
برادران! تا آنجا که می توانید در جبهه ها حاضر شده و به پشتیبانی نیروهای اسالم پرداخته و بر دشمن پلید یورش
برید که پیروزی از آن شما است و درنگ نکنید که به فرمودة امام امت «امروز روز جنگ است ،روز درنگ نیست»
پس بجنبید که اگر دیر شود به ضرر شما تمام می شود.
حاال سخنی با پدرم:
پدر گرامی امیدوارم که از دست من ناراحت نباشید زیرا که وظیفة خودم دانستم که در جبهه ها حاضر شده و
با دشمن پلید که می خواهند به اسالم ضربه بزند بجنگم و من نتوانستم که جواب خوبی های شما را بدهم ولی
امیدوارم که مرا ببخشید.
سخنی با مادر گرامی:
امیدوارم که مرا ببخشید که نتوانستم جواب زحمات شما را که از کودکی تا این دوره با رنج و مشقت مرا بزرگ
کردید بدهم و می خواهم که ناراحت نباشید زیرا این وظیفۀ ماست که برویم تا خط امام زنده بماند و از بین نرود و
همچنین می خواهم که بر مزارم گریه نکنید زیرا که دشمنان خوشحال می شوند .همیشه با چهرة گشاده با دیگران
برخوردنمایید.
سخنی با خواهرانم:
خواهران! حجاب خود را رعایت نمایید که ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است و حجاب را به عنوان یکی از
ضربه های محکم بر دشمن بدانید و با حجاب خوب به دشمن پلید بفهمانید که تا آخرین نفس و تا آخرین قطرة
خون و تا آخرین نفر خواهیم جنگید و دشمن را از بین خواهیم برد.
به امید پیروزی رزمندگان -ابراهیم قوچی
هفت تپه  -به مورخ 1367/04/21
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حسن احمدمعظم
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن احمد معظم
حسن احمد معظم در  5فروردین ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سیده آمنه موسوی و عباس احمد معظم پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس ادیب و شهید بابایی و دبیرستان کوزه گر با
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود،
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شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات
مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن احمد معظم در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/31عملیات رمضان
منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر می باشد و در گلزار سادات
شهر شهرستان شهید پرور رامسر استان مازندران مزار نمادین دارد.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

حسن احمدمعظم
بسم رب الشهدا و الصدیقین
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
وصیت نامه ام را در این سطور می نویسم باشد که بعد از شهادتم پیام خونم باشد .نخست سخنی با امام :نخست
غران
سخنی دارم با تو ای رهبر انقالب ،ای روح خدا ،ای حسین زمان ،ای بت شکن دوران ،که همچون شیر ّ
می خروشی و امت را به حبل الهی می خوانی ،ای که اگر نبودی هنوز ملت در کفر طاغوتی دست و پا می زدند و
راهی بهر نجات نمی جست.
آری روی سخنم با توست ،ای امام من ،می دانی که پیروان خط حماسه آفرین تو تا خون در بدن دارند در راه اعتالی
اسالم عزیز از پا نخواهند نشست و تا آخرین نفس آیات کالمت را چون مشعلی تابناک فرا راه خط خونین مبارزۀ
حق و باطل قرار می دهند و پیروان شیطان بزرگ را به زباله دان تاریخ خواهند انداخت.
سخنی با پدر و مادرم ،چه زیباست مرگ در راه خدا و جهاد در راه او و چه زیباست در امواج عشق الهی پرواز
نمودن و در قربانگاه عشق به لقاء اهلل رسیدن .پدرم! اگر از پیشت می روم نگران نباش ،این راهی است که سرور
آزادگان به ما آموخته است .از شما می خواهم که بعد از من گریه ای را که ضعفتان را نشان می دهد نکنید .از شما
می خواهم که در صورت امکان در شبهای جمعه برایم دعای کمیل بخوانید تا روحم را شاد کنید.
مادرم! اگر چه جبران زحماتت برایم محال است ولی به خواست خدا و در سایۀ اسالم ،در جبهۀ نبرد حق و باطل
با شعار «ال اله اال اهلل ،اشهد ان محمدا ً رسول اهلل»شهادت می دهم ،باشد که مدال شهادت من بوسیلۀ تو نشانی از
قدردانی و تشکر از تو باشد .گریه نکن مادر غم پرورم چون اگر گریه کنی و ناراحت شوی روحم را ناراحت
می کنی ،اگر شاد باشی روحم را شاد می کنی ،مبادا برایم ماتم بگیری و سیاه بپوشی که این سخت مرا اذیت
می کند .شاد باش ،شادمان زندگی کن و لباس شادمانی بپوش ،که من در راه جدّ بزرگوارت جان داده ام و زنده
شده و زندگی جاوید یافتم.
و در آخر سخنی کوتاه با تو برادرم ،پدر و مادرمان بعدها آرزوی دامادی من را داشتند اما بدان که عروسی یک انسان
اسالمی وقتی است که دستانش و موهای سرش به خون گرم قلبش خضاب گردد و به وصال شهادت نائل شود
و به شهدای صدر اسالم بپیوندد .اکنون این مسئولیت با توست که بعد از من ،پدر و مادر را شاد گردانی و امیدوارم
که در این راه توانسته باشم کمکی به تو بنمایم.
آخرین جمله اینکه همیشه با کفار و منافقین یک حالت انتقام را داشته باشید .والسالم
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مرتضـی اسدیـان
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز مرتضی اسدیان
مرتضی اسدیان در  3مهر ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش معصومه
چاوش ثانی و پدرش رحمت اسدیان پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس اردیبهشت و امام سجاد و دبیرستان امام
رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید مرتضی اسدیان در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/30عملیات رمضان منطقه
شلمچه در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  14سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار
بهشت زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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.

مرتضـی اسدیـان
بسم الله الرحمن الرحیم
َولاَ تَقُولُوا لِ َمن يُ ْقتَ ُل فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْحيَا ٌء َولَ ِكن لاَّ ت َشْ ُع ُرو َن
و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید بلکه آنها زنده اند ولی شما درک نمی کنید.
سپاس بی کران ،مهربان خدای خالق را که شناخت و معرفت خویش را به من آموخت ،سپس عشق به راه خود را
در دلم نشانید و شکر ،نعمت بزرگ رهبری را که خداوند جهت راهنماییم به صراط مستقیم و حقیقت عطا نمود.
و اکنون که خود را به لباس پاسداری مزین و به غسل شهادت مطهر کرده ام به روشنی روز برایم مسلم است که
انتهای راهم به «سبیل اهلل» ختم می شود.
و بعد سالم بر جوانان همیشه در صحنه و سالم بر مردم همیشه بیدار و هوشیار و خنثی کنندۀ نیرنگ منافقان و کفار و
مشرکین ،سالم بر مردم همیشه به یاد خدا و سالم بر مردم همیشه به یاد رزمندگان جبهه های جنگ حق علیه باطل.
خداوند به شما عمری طوالنی و صبری حسن وار (ع) عطا فرماید که از غذای خود می برید و به رزمندگان
می دهید که این خود از نشانه های مومنان است (مام رزقناهم ینفقون) از آنچه به آنها داده ایم انفاق می کنند .من همیشه
خود بعنوان یک بسیجی خدمتگزار (هر چند آنطوری که باید و شاید برای این انقالب پر شکوه اسالم خدمتگزاری
نکردم) از شما تشکر می کنم.
و در آخر همانند همۀ وصیت نامه های شهیدان دیگر ،با خانوادۀ خود وداع می نمایم .سالم بر تو ای مادر مهربانم
و گرامیم! که برایم زحمت کشیده اید و مرا نیکو تربیت کردید و چه خوب مرا تحویل جامعه اسالمی سپردید.
متشکرم .خداوند شما را اجر عظیم و صبر جمیل عنایت بفرماید.
و سفارشم به برادرانم و خواهرنم این می باشد؛ که تنها راهی که می تواند برایتان افتخار جاویدان به جای گذارد
اطاعت مطلق شما از والیت فقیه است و امیدوارم راه مرا و راه شهیدان و پسر داییم را ادامه دهید و در آخر همة
شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
بار الها! ما به تو ایمان آوردیم ،تو از گناهان ما در گذر و در حق ما لطف و مهربانی فرما که تو بهترین مهربان هستی.
بار الها! ما به تو ایمان آوردیم ،به کرم خود گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش جهنم نگهدار.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی تو را به جان مهدی خمینی را نگهدار
و در خاتمه از تمام دبیران مکتبی دبیرستان امام خمینی و برادران همسنگرم خداحافظی کرده و از خدا تبارک و تعالی
موفقیت برای آنان آرزومندم .خدا نگهدار
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محمدکاظم امین نیا
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدکاظم امین نیا
محمدکاظم امین نیا در  7خرداد ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
عزت امین نیا و پدرش محرمعلی امین نیا پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای طالش سرا و شهید واقفی و دبیرستان
رشته کشاورزی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در
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تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدکاظم امین نیا در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/05عملیات والفجر8
منطقه فاو 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 طالش سرا شهرستان شهید
پرور رامسر 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.

محمدکاظم امین نیا
بسم الله الرحمن الرحیم
ْس الْ ُمطْ َم ِئ َّن ُة ا ْرجِعي إِىل َربِّ ِك ر ِاض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة فَا ْدخُيل يف ِعبادي َو ا ْدخُيل َج َّنتي
يا أَيَّتُ َها ال َّنف ُ
ای نفس مطمئن و دل آرام امروز به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود و او راضی از توست باز آی و در
صف بندگان خالص من در آی و در بهشت من داخل شو .سوره فجر آیه  27تا 29
سالم بر حضرت مهدی (عج) دوازدهمین اختر فروزان امامت و سالم بر نایب بر حقش امام امت خمینی بت شکن
و درود بر روان پاک شهیدان انقالب اسالمی که به ندای امام امت خمینی عزیز لبیک گفتند و جان شیرینشان را
عاشقانه فدا کردند.
از آنجایی که هر مسلمانی باید وصیت نامه ای داشته باشد من نیز برای انجام وظیفة شرعی خود چند کلمه ای را
می گویم.
پدر و مادرم! راهی را که من انتخاب کرده ام راهی است که سرور شهیدان حسین بن علی (ع) در این راه به شهادت
رسید و در این راه برای پایدار شدن نظام جمهوری اسالمی از جان و مال باید گذشت و برای بزرگترین آرزوی
خود که همان شهادت در راه خداست ثانیه شماری کرد.
دوستان و آشنایان عزیزم! امروز روزی است که خدای رحمان از ما مردم مسلمان امتحان می گیرد و همه باید دست
در دست هم دهیم و از این انقالب و اسالم دفاع کنیم و ای امت شهید پرور ایران! قدر این امام عزیز ،این پیر جماران
را بدانید و تا آخرین قطرة خون او را تنها نگذارید.
پدر و مادرم! شما خیلی حق بر گردن من داشتید و از خداوند بزرگ طلب آمرزش می کنم که نتوانستم حق شما
را ادا کنم و همچنین برادران و خواهرانم! خیلی حق برگردن من داشتید و من برادر خوبی برایتان نبودم امیدوارم در
صورت خواست خدا شهید شدم همگی شما حاللم کنید.
به دوستان و همکالسانم توصیه می کنم درسهایشان را بخوانند و وقت عزیز خود را بیهوده نگذرانند زیرا این
لحظات ،حساسترین لحظات انقالبمان می باشد و وقت خودشان را فقط به خواندن کتابهای درسی ننمایند کتابهای
مذهبی استادانی چون مطهری و بهشتی و سایر علماء و دانشمندان را مطالعه نمایند.
در صورت خواست خداوند رحمان شهید شدم به رهبرم بگویید که من تا خون در رگهایم داشتم فریاد خمینی
رهبر را بگوش همه رساندم .به ملتم بگویید که من درس شهادت را در مکتب اسالم آموختم و به معلمینم بگویید
که من اینگونه در کالس انقالب حاضر و ناظر بودم .به همرزمانم و همکالسانم بگویید که من کارنامة قبولی ام را به
امضاء خون گرفته ام و در ضمن پدر و مادرم! بخواست خدا شهید شدم مبادا در مرگم گریه و ناله کنید زیرا دشمنان
اسالم از این گریه و نالة شما شاد می شوند همانطور که سرور شهیدان فرمود؛ (از شهادت نترسید همانطور که نوزاد
از پستان مادرش نمی ترسد) و مرا در کنار سه شهید محلم دفن نمایید .انشاءاهلل
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
به امید پیروزی اسالم در سرتاسر گیتی و نابودی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار
فرزند حقیر شما «محمد کاظم امینی نیا»
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محـمود پـروانه
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمود پروانه
محمود پروانه در  1شهریور ماه سال  1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادر و پدرش عباس
پروانه پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و
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انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور
پررنگی داشت.
شهید محمود پروانه در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/04منطقه عملیاتی
شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر می باشد.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

محـمود پـروانه
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
آنانکه در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و پیش خدای خویش روزی می خورند.
با درود بر حسین رهبر آزادگان و شهیدانی که قهرمانانه جنگیدند و غریبانه شهید شدند و با سالم بر بقیه اهلل و نائبش
روح اهلل و سربازانش جند اهلل و امتش حزب اهلل.
بر آن شدم که چند کالمی را بعنوان وصیتنامه بنویسم :تا بانگ ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل در جهان طنین نیفکند
مبارزه هست و تا در هر کجای جهان مبارزه هست ما هم هستیم .و از پدر و مادرم می خواهم که هیچوقت برای
من ناراحت نباشد چون آنچه را آرزو کردم رسیدم .از خانواده ام می خواهم که برایم گریه نکنند و برایم سیاه نپوشند
چون سخت در عذاب خواهم بود .و از دوستانم می خواهم که هر وقت وقت پیدا کردند برایم دعا کنند و من هم
راهی را انتخاب نمودم ،راهی که تشخیص دادم راه مردم است و سبیل اهلل است و اینک سخن با حزب اهلل دارم؛
عزیزان من! امام را دعا کنید و رزمندگان اسالم را دعا کنید و از مردم می خواهم در نماز جمعه بروند و در دعای
کمیل بروند و شرکت کنند و از پدر و مادرم و اهل خانواده ام تقاضا دارم که وقتی من شهید شده ام و آن پولی که
از بنیاد شهید به شما می دهند آن را نگیرید و آن را به بیت المال ببخشید و از پدر و مادر و دوستان و آشنایانم تقاضا
دارم که هر بدی از ما دیده اند ما را ببخشند و از من راضی باشند .مرا در بهشت زینبیه پیش برادر مهربانم شهید
احمد معافی دفن کنند.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار از عمر ما بکاه بر عمر او بیافزا
خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان

خدایا خدایا صدام و لشگرش را نابود بگردان

خدایا خدایا زیارت کربال نصیب ما بگردان

خدایا خدایا لیاقت شهادت نصیب ما بگردان

خدایا خدایا ما را ببخش و بیامرز

خدایا خدایا گناهانمان را بریز

محمود پروانه
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عزت اهلل پـروری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز عزت اهلل پروری
عزت اهلل پروری در  2فروردین ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
زهرا حدیدی و پدرش ابوالحسن پروری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس اردیبهشت و فرید با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
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های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید عزت اهلل پروری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1360/09/22منطقه عملیاتی سرپل ذهاب
در اثر جراحات وارده به بدن شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر می باشد ودر بهشت زینبیه شهرستان
شهید پرور رامسر مزار نمادین دارد.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

عزت اهلل پـروری
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حمیدرضا پوراحمدی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حمیدرضا پوراحمدی
حمیدرضا پوراحمدی در  19شهریور ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
زرین آذرهوش و پدرش علی پوراحمدی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس طالقانی و کاشانی و مسلمی با موفقیت و
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حمیدرضا پوراحمدی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد
که در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/12/12عملیات
تکمیلی کربالی 5منطقه 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 بهشت زینبیه
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

حمیدرضا پوراحمدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود به روان پاک شهداء و با درود به رهبر معظم القدر و با درود به آنانی که خالصانه در راه خدا جهاد کردند و
مردانه با استکبار شرق و غرب جنگیدند تا اینکه دین و ناموسشان محفوظ بمانند .آری جنگیدند تا این که از دست
دادن جانشان با پیروزی از خط سرخ حسینی همانند حسین با از دست دادن سر مبارکشان و همانند ابوالفضل
العباس با جدا شدن دست از پیکر عزیزشان ،رسالت انبیاء را در تمام جهان گسترش دادند .بیاییم ما هم همانند این
عزیزا ِن به خون غلتان ،رهرو راه حسین بن علی (ع) باشیم و با ایثارگریهای خود و با از دست دادن جان نا چیز
خود بتوانیم سهمی در گسترش رسالت رسول خدا (ص) داشته باشیم .چه جوان ها داریم که دست ندارند ،آنان چه
کسانی هستند؟ اینها شهیدان زنده می باشند که رهرو راه برادر عزی ِز حسین ،ابوالفضل العباس شدند و توانستند با از
دست دادن دست مبارکشان مکانی در دستهای دیگر باز کنند و جایگاه بس زیبا و پایدار برای خود بدست بیاورند،
خوشا به سعادتشان .بیایید اعمال خود را تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم ما کجاییم و آنها کجا؟ آنها چه کردند و ما داریم
چه کار می کنیم؟ بس است این همه کار خالف ،یک لحظه به خود بیاییم و تفکر کنیم و بیاندیشیم که این همه
پیامبرها برای چه آمدند؟ و برای چه چیزی این همه مش ّقت را متحمل شدند؟ امام حسین به چه دلیل جانش را فدا
کرد؟ و به چه دلیل  72یارش را به صحرای کربال برد و همه شهید شدند؟ آیا آنها دنیا را دوست نداشتند؟ و آیا آنها از
زندگی کردن بدشان می آمد؟ آیا آنها فرزندشان و خانوادۀ خود را دوست نداشتند؟ پاسخ این سوال ها را در آن دنیا
چه کسی باید بدهد؟ یک بچۀ سرمایه دار یا این آشغال پوش های ولگرد سر خیابان یا طرفداران مایکل جکسونها
و سایر همجنسبازان دنیا؟ نه از عهدة این ها خارج است جوابش به عهدة ما مسلمان هاست که می دانستیم و عمل
نکردیم .می دانیم که امروزه دین اسالم به وجود ما ایرانی ها نیازمند است ،اگر ما سستی کنیم خون حسین و  72تن
از یارانش پایمال می شود .خون جوان هایی که در بوجود آوردن یک انقالب نو نهال کوشش کردند به هدر می رود.
جواب اولیائش و یا فرزندش و یا همسرش را چه کسی باید در آن دنیا بدهد؟ وصیت من به شما دوستان و آشنایان
این است که این قدر به خاطر مال دنیا و زندگی کردن دو روزه در این دنیا حرص و جوش نخورید و بیایید کمر
ه ّمت بر بندید و در یک دست سالح و در دست دیگر قرآن برگیرید و در خط سرخ حسینی در گسترش این دین
با عظمت اسالم شریک باشید تا بتوانید در آن دنیا به شفاعت علی (ع) و سرور آزادگان حسین بن علی (ع) برسید.
فردای روز قیامت چگونه می توان به شفاعت علی (ع) برسی در صورتی که در آن برهه از زمان تو می توانستی
با از دست دادن جان خود ،خون ریخته شدۀ حسین را جمع آوری کنی تا این که خون مبارکشان پایمال نشود.
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حمیدرضا پوراحمدی
حاال یک دسته هستند که ضمن اینکه فرزندانشان را اجازة رفتن به جبهه نمی دهند یک سری شایعات و تهمت
هایی به فرزندان دلیر و مومن که هدفشان چیزی دیگر است می زنند .هر چند که این بسیجی ها از حرف های این
سری از افراد ناراحت نمی شوند بلکه آتش قلبشان داغ تر می شود و شعله ور می گردد .یک جوان محصل بسیجی
به خاطر درک و فهمی که دارد به خاطر شناختی که از اسالم پیدا کرده عاشق روی به خون خفتۀ حسین و روی
خوش مهدی(عج) عازم پیکار با دشمن اسالم در جبهه های حق علیه باطل می شود .آنچه که در دل یک بسیجی
می گذرد فرق می کند با آن چیزی که در دل یک جوان سرخیابانی است .آرزوی یک جوان بسیجی شهادت است
اما یک به اصطالح جوان ال ابالی به فساد کشاندن محیط و گذاشتن نوار مبتذل و درست کردن انواع شکل ها و مدل
های زشت که انسان با دیدن این چنین قیافه ها حالت تهوع بهش دست می دهد .حاال به جایی کشیده که خانوادة
این نوع افراد جرأت پیدا می کنند که به جوانی که راه درست را در پیش گرفته و از کرده های گذشتة خویش پشیمان
شده و پا به رویش گذشته ،ایراد می گیرند .در صورتی که خود و خانواده اش سر تا پا ایراد است .تهمت هایی نظیر
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این که بسیجی های محصل را که می بینی این ها همه تنبل بوده اند و در درس ضعیف بوده اند و به خاطر پنج
مرحله ای امتحان دادن عازم جبهه شدند و یا می خواهند خود را در بین مردم خوب جلوه دهند و به خاطر گرفتن
تأییدیة آزادگان و انجمن محل به جبهه می روند .من با این احمق ها که خداوند واقع ًا دشمن های خود را احمق
آفرید می گویم که کجا یک جوان با این همه آرزوها که در سر دارد دست به این چنین کار می زند؟ رفتن به جبهه
یعنی گرو گذاشتن جان .دیگر آن بسیجی محصل کجا می تواند بعد از مرگش بیاید پنج مرحله ای امتحان بدهد؟ یا
خودش را در بین مردم خوب جلوه دهد و مردم آن را به چشم دیگر نگاه کنند؟ کجا یک عقل سلیم می آید راحتی
خوابیدن اول وقت را پیش پدر و مادر و خانواده بودن را به خاطر گرفتن یک نمره ناپلئونی ترجیح دهد؟ که شما این
چنین در گوش فرزندتان می خوانید و در بین جامعه شایعه می کنید و مردم را گمراه می کنید .هر چند که خدا شما
را گمراه کرده است .انشاءاهلل که تا ابد در همان گمراهی باشید به موالیم علی قسم به سرور آزادگان حسین بن علی
قسم که هر کس عامل این چنین شایعات در جامعه باشد به شفاعت علی (ع) در آخرت نرسد و در جهنم ابدی
بسوزد .شما که با این حرفهایتان داغ مادران و پدران شهید را دوباره زنده می کنید ،انشاءاهلل که خداوند داغدارتان کند
تا بفهمید که چه چیزی در دل یک مادر شهید و پدر شهید می گذرد .چه چیزی در دل پدر و مادر رزمنده می گذرد.
حمیدرضا پوراحمدی سال 1365

محمدخسرو پوررستمی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدخسرو پوررستمی
محمدخسرو پوررستمی در  22اردیبهشت ماه سال  1349میان خانواده ای با ایمان و متدین
در شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت
مادرش زهرا میرحسینی و پدرش یوسف پوررستمی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید معظم و بابایی و دبیرستان شهید
کوزه گر رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدخسرو پوررستمی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد
که در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/02/06عملیات
کربالی  10منطقه کردستان 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 سادات
شهر شهرستان شهید پرور رامسر 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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بسماللهالقاسمالجبارین
خدمت خانواۀ بسیار عزیزم سالم عرض می نمایم؛
پس از ارادت و تقدیم عرض سالم و تهیات الهی ،سالمتی و شادکامی شماها را از درگاه خداوند متعال و منان
خواهان و خواستارم .امیدوارم که حال شریف یکایکتان خوب بوده باشد.
باری عرض شود که نامۀ پر از مهر و محبب شما در مورخه 1366/01/29 :بدستم رسید و بی نهایت خوشحال و
شادمان گردیدم .اگر از راه لطف و مرحمت جویای حال این حقیر شدید ،به استحضارتان برسانم که حالم بحمداهلل
خوب است و همیشه به ذکر دعا و ثنای شما مشغول می باشم.
سالم مادر عزیز! سالم گرم مرا که از ته قلبم سرچشمه می گیرد و فرسخ ها راه را می پیماید تا خدمت شما رسد
را ،پذیرا گردید .پدر عزیز سالم علیکم ،پدر عزیزم! سالم گرم مرا به بزرگواریتان قبول بفرمایید .برادرانم سالم ،سالم
من بر رخ مبارک یکایکتان باد .سالم احمد آقا ،احمد آقا! از اینکه شما را ناراحت کردم واقع ًا متأسفم ،احمد جان من
به خاطر این حرفی که نوشتم از شما معذرت و پوزش می خواهم ولی اگر خوب فکر کنی به اشتباه خودت پی می
بری! به هر حال من به کوچکواری خودم شما را می بخشم و امیدوارم که شما هم به بزرگواری خودتان مرا مورد
عفو و بخشش قرار دهید چون راهی که ما آمده ایم امیدی به برگشت نیست و باید مرا ببخشید.
سالم محمود آقا ،از اینکه لطف نموده و برایم نامه ای پر از مهر و صفا نوشتید ،بی نهایت متشکرم .سالم سعید آقا،
سعید جان! تو را به جان هر کس که دوست داری ،لطف ًا َدرست را با دقت بخوان تا اینکه انشاء اهلل قبول شوی و به
رتبۀ باالتر روی ،انشاء اهلل .سالم حمید آقا ،حالتان چطور است؟ امیدوارم که حالتان خوب بوده باشد .می دانم که
خوشحال شده اید ولی خوب خودم می خواهم که دیگر بر نگردم ،انشاء اهلل.
سالم وحید آقا و سالم سعید آقا و سالم حسین جانم ،سعید آقا! منظور از سالم مجدد این بود که بیشتر به فکر
درست باشی .مادر عزیز! از قول من برادرانم را تک تک ببوس .خواهش می کنم شیرت را بر من حالل بگردان و هر
بدی که از من سر زده است ،به بزرگواریتان مورد عفو و بخشش قرار دهید .در خاتمۀ عرائضم گرمترین سالمهایم
را خدمت مادر بزرگ و پدر بزرگ مهربان و زن دائی (بهناز خانم) و لیال جانم برسانید.
سالم مرا خدمت تمامی دایی ها و زن دایی ها و بچه هایشان برسانید و از اینکه شماره تلفن علی دایی را برایم
نوشتید بی نهایت متشکرم .و در ضمن اگر ممکن است شماره تلفن زینب خاله را برایم قید بفرمایید و به دایی علی
بگویید که در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل می کنم .مادر اگر ممکن است در روز عزای من گریه مکن برای
من اشک نریز ،برای سید الشهداء و ساالر شهیدان گریه کن ،برای پهلوی شکستة فاطمۀ الزهرا (س) گریه و زاری
کن .و به دایی علی به خاطر تلفن تبریک عرض می نمایم .دیگر مزاحم اوقات شریفتان نشده و همگی شماها را به
خدای بزرگ می سپارم .خدا نگهدار .راستی محمود آقا اینقدر به فکر شیرینی خوشمزه مباش روزی فرا می رسد
که نان و خرما خواهی خورد .خدا یار و یاورتان باد.
توجه  :تعدادی عکس ناقابل هم برایتان پست می نمایم ،به تعداد  14عدد امیدوارم که خوشتان بیاید و حتی برای
یادگاری هم که باشد از من قبول بفرمایید .به امید فتح نهایی رزمندگان اسالم 1366/01/30 -

نـادر جـیرده علیزاده
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نادر جیرده علیزاده
نادر جیرده علیزاده در  5مرداد ماه سال  1342میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سیده حوریه قریشی و پدرش صمد جیرده علیزاده پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس فرید و خواجه نصیر 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید نادر جیرده علیزاده در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/01/05منطقه عملیاتی
شوش دانیال 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 مسجد آدینه ییالق جواهرده
شهرستان شهید پرور رامسر 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 الرب الشهدا و الصدیقین  -ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو ها َج ُروا َو جا َه ُدوا فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ِه ْم َو أَنْف ُِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه َو أُول ِئ َك ُه ُم الْفائِ ُزو َن
آنانی که در راه خدا هجرت گزیدند و جهاد کردن و گذشتی از اموالشان و جهانهایشان آنها اجر عظیمی خواهند داشت در
نزد خدا و آنان رستگاران دو عالم هستند.
به نام خدا پاسدار خون شهیدان تاریخ از هابیل تا شهدای کربال و از شهدای کربال تا شهدای  17شهریور و از  17شهریور تا
7تیر و از هفت تیر تا این زمان و همین مکان مقدس و همین مکانی که خون بر شمشیر پیروز شد و در همین زمانی که رهبر
ما امام خمینی رهبریت ما را به عهده دارد و در همین جنگی که امام زمان (عج) فرماندهی عملیات جنگ حق علیه باطل را
بعهده دارد و در همین زمانی که مردم مسلمان و شهید پرور ایران در پشت جبهه ها به ما رزمندگان در جبهه روحیه می دهند
و با کمکها و ایثار و چه با از بین بردن منافقین و این گونه افرادهای ضد والیت فقیه امثال انجمن حجتیۀ امتی های خائن.
وصیت نامه خود را شروع می کنم :اینجانب حسین علیزاده فرزند صمد محل تولد رامسر  ،یکی از افرادی که نمی دانم خدا
ما را قبول می کند بعنوان یک فرد حزب الهی یا اینکه نه ،هستم و اینجانب بعنوان یک فرد مسئول به عنوان یک برادر کوچک
به شما مردم با ایمان و فداکار پیامی دارم؛ برای اینکه شهید با خون خود به شما ای برادر و ای خواهر پیام می دهد و شما نیز
مسئولید که پیام شهیدان را به مسلمانان بدهید و اگر این کار را نکنید مسئولید در پیشگاه خداوند و باز خواست خواهید شد
چون این مسئولیت سنگین به عهدة هر فرد مسئول و مسلمان است و شهید با خون خود ندای آزادی و ندای استقالل و
جمهوری اسالمی را سر می دهد و با خون خود درخت اسالم را آبیاری می کند .پس اینجانب بعنوان یک پیام آور به شما
برادر و خواهر اخطار می کنم و تذکر می دهم که در این زمان مواظب رهبرمان باشید و از وی اطاعت کنید و گوش به فرمان
امام باشید .وحدت کلمه و اتحاد اسالمی را حفظ کنید و مواظب باشید که خائنین و فرصت طلبان و منافقین و ضد والیت
فقیه و ضد امام در شما رخنه نکنند و حتی نگذارید در مستر کارهای بزرگ مملکتی و پستهای مهم رخنه کنند .مردم مسلمان
ما چشمان به عملکرد های شما دوخته شده است نگذارید که اینها خون شهیدان را پایمال کنند و روی پیکر های پاک شهیدان
لگد بگزارند و دست سازش با ضد انقالبیون و آمریکا بدهند .پیام دیگرم این است مردم مواظب این انجمن حجتیه باشید
اینها ضد والیت فقیه هستند ،اینها ضد انقالب و ضد امام هستند ،اینها همه شان از منافقین بدترند .ای مسلمانان! آگاه باشید
که فریب ظاهر اینگونه افراد را نخورید ،اینها با اسم امام زمان(عج) پیش می آیند .به جای اینکه خود را سپر امام زمان قرار
دهند امام زمان را سپر خود قرار می دهند .اینها ضد امام زمان و نایب بر حقش امام خمینی هستند ،اینها در مسترکارها قرار
گرفته اند .در خود فرمانداری و در خود بخشداری و سپاه و کمیته امداد و در مدارس شهرتان نیز رخنه کردند .مردم! هر چه
سریعتر بدون از بین بردن وقت ،تا اینکه اینها ضربه به اسالم و انقالب اسالم نزدند شما ضربۀ نابودی را بر اینها بزنید و اینها
را از بین ببرید و اینها را به زباله دادن تاریخ بفرستید .مردم! هر چه دربارة این انجمن بگویم کم گفته ام ،فقط وصیت من این
است که با اینها مبارزه کنید ،اینها را با هر وسیله ای که شد نابود کنید .مردم! در نمازهای جمعه شرکت کنید و در راهپیمایی و
در مجالس شرکت نمایید و با اتحاد و وحدت خود ضربة محکمی به آمریکا و ع ّمالش بزنید و به فکر امام و دولت اسالمی
باشید ،به فکر محرومان از جمله جنگ تحمیلی باشید و پیام دیگرم برای خانواده ام؛ پدر و مادر و برادرم و خواهرم! پیامم این
است که هیچ به فکر از دست دادن فرزند خود نباشید ،بلکه به فکر امام و انقالب اسالمی باشید .از اینکه در کنارتان نیستم
احساس دلتنگی نکنید و هیچ برایم گریه نکنید و لباس عزا به تن نپوشانید ،بلکه باید خوشحال باشید که خدا چنین فرزندی را
از شما قبول کرد و شما هم بایستی به جای لباس عزا لباس رزم بپوشید و راه من و راه دیگر شهدا را ادامه دهید .پدر و مادر!
به شما نوید می دهم که پیروزی از آن مسلمین است و ما پیروزیم ،چه کشته شویم و چه بکشیم پیروزیم .در خاتمه رضایت
کامل از پدر و مادرم درخواست می نمایم .به امید پیروزی رزمندگان اسالم علیه کفر وصیت نامه ام را به پایان می رسانم به
امید پیروزی رزمندگان اسالم علیه کفر .سالمتی امام و طول عمر امام و سالمتی عمر شما را از خداوند متعال درخواست می
نمایم .به امید پیروزی رزمندگان اسالم علیه کفر وصیت نامه ام را به پایان می رسانم .از اینکه وقتتان را گرفتم انشاءاهلل ببخشید
چون خواستم به مسئولیت خود وفادار باشم و پیام شهدا را برسانم.
حسین علیزاده  -شوش دانیال  - 1360/11/19 -ای دوست! آن روزی که آمدی به دنیا عریان  /جمعی به تو خندان تو بودی
گریان  /کاری کن ای دوست که در موقع رفتن  /جمعی به تو گریان تو باشی خندان  -از مولوی
مرا در کنار مزار برادر شهیدم شفیع علیزاده دفن کنید ،اگر پیکردم به دست شما رسید کسی که این نامه می خواهد بخواند
بایستی مورد قبول من باشد وگرنه کسی دیگر حق خواندن این را ندارد - .حسین علیزاده

یوسف چاوش ثانی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز یوسف چاوش ثانی
یوسف چاوش ثانی در  1شهریور ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
زینب مسگران و پدرش مختار چاوش ثانی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس بحری و فرید و دبیرستان شهید مطهری
رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید یوسف چاوش ثانی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/02/04منطقه عملیاتی تپه سلیمانیه
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 مسجد آدینه ییالق جواهرده شهرستان شهید
پرور رامسر 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 چاوش ثانی
بسم رب الشهداء والصديقني
بنام اهلل ارسال كننده انبياء
درود فراوان به رهبر كبير انقالب اسالمى ايران و تمامى مستضعفان جهان ،امام خمينى و سالم فراوان بر
شهداء از شهداى صدر اسالم تا شهداى كربالى ايران و سالم بر خانواده و دوستان و آشنايانم.
از آنجا كه جنگ ضرورت حيات انسانى و اسالمى است ،وظيفه خود دانستم كه جان بى ارزش خود را
فداى اسالم و انقالب و وطن و ناموس و شرافتم كنم و از خداوند توانا مىخواهم كه در اين راه به من صبر
و استقامت و پايدارى دهد.
همشهريان و هموطنان عزيزم! همه مى دانيد كه فضيلت جنگ خيلى زياد است آنقدر زياد است كه قرآن
از آن به عنوان (( بيع با خدا )) و (( فوز عظيم )) ياد كرده و امام على هم در ميان اصالت ها و واالیى هاى
جنگ و جهاد مى فرمايد:
فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولياء و هو لباس التقوى و درع الله الحصينة و جنته الوثيقه فمن تركه رغبة
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آرى فضيلت جنگ آنقدر زياد است كه امام على از آن به عنوان « باب الجنة » و « جنته الوثيقه » ياد مى كند.
و وصيتم آنست كه پشت سر انقالب و امام حركت كنيد و امام را هرگز تنها مگذاريد و مسجد را هميشه
محل تدريس قرآن و احكام اسالمى قرار دهيد و آنجا را پر كنيد.
مرا در بغل مزار شهيد پرويز فالح دفن كنيد.
بار پروردگارا! آن كسانى را كه در لباس اسالم بر عليه اسالم و مسلمين نقشه مى كشند ،نقشههايشان را
نقش بر آب و آنان را (دشمنان اسالم) را از بين بگردان.
خدايا ،خدايا ،تو را بجان مهدى تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار.
یوسف  -مازندران رامسر
دانش آموز بسیجی

هوشنگ حراتی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز هوشنگ حراتی
هوشنگ حراتی در  10تیر ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش فاطمه
عمرانی و پدرش رمضان حراتی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس روستای لپاسر و دبیرستان شهید
مطهری رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید هوشنگ حراتی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/02/02عملیات کربالی 10منطقه
کردستان -بانه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  8سال تفحص شد و بعد از تشییع
در گلزار بهشت زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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.

«»25

هوشنگ حراتی
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بسم الله الرحمن الرحیم  -ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو ها َج ُروا َو جا َه ُدوا فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ِه ْم َو أَنْف ُِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه َو أُول ِئ َك ُه ُم الْفائِ ُزو َن
آنهایی که ایمان آوردند هجرت کردند و از مال و جان خود در راه خدا دریغ نکردند ،نزد خدای متعال مقامی واال دارند.
به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و به نام اهلل پاسدار حرمت شمع فروزان
با درود و سالم بر حجت ابن الحسن عسگری (عج) یگانه منجی عالم بشریت و با درود و سالم بر امام امت این رهبر دردمندان
و محرومان و مظلومان جهان و با درود و سالم بر تمامی شهیدان از کربالی حسینی گرفته تا کربالی خمینی و با درود و سالم بر
شما ملت قهرمان و همیشه در صحنه به خصوص خانواده های معظم شهدا که با اتحاد و همبستگی خود توانسته اید این اسالم و
انقالب را از شر اشرار و متجاوزان نجات دهید .من وصیت آنچنانی ندارم فقط چند نکته ای را که الزم دانسته ام مطرح می کنم.
اینجانب با آگاهی کاملی که به اسالم و قرآن و شهادت داشتم برای حفظ و حراست از اسالم و قرآن و انقالب و این میهن اسالمی
ما ،یعنی ایران ،قدم به عرصۀ میدان گذاشتم تا شاید بتوانم حق خود را نسبت به اسالم از این طریق ادا کرده باشم و ادا کنم .من
شهادت در راه خدا را سعادت انسانها می دانم و این درسی است که معلم خون و شهادت و نمونۀ مجسم آزادگی یعنی امام
حسین(ع) به ما آموخته است ،شهادت از مراتب واالی انسانی است که از پیامبران و امامان برای ما به ارث گذاشته شده است پس
باید از این ارث کمال استفاده را ببریم و در این راه قدم برداریم تا راه سعادت و خوشبختی را طالب شویم .آنانکه نسبت به اسالم
و قرآن و انقالب و شهادت بی تفاوتند بیایند و به معراج انسانهای عاشق و خداگونه بنگرند که دنیا برای دنیا پرستان تمام می شود
و آخرت برای مومنان و مردان راستین خداست .پس ای روحانیون و ملت حزب اهلل و ای جوانان! مساجد را مکانی برای تعلیم و
تعلم قرار دهید و مساجد را خالی نگذارید زیرا استعمارگران و منافقان از تجمع شما در مساجد و نماز جمعه ها وحشت دارند و
تا به حال این تجمع و وحدت یکپارچۀ شما بود که این اسالم را پیروز کرده و زنده نگه داشته است و توصیه می کنم شما اگر می
خواهید با خدا صحبت کنید نماز بپا دارید و نماز را اول وقت بخوانید و قرآن تالوت کنید تا نور الهی در آئینۀ صبر شما منور گردد.
سخنی با مادرم؛ مادرم! از شما تشکر می کنم که مرا اجازه دادید تا به جبهه بروم و برای دفاع از حیثیت اسالم و قرآن و نابودی
کفر جهانی به مبارزه بر خیزم .مادرم اگر توفیق شهادت یافتم مبادا برای من گریه و زاری کنی و برای من دلتنگی و ناراحتی کنی و
مبادا من را پیش فاطمه زهرا (س) خجالت زده و شرمنده کنی ،مادرم! می دانم مرا با چه سختی هایی و رنج هایی بزرگ کردی،
می دانم چقدر زحمت برای این حقیر کشیدی و می دانم که داغ فرزند برای مادر چه مشکل و سخت است ،ولی مادرم به شما
توصیه می کنم که با تمام این سختی ها مبارزه کن و لحظه ای از پای ننشین و برای حفظ دین اسالم بکوش و تالش کن که هر
چه بکوشی باز هم کم است ،مادرم! کوه باش و چون کوه استقامت کن و صابر باش زیرا خداوند صابرین را دوست دارد و من از
خداوند می خواهم که به شما اجری عظیم و صبری جلیل و عمری طویل عطا بفرماید .مادرم! شهید عزادار نمی خواهد شهید پیرو
می خواهد من از شما می خواهم تا آنجا که در توان دارید برای اسالم تبلیغ کنید و برای من عزاداری نکنید و برای من پول خرج
نکنید .چون من از محبت پدر محروم هستم دیگر در اوصاف پدربزرگوارم چیزی نمی گویم و فقط از خداوند طلب آمرزش
گناهان او را می کنم و از خداوند می خواهم که پدرم را در زمرۀ مومنان و مردان راستین خودش قرار دهد( .آمین یا رب العالمین)
اما چند توصیه برای برادران و خواهرانم ،برادران و خواهرانم! اگر بدی از من دیدید مرا حالل کنید و اگر می خواهید روح مرا شاد
کنید در شهادتم گریه و ناراحتی نکنید بلکه بخندید و خوشحال باشید و پیرو خط امام باشید که هستید و هر چه از دست شما بر
می آید برای اسالم و قرآن خدمت کنید و نماز را بپا دارید و قرآن بخوانید تا به سعادت حقیقی دست یابید انشاءاهلل.
چند توصیه برای خویشاوندان و دوستان و آشنایان:
خویشاوندان ،دوستان و آشنایان! به هر حال وقت آن رسیده است که از شماها خداحافظی کنم و از شما جدا شوم .به هر حال
اگر بدی و غیبتی در حق شما انجام دادم مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید و ادامه دهندۀ راه من باشید ،زیرا که یکی از بهترین و
واالترین راه های سعادت و خوشبختی است .مادرم از شما می خواهم که مرا در بهشت زنبیه در اطراف پدرم به خاک بسپارید.
متشکرم  -والسالم علی من التبع الهدی -برادر حقیر شما هوشنگ (حجت) حراتی
اهواز – هفت تپه – روز چهارشنبه ساعت  9/30صبح 1366/01/12
خدایا خدایا تا انقالب مهدی تو را به حق مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدار .آمین
چند شعر هدیه به مادرم و خانواده ام؛ به روز مرگ چو تابوت من روان باشد  /گمان مبر که مرا درد این جهان باشد مادر
برای من نگری و نگو دریغ دریغ  /به دام دیو در افتی دریغ آن باشد مادر  /جنازه ام چو بینی مگو فراق فراق  /مرا وصال و مالقات
ِ
جمعیت جنان باشد مادر
آن زمان باشد مادر  /مرا به گور سپاری مگو وداع وداع  /که گور ،پردة

مهرداد حسن زاده
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز مهرداد حسن زاده
مهرداد حسن زاده در  2مرداد ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
محترم محمدی و پدرش حسنعلی حسن زاده پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس خواجه نصیر و امام سجاد با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید مهرداد حسن زاده در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/07/29عملیات
والفجر 4منطقه 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 لشت نشا
شهرستان شهید پرور رامسر 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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مهرداد حسن زاده
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فـرزاد حـسنی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز فرزاد حسنی
فرزاد حسنی در  15مهر ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش زینب
اقدامی و پدرش علی حسنی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس کاشانی و 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید فرزاد حسنی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/03منطقه عملیاتی هویزه در
اثر انفجار مین شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک
شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار بهشت زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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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فـرزاد حـسنی
بسماللهالرحمنالرحیم
يَاأَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْكُونُوا ْقَ َّوا ِم َنيبِالْ ِق ْس ِطشُ َه َداءلِلَّ ِه َولَ ْو َع ىَلأَنف ُِس ُك ْمأَ ِو الْ َوالِ َديْنِ َواألَقْ َر ِب َني
ای کسانی که ایمان آورده اید از قیام کنندگان به عدل و گواهانی برای خدا باشید اگر چه این
شهادت بر علیه خویشتن و با پدر و مادر و با نزدیکان باشد.
برادران و خواهران عزیز! من حرفی برای گفتن ندارم ولی این را برای برادران و خواهران حزب اهلل
بگویم که از دست اکثریت توده ای و منافقین و اقلیّت گول نخورید ،آنها هم مثل آمریکا جنایتکار
هستن .د
من می دانم که شما برادران و خواهران حزب اهلل این گول را نمی خورید و همچون مثل رهبر انقالب
امام خمینی رستگار و عادل هستید.
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صحبتی با پدر :من از پدر خود که معلم من بود خیلی خیلی تشکر می کنم و هم چون مادر دل سوز
من.
پیامی دارم برای گروه مقاومت؛ شما گول منافق را نخورید که نگذارید توی شما رخنه کنند.
والسالم
فرزادحسنی

ولی اهلل رستگاری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز ولی اهلل رستگاری
ولی اهلل رستگاری در  2شهریور ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
پروین یوسفی و پدرش آقابزرگ رستگاری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای کتالم با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید ولی اهلل رستگاری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1360/09/27منطقه عملیاتی گیالن غرب
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 چهل شهید تالرسر روستای کتالم
شهرستان شهید پرور رامسر 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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ولی اهلل رستگاری
بسم رب شهدا و صدیقین  -إِ ْن أَ ْح َسنتُ ْم أَ ْح َسنتُ ْم ألَنف ُِسک ْم َوإِ ْن أَ َسأْت ُ ْم فَلَ َها  -اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی

کنید به خود کرده اید - .اال بذکر الله تطمنئ القلوب  -آگاه باش که با یاد خدا دل آرام گیرد - .أَلاَ إِ َّن ِح ْز َب اللَّ ِه ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
 بدانید که حزب خدا رستگارند - .سالم؛اول از هر چیز باید بگویم که من یار و یاور امام زمان(عج) و نائبش روح اهلل موسوی خمینی هستم ،من ولی اهلل
رستگاری در سن  15سالگی ،این انقالب عظیم اسالمی را شناختم و در سن  16سالگی در ارگانهای انقالبی به
نام انجمن اسالمی با برادران به تبلیغات اسالمی پرداختم و در سن  16سالگی در بسیج مستضعفین رامسر که با
همکاری بیشتر مردم و با پایه گیری برادران مسئول در آنجا به عملیات و آموزش نظامی پرداختم که بعد از چند
مدت باز به انجمن اسالمی کتالم آمده و با برادران به تبلیغات پرداختم و بعد از چند مدت دیگر که مردم با سپاه و
بسیج همکاری بیشتری پیدا کردند از مسئول سپاه خواستند که بسیج برای شهر کتالم بر پا کنند و این کار را انجام
دادند و در این بسیج مستضعفین برای اسالم و مردم و خدای خویش به کار پرداختم و همانطور اینکار را ادامه دادم
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تا به اینجا کشیده شدم و آنقدر دلم می خواست که شهید شوم و آنقدر می خواستم که خداوند مرا در آغوش خود
بگیرد و شهادت مرا بپذیرد و تا به شهادت برسم و من هر ساعت و هر لحظه در نماز دعا می کردم خدایا مرا زودتر
به شهادت برسان که دیگر از این دنیای پر از هیجان انگیز و این دنیای پر از جنایت مرا به شهادت برسان که دیگر
از جهان خود برای همیشه گذشت کرده بودم که باری بس از روی دوشم بر زمین افکن و این که قرآن می گوید؛
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ

و چند سخنی با پدر و مادرم دارم که این چنین است؛  -سالم مرا از دیار دور بپذیرید از دیاری که یادآور تجدید
تاریخ اسالم است .از دیاری که صداهای رعد آسا حکم فرماست و انسان را به یاد وحی و نزول آیه از جانب اهلل
می اندازد و از دیار مظلومان و مستمندان که پا برهنگی عربهای مظلومش با آن چهره های آفتاب خورده و قلب های
پاک ،انسان را به یاد عرب های زمان محمد(ص) و علی(ع) می اندازد.
از دیاری که نخلهایش مدینه را ماند و آبهایش دجله و فرات و وسعت زمین هایش و لختی آن مخیله را در صحرایی
تذکر می دهد ،که خونهایش در دشت نینوا و صحرای کربال جاری است ،و رزمندگانش جنگجویان صدر اسالم را
مانند ،که در خاک و خون می غلطند و پی در پی شعار ال اله اال اهلل و اهلل اکبر سر می دهند و بدینوسیله به ملحدان
درس می دهند که ایمان ،ایمان ،ایمان و تکیه گاه ها را پیروز و بهروز خواهد نمود و ای ستمگران و ای ابر قدرتهای
شرق و غرب ،کفار و منافقان! مپندارید که ما مرده ایم بلکه ما زنده ایم و ناظر ،چرا که در راه خدا قتال می کنیم و
کشته می شویم .چه بهتر از اینکه با خدا به معامله بنشینیم و جان خود را در راه او تقدیم داریم.

ولی اهلل رستگاری
پدر و مادر و خواهر و برادرم! ما سربازان اسالم مصمم و با اراده ای استوار و ایمانی راسخ ،حمله ای به کافران بعثی

این دست پروردة ابر قدرتها نماییم ،برآنیم که درسی عظیم به آنها دهیم که دیگر هوس تجاوز به سرزمین اسالم
راستین را نکنند و در آخرین لحظات باقی مانده از عمرم در صدد بر آمدم تا چند کلمه ای به عنوان آخرین کالم
از خود به جای بگذارم و مطالبی که خود بهتر می دانید گوشزد کنم .که شما ها برای این انقالب و اسالم راستین

محمد(ص) و اسالم راستین و عظیم علی(ع) و اسالم بسیار بسیار عظیم و پر از شکوه مهدی(عج) همگی بر

می خیزید و با نایب او روح اهلل موسوی خمینی راه او را ادامه می دهید و این انقالب را تا به دست صاحب راستین
خود برسانید و ای خدا تو خود از تمام ضمیر من آگاهی که از روی صدق و صفا سخن می گویم و همة تالشم
برای گرفتن حق مستضعف از مستکبر مستکبر است .وگرنه در این سن و سال که من در حال حاضر  17ساله

هستم و شهید می شوم بعد از من جنگیدن نوبت جوانان عزیز و برومند می باشد ،جوانان این کشور ،همان کشوری
که علی(ع) درباره اش می فرماید «به خدا روزگاری می آید که ایرانیان چنان برای احیای اسالم راستین بر سر شما

ملت عرب کافر بکوبند که دمار از روزگارتان در بیاورند».

ای کوردالن چرا نمی خواهید دین اسالم را یاری دهید ،دینی که از سرزمین شما برخاسته ،لکن شما مانند منافقان از
نور قرآن گریزانید و قدر آن را نمی دانید و دیگر من می روم شماها برادران و خواهران اگر این اسالم را قبول دارید
بیایید تا با هم یکی شویم و دشمنان را از بین ببریم.

مادر و پدر! مرا در چهل شهیدان دفن کنید تا آرام بخوابم ،چون برادر بزرگم و دوست عزیزم «نظام الدین» و برادر

کوچکم «حسن رستگاری» در آن جا خوابیده اند و به این خیال نروید که گفتم خوابیده اند یعنی در منزلشان رفته اند.
مرا هم در بغل آنان دفن کنید و آنجا باید چهل شهید بدهد از بسیج و رزم آوران .و از تو خواهرم می خواهم همیشه

با حجاب کامل باشی و از تو انتظارها دارم .از تو ای برادر کوچکم می خواهم راه مرا ادامه بدهی و مادر و پدرت را
آرام کنی و َدرست را بخوانی و اگر مادر و پدر را آزار کنی مرا آزار کرده ای و از تو مادر می خواهم که هر وقت بر
مزارم آمده ای گریه نکنی بلکه گریه برای منافق است که بچه اش را در راه ضد انقالب و اسالم بودن رفته است و

او را اعدام کرده اند و تو باید خوشحال باشی که فرزندان غیور و سلحشور پرورش دادی و هر روز جمعه بر مزارم

شمع روشن کن و از تو پدر می خواهم که یک پدر با ایمان ،راسخ و وفادار باشی و یک پدر نمونه.

هم اکنون من بر جای نشسته ام و در دستم سالحی است که متعلق به برادر شهیدم نظام الدین خلعتبری می باشد
و تنها با قلم خویش خون سرخ رنگینم را بر کاغذی می آورم.

که خدایا تو را سپاس که مرا از لجن زارهای شهر بیرون آوردی و به بهشت جبهه ها روانه ام کردی.
دیگر عرضی ندارم .خداحافظتان
و السالم  -ولی اهلل رستگاری
1360/07/23
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محمد روجایی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمد روجایی
محمد روجایی در  27شهریور ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش حوا
ابوالقاسمی و پدرش عیسی روجایی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس شهید نورشمسی و خلعتبری با موفقیت و
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمد روجایی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/09/05منطقه پادگان منجیل در
اثر جراحات ناشی از انفجار تی.ان.تی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار چهل شهید روستای کتالم
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

محمد روجایی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم به رهبر کبیر انقالب و رزمندگان شجاع جبهه های جنگ و سالم بر شهیدان و بچه های یتیم و
خانواده های اسیران ،با سالم و درود به شما پدر و مادر گرامی که با خلوص نیت مرا پرورش داده و مرا به این
مقام رسانیدید و امیدوارم که از من راضی باشید .و اما تو ای مادر! شیرت را در راه خدا بر من حالل گردان و
من هرگز آن خدمت هایی را که به من کردید فراموش نمی کنم و از شما می خواهم برای من ناراحتی نکنید
و همیشه خوشحال و سربلند باشید و همیشه دعا کنید که بچه ات شهید بشود و اگر من به جبهه رفتم برایم
ناراحت نباشید و اگر بخواست خدا شهید شدم هیچ گریه نکنید و سر قبر من گریه و زاری نکنید و امیدوارم
که بچه ای خوب برای شما باشم.
به برادران خود عرض می کنم که درس های خودشان را بخوانند و اگر شهید شدم راه مرا ادامه دهند.
و به خواهران خود عرض می کنم که زینب وار راه مرا ادامه دهند و هرگز گریه و زاری نکنند و امام را تنها
نگذارند و به جبهه ها کمک کنید و همیشه یار و یاور امام باشید.
والسالم
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اسماعیل زحمتکش
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز اسماعیل زحمتکش
اسماعیل زحمتکش در  4شهریور ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
زینب زربخش و پدرش مرادعلی زحمتکش پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس وحید و فرید با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
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های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید اسماعیل زحمتکش در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/11/18عملیات کربالی5
منطقه شلمچه در اثر اصابت تیر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  8سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار بهشت
زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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.

اسماعیل زحمتکش
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و امت امام و با سالم به رزمندگانی که در جبهه های حق علیه باطل حماسه
می آفرینند و از خود نمونه هایی چون شهیدان و مجروحین و اسرا تقدیم انقالب می کنند.
وصیت نامة خود را شروع می کنم؛ اول بوسه ای با شور شوق به کف دست مادر و بوسه ای بر صورت پدر
می زنم چون که اینان واقع ًا در بزرگ کردن و تربیت فرزندان خود بسیار کوشا و زحمت کشیده اند ولی این فرزند
حقیر نتوانست آنطور که باید به آنها خدمت کند .از مادرم می خواهم از اینکه امانت خداوند را پس می دهد
هیچگونه ناراحتی نداشته باشد و از پدرم می خواهم که از یک رزمنده بودن دست نکشد و همچنان به فعالیت خود
ادامه دهد و از برادر بزرگم می خواهم که هر بدی از من دیده مرا عفو کند و در هنگام خاک کردن من مشتی خاک
رویم بریزد تا مطمئن شوم از من راضی است و مرا بخشیده.
از برادرم محمد نیز می خواهم که مرا ببخشد و از او می خواهم همچنان به خدمت مردم و مخصوص ًا گروه مقاومت
بپردازد و عکس مرا قاب گرفته و به عنوان یادگاری در پایگاه بزند.
از خواهرانم می خواهم که هرگز حجاب را از خود دور نکنند و همچنان عروسم (برادر زنم) که البته الزم به گفتن
من نیست و از خواهرم مریم می خواهم که از فراغت من ناراحت نباشد و اگر هم شد با مادرم و کبری و معصومه
هر جمعه در بهشت زینبیه به دیدارم بیاید.
از معصومه می خواهم که در خواندن درس کوشا باشد و به مادرم دلداری دهند و از برادرم یعنی علیرضا می خواهم
که یک رزمندة شجاع باشد و از هیچ دشمنی نترسد و بر همه مشکالت به راحتی فائق آید و در مرگم ناراحت نباشد
و همانگونه خود می دانید مرا در بهشت زینبیه به خاک سپارند و اول یک دور مرا دور شهیدان بچرخانید که هر
چیزی که داریم از این شهیدان داریم و خداوند ما را در جهان آخرت جزء این شهیدان قرار دهد.
والسالم
1364/11/14
وصیت نامه اسماعیل زحمتکش
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امیـر شعیب
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز امیر شعیب گلینی
امیر شعیب گلینی در  11مهر ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
تهران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش مرجان گالش و پدرش
جمشید شعیب گلینی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس محدث و خلعتبری و دبیرستان شهید اعزامی
رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید امیر شعیب گلینی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/05منطقه عملیاتی فاو 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 گالش محله شهرستان شهید پرور
رامسر 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.

امیـر شعیب
به نام خداوند بزرگ و مهربان
از کجا آمده ام – آمدنم بهر چه بود – به کجا می روم آخر – ننمایم وطنم
در ضمن اگر موقع خواندن وصیت نامه ام اشکالی دیدید مرا ببخشید .دوستان ،آشنایان و مردم مسلمان! چون امروز
جبهه های حق علیه باطل احتیاج به نیرو دارد ما وظیفه مان است که در این راه برای دفاع بشتابیم و برخودم الزم
و واجب دانستم که عازم جبهه های حق علیه باطل با برادران بسیجی بروم تا به سهم خودم از دین و ناموس و
مملکت اسالمی و رهبر بزرگ مان دفاع کنیم.
هر کس توان دارد به جبهه بیاید و هر کس نمی تواند پشت جبهه ،مالی ،نقدی کمک کنند ،تا با قدرت تمامی اقشار
ملت ایران دست بیگانگان را قطع بنماییم ،تا به مملکت مان آسیبی نرسد.
با شما برادران و خواهران و شما پدران و مادران! اگر من در مقابل شما گناه کردم یا باعث کوچک شمردن شما
شده ام یا باعث بدبین کردن شما یا در کمک کردن به شما کوتاهی کردم مرا ببخشید و از شما می خواهم که دعاها
را فراموش نکنید دعای همیشگی شما آن را تکرار کنید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار – از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا – مجروحین و معلولین شفا عنایت
فرما – زیارت کربال نصیب ما بگردان – ظهور حجتت را نزدیکتر بگردان – رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان
پدر و مادر عزیزم! از شما می خواهم که از من راضی باشید و خوشحال بشوید که چنین فرزندی داشتید که در چنین
راهی برای دفاع از دین و ناموس و مملکت شهید شد و بر مزارم که می آیید گریه نکنید.
		
به راه رهبر و دینم فدا کردم جوانی را

به آگاهی پسندیدم بهشت جاویدانی را

مگری مادر خوبم شهید هرگز نمی میرد

که من عشق شهادت را از موالیم علی آموخته ام

از خواهرانم می خواهم که حجاب را رعایت کنند و نماز را فراموش نکنند و با برادران من در بسیج همکاری داشته
باشید و حرف پدر و مادر را گوش کنید و آنها را آزار نرسانید تا از شما راضی باشند.
در ضمن مرا در گالش محله در جوار شهیدان دفن نمایید متشکرم.
والسالم خدا نگهدار شما
 1364امیرشعیب گلینی
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حامد علی مرادی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حامد علی مرادی
حامد علی مرادی در  15مرداد ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
آرام محتشم و پدرش عیسی علی مرادی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس مصطفی خمینی و فتوکیان و دبیرستان
اردیبهشت رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
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در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حامد علی مرادی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/05منطقه خرمشهر 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 طالش محله شهرستان شهید پرور رامسر
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.

حامد علی مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زندگانی هستند که نزد خدایشان روزی می خورند.
با سالم و درود فراوان به امام زمان و نایب بر حقش و با سالم و درود فروان به ارواح مقدس و مطهر و تابناک تمامی
شهیدان انقالب و با سالم به شما امت حزب اهلل و همیشه در صحنه.
انقالب خونبار اسالمی ایران پس از گذشت چندین سال می رفت که تداوم دهندة خط سرخ حسین و بنیانگذار
نهضت عدل و عدالت تشیع باشد ولی از آنجا که جباران تاریخ در تمام دوران سد راه تشیع بودند باز هم در مقابل
این انقالب که نشأت گرفته از حرکت سرخ حسینی بودند علم کردند و به قول معروف این انقالب را در نطفه خفه
کنند و با توطئه چینی های مختلف و ایجاد اغتشاشات داخلی از قبیل فاجعه آمل و کردستان و غیره ...سعی داشتند.
ولی شما امت حزب اهلل و همیشه در صحنه با استفاده از نصایح پیامبرگونة امام و با همکاری کامل ،فرصت هیچگونه
توطئه را به این دست نشاندگان و ع ّمالشان نداده و نمی دهید.
آمریکای جنایتکار به توسط صدام جنگ را بر علیه ایران شروع کرده و تمام جوانهای ما مصمم و پایدار با هم عهد
بستند که تا بیرون راندن متجاوز از پای ننشینند .خالصه و االن که حدود هفت سال از انقالب خونبارمان میگذرد
با تقدیم هزاران شهید و مجروح و اسیر و معلول و با از دست دادن بسیاری از شهر ها و منابع طبیعی ،ملت ما
مصمم تر از پیش شعار فتح و پیروزی سر می دهد و خواهان استقالل تمامی جهانیان است.
پس بر ماست که با ایثار خون خود ،جان و مال خود ،تداوم دهندگان راه این شهیدان باشیم .شهیدانی که در جمع
ما بودند ولی االن جایشان در بین ما خالی است .من بعنوان یک سرباز کوچک انقالب به جبهه آمدم تا به مزدوران
بفهمانم که هنوز هم ملت ما مثل این است که تازه جنگ را شروع کرده است .آمده ام به جبهه تا دِین خود را به شهدا
ادا نموده باشم و حافظ خون شهید و دست گیرندة تفنگ شهیدان باشم .پس تو ای انسان آزاده که در هر مسندی
هستی ،بازاری و کشاورز و معلم و اداری و غیره! نصایح امام و وصیت نامه های شهیدان را آویزه گوشت قرار ده و
دنباله روی این شهیدان باش .شما ای بازاریان محترم اگر احیان ًا کسی پیدا شد در بین شما که احتکار و گرانفروشی
می کند به خون شهیدان خیانت کرده است .این وصیت نامه هایی را که می بینی از جان و خون شهیدان نوشته شده
است و هر رزمنده ای وصیت نامة خودش را خودش می نویسد کسی فکر نکند که هر رزمنده که شهید می شود
برایش سپاه وصیت نامه درست می کند نه اینطور نیست.
خالصة کالم ،من به این خاطر به جبهه نیامدم که خدای ناکرده نتوانستم از درس قبول شوم بیایم و از سهمیة
رزمندگان استفاده کنم .نه من ،بلکه همة رزمندگان .کسانی که این تهمت ها را به رزمندگان می زنند حداقل خودشان
یکبار بیایند و توی یک سنگر دو ساعت بمانند و بروند ،فداکاری این رزمندگان را از نزدیک ببینند.
من از شما عاجزانه تقاضا دارم امام را تنها نگذارید و همیشه و همه حال پیرو او باشید و شما ای خواهران حزب
اهلل بدانید که حجابتان کوبنده تر از خون شهیدان است پس بیایید حجابتان را حفظ کنید و در سنگر خودتان مشت
محکمی به دهان دشمنان انقالب بزنید.
فرزند کوچک انقالب حامد علی مرادی
1365/10/03
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حسن علی مرادی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن علی مرادی
حسن علی مرادی در  24فروردین ماه سال  1351میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سکینه فلکی و پدرش موسی علی مرادی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس مصطفی خمینی و فتوکیان و دبیرستان امام
خمینی رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در
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تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن علی مرادی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/03/23عملیات بیت المقدس7
منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش و شیمیایی شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار بهشت زینبیه
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

حسن علی مرادی
بسم الله الرحمن الرحيم
و ال تحسنب الذين قتلوا ىف سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سوره آل عمران آيه 164
مپنداريد كسانى در راه خدا كشته مى شوند مرده اند بلكه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزى مى خورند.
بنام اهلل ،بنام او كه منظومة شمسى را برافراشته ،بنام او كه زمين را گسترد ،بنام او كه در زمين موجودى بنام انسان
بيافريد ،بنام او كه انسان را بسوى حق و حقيقت و بهشت جاويد راهنمايى مىكند و بنام او كه رحمتش از غضبش
سبقت گرفت.
اصوال وقتى آدم از بهشت رانده شد و در زمين جايگزين گشت خداوند رحمان انسان را بحال خود نگذاشت بلكه
راه دوزخ و بهشت را پيش پاى او گذاشت و فرمود :انسان در انتخاب يكى از اين دو راه خود مدنظر است تا در
آخرت در آن جاى گيرد .يا راه هابيل و هابيليان زمان خود را برگزيند و نعم خداوند را در زمين شكر گويند و تقوى
پيشه كند تا در بهشت جاويد جاى گيرد و يا راه قابيل و قابيليان زمان خود را پيشه كند و در مقابل حق قد علم
كند و به نعمات خداوند قادر شرك ورزد كه اين راه جز راه دوزخ و دوزخيان راه ديگر نباشد .كه البته براى هر دو
راه مثالها در طول تاريخ بسيار است كه امت حزب اهلل خود بهتر مي داند .و اما در اين زمان جنگيست ميان ايران و
عراق و هر دو طرف بر اين قضيه و مسئله تأكيد دارند كه جنگيست ميان حق و باطل .پس يك طرف آن حق است
و يك طرف آن باطل و اما كدام طرف باطل است و كدام طرف حق؟ اگر كمى هم فكر با عدالت كنيم دستگيرى
ما چنين حصول مى شود كه آيا آنكه در صحنة نبرد ،خود را سردار قادسيه مى نامد و دم از انسانيت مى زند ولى
در پشت پرده با صهيونيسم جهانى كه انسانيت سرش نمى شود دست دوستى مى فشارد حق است؟ او كه در شب
تار همچون خفاش خون آشام كودك بى گناه دزفولى و انديشكى و آبادانى را به كام مرگ مى كشاند ولى در سخن
خود بى شرمانه خود را حامى ملت عرب جا مى زند حق است؟ مگر مردم خوزستان عرب نيستند؟ يا او كه تمامى
قوانين بين المللى را زير پا مى گذارد و از مواد شيميايى استفاده مى كند حق است؟
پس بيا تو اى انسان آزاده ،بپاخیز تا ريشة اين ديوانة بعثى را از جايش بر كنيم تا اين ناحق ،حق كش را از ريشه
بخشكانيم .بيا تا حق را در جهان برقرار سازيم .بيا تا انسانى آزاد باقى بمانيم .پس اگر بخواهيم كه اسالم راستين باقى
بماند بايد ريشة آن را با خون خودمان آبيارى كنيم تا درخت اسالم سرسبز و پايدار باقى بماند و نسل آينده از آن
استفاده كند .تا در آينده نسلى با وقار و سر فراز داشته باشيم .يا كه مى دانيم بايد چه زود يا كمى ديرتر اين جهان
فانى را وداع گوئيم پس چه بهتر كه مرگ ما در راه كسى باشد كه ما را آفريد و خون خودمان را در راه كسى بريزيم
كه در ما روح پاك دميد و ما را اشرف مخلوقات قرار داد.
خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانيد كه (( أال إلى اهلل تصير األمور )) آگاه باشيد كه بازگشت تمام امور بسوى
خداوند است .نكند در رختخواب ذلت بميريد كه حسين در ميدان نبرد شهيد شد و مبادا در غفلت بميريد که على
در محراب عبادت شهيد شد و بدانيد كه شهد شهادت در كام شهيد شيرين است .اى مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان
به جبهه جلوگيرى كنيد كه فردا در قيامت و در پيش خدا نتوانيد جوابگوى حضرت زينب باشيد كه شهادت  72تن
را تحمل كرد و اين را آويزة گوش قرار دهيد كه شما براى آخرت آفريده شده ايد نه براى دنيا.
شما آقايان در امام امت بيشتر دقيق شويد تا دير نشده سعى كنيد كه عظمت او را دريابيد .اگر فيض شهادت نصيبم
شد نگذاريد كسانى كه به واليت فقيه اعتماد ندارند در مرگم زارى كنند.
سخنی با منافقين انسان نمای گرگ در لباس ميش ،شما كه دم از اسالم مى زنيد ،شما كه خود را مسلمان مى دانيد
ولى در پشت پرده عكس آن را ثابت مى كنيد ،كسى از باطن شما خبر ندارد بايد هم همينطور فكر كنيد چون ايمان
نداريد و خداوند را قبول نداريد .شما كه نماز نمى خوانيد ولى در نماز جمعه شركت می كنيد و فقط مثل يك
اسكلت متحرك باال و پائين مى رويد در حالى كه نمى فهميد چه بر زبان مىرانيد و فقط براى نشان دادن خود.
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و اما سخنى با مادران عزيز شهدا و مادر عزيز خودم آغاز مى كنم  -شما اى مادران عزيز شهدا! بحق كه شما مستحق
بهشت خداوندى هستيد زيرا عزيزترين كس خود را آنگونه پرورش داديد كه پيامبر فرمود و راه حسين را پيمودند.
آنان را به راهى فرستاديد كه حسين سرور شهدا رفت .پس همانا آگاه باشيد كه فرزندتان شاهد است شاهد براى تان
مبادا كفران نعمت كنيد و قلب آنان را جريحه دار كنيد كه همانا اجرتان را پيش خداوند اليزال از دست مى دهيد.
پس در مرگ عزيزان خود در جلوى دشمن مگرييد و بدانيد كه عزيزانتان امانتى بودند از طرف خداوند پيش شما
و بدانيد كه خداوند باالخره روزى امانت خود را پس مى گيرد چه امروز ،چه يك روز ديرتر .پس چه بهتر كه اين
امانت را همانطور كه پاك از خداوند به دستتان رسيد به صاحب اصلى او بازگردانيد .اى مادران! بدانيد كه بهشت
زير پاى شماست امام را تنها نگذاريد كه زبانحال تمامى شهدا اين است.
شود پيراهن من كفن مـن
گر غرقه بخون گردد تن من
دل از عشق خمينى برنگيرم
گر لب تشنه در صحرا بميرم
تو اى مادرم! نمى دانم با چه زبانى از شما تشكر نمايم كه اين چنين مرا پروردى .راهى كه حسين رفت راه او را به
من نشان دادى .اما اين را بدان كه خداوند در آن جهان اجرى بس عظيم به شما خواهد داد .خواهشى دارم و آن
اينكه در جلوى دشمنان دوست و گرگان ميش ،چشم را تر نكنى بلكه استوار در مقابل آنان باش مثل كوه.
لباس سياه بر تن مپوش و با اينكار به دشمنان بفمان كه روز مرگ ما نيست بلكه روز دامادى ماست .ا ّما ما فقط لباس
دامادى به تن نداريم بلكه لباس خونين ما همان لباس عروسى ماست.
بيا بابا تماشا كن كه فرزندت شده داماد
ببوسم دستت اى مادركه پروردى مرا آزاد
بجاى رخت دامادى لباس خونين به تن دارم
همی روحى شادان زخمى در بدن دارم
اما شما پدران شهدا و پدر عزيز خودم! زبانمان قاصر است از گوياى خدمات شما از براى ما .خداوند گفته كه به
والدين خودنيكى و احسان كنيد ولى چگونه اين همه لطف شما را پاسخگو باشيم پس خودتان ما را ببخشيد .از شما
حالليت مى طلبم و اما اى پدر خواهش دارم مبادا در مرگ من كفران نعمت كنى ،عنان را از دست بدهيد و نعمت
عظيم خداوندى را از كف دهى و الله اى كه از خون شهيد بر مى خيزد لگد مال كنى .امام را دعا كن و رهرو راه او
باش همانطور كه اين چنين مرا آزاد پرورش دادى .اى پدر! اگر جسدم نيامد ناراحت مباش چون من در راه مكتبم
كه همانا مكتب حسين يعنى (( هيهات من الذله )) است كشته مى شوم حال چه جسد بی روحم را ببينى چه حتى
شهيد مكتبم پيكر ندارم
خاكسترى از آن باقى نماند .من آن شمعم كه خاكستر ندارم
شما اى برادران شهدا و برادران عزيز خودم! وظيفة سنگينى بر دوش شماست بار سنگينى با رفتن برادر شهيدتان
بر دوش شما افتاده است .اى برادر شهيد! مبادا بعد از مرگ با عزت برادرت زانوى غم بغل بگيرى و بگويى كه من
بخاطر شهادت برادرم عزادارم نه ،ادامه دادن راه شهيدان اين نيست كه هرچه قدر هم گريه كنى و راهى كه او رفت
و كارى كه او انجام داد نروى و انجام ندهى ،ادامه دادن راه او نمى شود .بلكه اگر مىخواهى روح او را شاد نمايى
برو و اگر قدرت دفاع دارى نگذار اسلحة برادرت به زمين بيفتد و سنگر او خالى شود .برادران شهيد مسائل شرعى
را فراموش نكنيد .شما كه مى خواهيد راه برادر شهيدت را با آمدن به جبهه ادامه دهى بدان كه برادر شهيد تو بخاطر
احياء كردن دين اسالم و مسائل آن در سراسر جهان به جبهه آمده ،مبادا مسائل دينى اسالم را كنار بگذارى .نماز را
بر پا نكنى  -روزه نگيرى  -تولى و تبرى را كنار بگذارى .پس اگر اعوذ باهلل جبهه آمدن تو با يك مزدور عراقى كه
آن طرف خاكریر براى از بين بردن اسالم مى جنگد چه فرقى دارد؟ و اما شما برادرانم! اميدوارم كه راهم را ادامه
دهيد هر چند كه من شاگرد شما بودم و من راه و چاه را از شما ياد گرفتم .از شما حالليت مى طلبم و همين طور
از ديگر اعضاء خانواده ام ،اميدوارم مرا ببخشيد من زياد شما را اذيت كردم ولى شما در مقابل به من احسان كرديد.
از شما خواهش دارم كه امام را تنها نگذاريد و بدانيد كه او از اوالد پيامبران و امامان معصوم است.
خدايا خدايا تا انقالب مهدى خمينى را نگهدار  -والسالم  -حسن عليمرادى

رسول غالمرضایی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز رسول غالمرضایی
رسول غالمرضایی در  12شهریور ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
خدیجه غالمرضایی و پدرش محمد غالمرضایی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس سادات شهر و دبیرستان شهید کوزه گر رشته
انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید رسول غالمرضایی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ 1365/03/26عملیات کربالی1
منطقه تپه های اطراف مهران در اثر اصابت آر پی جی شهد شیرین شهادت را نوشید و در
جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار سادات شهر
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

«»45

رسول غالمرضایی
بسم رب الشهداء والصديقني
س يِل أَ ْمرِي* َوا ْحل ُْل ُع ْق َد ًة ِّمن ل َِّس يِان * يَ ْف َق ُهوا قَ ْول
اش ْح يِل َص ْدرِي* َويَ رِّ ْ
َر ِّب رْ َ

حمد و سپاس بيكران بر آفريدگار هستى ،كه ُكرات آسمانى را با نظم خاصى كه هيچكدام از آنها با يكديگر برخورد
نخواهد كرد بوجود آورد .اويى كه انسان را به صورت يك ماشين پيچيده و منظم با پيچ و خمهاى فراوان خلق كرده.
اويى كه در همه جا آشكار و پنهان ،ظاهر و باطن حضور دارد .خداوند بزرگ مشيّت آفرينش انسان را بر اين قرار
داد كه در روى زمين به كسب معارف و مكارم اخالقى و سپاسگزارى از نعمات بى شائبه او بپردازد و براى رسيدن

به اين اهداف ،انسان بايد كوشش و مجاهده فراوان نمايد تا به آن درجه اى كه خداوند او را به عنوان خليفه اهلل در
روى زمين برگزيده است ،برسد .الزمة شناخت خداوند براى انسان ،شناخت خود انسان است .اگر انسان خود را
نشناسد خدا رانخواهد شناخت .آنجا كه حضرت على(ع) مى فرمايد (من عرف نفسه فقد عرف ربه) (كسى كه خوشتن
را بشناسد خدا را نيز خواهد شناخت) پس اى انسان ها! بياييم با شناختن دقيق نفس خود ،خالق و آفريدگار خود
را بشناسيم و به دستورات داده شده اش توسط پيامبران ،جامه عمل بپوشانيم.
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بياييم براى آن همه نعمات فراوان الهى كه در اين دنيا وجود دارد و در ديد چشم و محيط زيست اطرافمان قرار
دارد سپاسگزار باشيم و به درگاه با عظمت ربالعالمين روى آورده و شكرگزار باشيم.
بار خدايا پروردگارا! تو را سپاس كه به ما قوة تفكر دادى تا در مسير «اهدنا الصراط المستقيم» آگاهانه و با شعور قدم
گذاريم .اى پناه بى پناهان .دنياپرستان مشغول زر و زيور دنيا هستند خداوند در فرداى قيامت در آتش عذاب از ما
سئوال مى كند؛ تو كه نعمت واليت داشتی پس چه شد كه در آتش دوزخ هستى؟ تو كه نعمت اسالم ،نعمت عقل
و معرفت داشتی پس چرا به جهنم من آمدى؟ اى گنهكار! تو كه ديدى اسالم غریب است ،اسالم مظلوم است چرا
به یاری اسالم نرفتی ؟ تو که دیدی هر روز عزیزی را راهی دنیای دیگر می کنند تو که دیدی پسر همسايه ات را
روى دستها بلند كرده و سوى قبرستان مىبردند (بسوى مزار شهدا) پس باز به اين دنيا دل بستى .صداى عزيزان در
سنگر را مى شنيدى ،صداى نالة مجروحين را مى شنيدى ،اشك چشم يتيمان شهدا را مى ديدى ولى بى حجاب و
بى بند و بار در كوچه ها مى گشتى؟ اشك مادران داغديده را مىديدى واى به باغها و گلستانها ميرفتى ولى گفتى بیا
خوشى كنيم ،تفريح كنيم .جبهه ها را كه خداوند در آن جبهه بود فراموش كردى بسوى راحت طلبى رفتى ،بسوى
دنيا رفتى ،چه جواب دارى كه به خدا بدهى؟ خدا نكند ما از اينها باشيم .نكند ما از اين روسیاهان باشيم .خدايا اگر
تو به ما عنايت نكنى ما هم در صف اين جسورها قرار خواهيم گرفت .ما هم در صف اين شقى ها قرار خواهيم
گرفت ،كه روى خون اين عزيزان پا مى نهيم .روى مزار شهدا پا مى نهيم ،خيانت مى كنيم به اين شهدا.
برادران! ما چند صباحى بيشتر در اين دنيا نيستيم ،فردا ما را هم در گور خواهند گذاشت .چه کنیم با سؤاالتى كه از
ما مى كنند؟ اگر داد بزنيم فرياد بزنيم چه كسى به فرياد ما مى رسد؟ پس بيائيم به درگاه خداوند متعال دست بلند
كنيم و بگوييم؛ «الهى العفو» تا از گناهانم در گذرد.

رسول غالمرضایی
این بندة حقير با آگاهى كامل و بينش صحيح در راه خدا قدم بر داشتم ،براى احياى عظمت اسالم و مسلمين ،دفاع از
قرآن و نواميس مسلمانان و دفع تجاوز از كشور اسالمى راهى دانشگاه انسان سازى جبهه هاى غرب و جنوب كشور
گشته تا توشه اى در آخرت و در روز رستاخيز برايم باشد .پدر و مادر گراميم! انشاءاهلل كه خداوند به شما طول عمر
و سالمتى عنايت فرمايد .زبانم قاصر است براى گفتن و دستم عاجز از نوشتن از آن همه زحمت ها و سختي ها و
كوشش هاى فراوان و بى شائبه اى كه در پرورش و بزرگ كردن اين بندة حقير و كوچكتان كشيديد .اجركم عنداهلل.
پدر و مادر گرانقدرم! از اينكه توانستيد فرزندتان را در راه اسالم و قرآن كريم پرورش داده و در راستاى باريتعالى
قربانى دهيد بسى كمال افتخار برايتان مى باشد.
از شهادتم ناراحت نباشيد ،همانا از مكتب سرخ حسين(ع) درس شهادت و شجاعت را آموختم و زينب وار هنگام
شهادتم صبر و بردبارى را پيشة خودتان سازيد كه(ان اهلل مع الصابرين) .خواهران بزرگوارم كبرى  -كلثوم و شهربانو!
دستم عاجز است از نوشتن در حفظ حجاب اسالمى كه خودتان در طول حيات دنيويتان حافظ و نگهدار آن بوديد
كوشا باشيد .نمونه يك زن مسلمان باشيد و همانند زينب در هنگام شهادتم صبر و بردباريتان را حفظ كنيد.
برادر بزرگوارم هادى! افتخار و مباهات دارم كه برادرى دارم كه در زندگى مش ّوق بنده بودند و خود نمونة يك

رزمندة مخلص و بسيجى قهرمان هستند كه ماهها در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل بسر بردند و امتحان خود را
در راه خدا دادند .اين وصيت نامة حقير در حالى تكميل گرديد كه متجاوزين بعثى هنوز در داخل خاك ما موضع
گرفته اند و رزمندگان اسالم قاطعانه در جلويشان محكم ايستاده اند.

دوستان دوران حياتم! من كوچكتر از آن هستم كه برايتان چيزى بنويسم اما مِن باب تذكر شما را به تقوا و ايمان به
خداوند سفارش مى كنم .در همة كارها و در انجام اعمال توكل به خداوند متعال داشته باشيد .دوستان ظاهرى براى
خودتان نباشيد بلكه دوستان حقيقى و با وفا براى همديگر باشيد .امت شهيد پرور! خود را كوچك مى دانم كه براى
امت محمد (ص) و شيعيان على (ع) چيزى بنويسم .بنده شرمنده هستم از آن همه ايثار و فداكارىتان كه در راه خدا
انجام مى دهيد .در حياتتان غير از خدا بندة ديگران نباشيد.
برادران اين جنگى است كه بر كشور اسالمى تحميل شده است ،جنگى است كه ستمگران فرو رفته در گرداب
تمايالت دنيوى ،آنان كه نمى خواهند ملت ها روى پاى خود بايستند و سرنوشت سرزمينشان را خود تعيين كنند اين
بار بر كشور اسالمى ما تحميل كردند و به كشور ما تجاوز كردند .سرزمين ما را غارت كردند و به نواميس ما تجاوز
نموند .آنان بخاطر منافع خويش و نابودى اسالم ،مسبب جنگ گرديدند .حال آيا مى توانيم با اين جنايتكاران صلح
كنيم؟ و دست گدايى بسويشان دراز كنيم؟ ما انسان هستيم ،انسان از بدو خلقت خويش آزاد آفريده شد بنابراين

سرنوشت هر ملتى بدست خود همان ملت مى باشد.انشاءاهلل كه همگى بتوانيم در مسير «قربه الى اهلل» گام برداريم «»47
و به كمال نهائى برسيم .والسالم

سعـید غـالمی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سعید غالمی
سعید غالمی در  3تیر ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان رامسر
استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش رحیمه نیری فر و
پدرش علی غالمی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید بحری و فرید و دبیرستان امام خمینی با
موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود،
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شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات
مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سعید غالمی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/03عملیات والفجر 6منطقه دهلران
در اثر اصابت تیر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر
پاک شهید بزرگوار پس از  12سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار بهشت زینبیه
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

سعـید غـالمی
بسم الله الرحمن الرحیم
رصوص
إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الَّذي َن يُقاتِلو َن يف َسبيلِ ِه َصفًّا كَأَنَّ ُهم بُنيا ٌن َم ٌ
بنام خدای تبارک و تعالی و با سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی درهم کوبندة ستمگران و با درود به
شهیدان که با خون ایثارگرانة خود ،نهال اسالم را آبیاری کردند و نیز با سالم و درود بر مهدی صاحب
الزمان ،این منجی بشریت وصیت نامة خود را آغاز می کنم.
پدر عزیز و مادر گرامی! امیدوارم که در برار سختی ها و مشکالت پایدار باشید و در هر لحظه به یاد
خدا باشید و صبر و شکیبایی داشته باشید ،زیرا گره بیشتر کارها با صبر و بردباری باز می شود.
اگر من شهید شدم برایم گریه نکنید زیرا شما با گریه هایتان روحم را عذاب می دهید.
پدر و مادرم خواهش می کنم بدی های گذاشته ام را در گذرید چون من وقتی به جبهه آمدم و به یاد
کارهای گذشته ام می افتادم گریه ام می گرفت ،چون من شما را خیلی اذیت می کردم.
مادرم:
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محمدعلی فاریابی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدعلی فاریابی
محمدعلی فاریابی در  2فروردین ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رشت استان گیالن دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش مریم
بانو سلیمان نژاد و پدرش علیرضا فاریابی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خواجه نصیر و امام سجاد و دبیرستان شهید
مطهری با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
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اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدعلی فاریابی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/31عملیات رمضان
منطقه شلمچه در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر می باشند و در گلزار بهشت
زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر استان مازندران مزار نمادین دارند.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

محمدعلی فاریابی
الصا ِبرِی َن ال َِّذی َن إِذا أَصابَتْ ُه ْم ُم ِصیبَ ٌه قالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َو إِنَّا إِلَیْ ِه را ِج ُعو َن
بسم الله الرحمن الرحیم َ -و بَ رِّ ِ
ش َّ
مژده ده به صبرکنندگان ،آنانکه چون به حادثة سخت و ناگواری دچار شوند ،صبوری پیشه کنند و بگویند ما بفرمان
خدا و به سوی او رجوع خواهیم کرد.
و حال که دنیای ما برای مردن آفریده شده ،پس چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد( .امام حسین(ع) سید الشهدا)
زندگی در عقیده به خداست و جهاد در راه آن .شاید وصیت نامه نوشتن برای جوانانی که هنوز عمری و سالی
نگذرانده اند بسیار سخت باشد ،با هزاران امید در دل و آرزو در سینه ،طپش قلبشان ما المال از عشق به آینده و
حرکت خونشان امید بخش فردایشان است .به خصوص که وصیت نامه نوشتن به معنای آن است که انسان خود
را برای مرگ آماده می سازد و مرگ یعنی رها کردن همة آن امیدها و آرزوها .چه سخت است این لحظه و چه
دردناک است این قضیه.
سالم و درود بر پیشتازان انقالب اسالمی که در صدر همه قائد اعظم ،امام خمینی که پرچم اسالم را در همۀ اقصی
نقاط جهان می رود به اهتراز در آورد و از شما ملت مسلمان می خواهم که قدر این رهبر را بدانید و او را تنها
نگذارید و از او اطاعت کنید .من که موفق به دیدار او نشدم ،پدرم و یا مادرم و یا همرزمانم از طرف من به دست
بوسی ایشان بروند و سالمم را برسانند و خدمتشان برسانند تا زمانی که ما وجود داریم و خون در رگهای تک تکمان
وجود دارد از اسالم پشتیبانی و از مرزهای کشور نگهبانی و وجود مبارکشان را تنها نخواهیم گذارد .و ای خدا ،جانم
و وجودم فدای یک لحظۀ عمر امام باد .انسان که یکبار بیشتر نمی میرد ،چه خوب است که این مردن در راه اهلل باشد.
شهادت یک سعادتی بس عظیم و متعالی است ،خدا می داند که اگر جان داشتم و هزار مرتبه به دنیا می آمدم ،باز
برای اسالم شهید می شدم و حتم ًا خداوند تبارک و تعالی این افتخار و این لیاقت و این سعادت را نصیبم خواهد
کرد ،چون راه خیر و برکت و سعادت الهی در شهادت است و دیگر راه ها همه به گمراهی و بیراهه می انجامد.
سالم علیکم ای پدر و ای مادر و ای برادران و ای خواهران و ای خویشاوندان عزیز و بهتر از جانم ،همة شما را
دوست می دارم ولکن خدا و اسالم را بیش از شما دوست دارم و اگر شهید شدم از شما می خواهم که برایم گریه
نکنید ،سیاه نپوشید ،عزادار نباشید ،چون روز عزای دشمن (منافقین ،کافرین و  )...و روز پیروزی مسلمین است و
شاد باشید که خدا از شما خوشنود گردد ،و هیچگاه از خط امام و اسالم خارج نشوید و مادر مهربانم! من در دنیا
به هیچ چیز دل نبستم و نخواهم بست ،اگر زنده ماندم همیشه یک راه را انتخاب خواهم کرد ،همچون که انتخاب
کردم و آن یک راه راه اهلل ،راه شهادت ،ایمان و یکتاپرستی ،و حتما خدا در این راه کمک خواهد کرد .مادر عزیزم!
همچون کوه استوار باش و همچون دریا خروشان و حال وقت آن است که رسالت زینب وار خود را نشان دهی،
چون در راه هدف مقدس گام برداشته و جان باخته ام ،افتخار کن و به خود ببال و ای پدرم! درود بر تو که چون
ابراهیم فرزند خویش را به قربانگاه فرستادی و ای خواهر عزیز (شما هر دو)! شما هم نیز زینب زمانمان باشید و
در راه خدا مبارزه کنید و ای برادران خوبم! راه خدا بهترین راه هاست ،به مکتب اسالم چنگ زنید و به همۀ شما
خالصانه می گویم راهم را ادامه دهید و اسلحه ام را بر زمین مگذارید .خداحافظ همه تان باد.
اگر بدهی به کسی دارم حتم ًا بپردازید.به دوستانم سالم برسانید و بگویید که ازشان تقاضای رضایت می کنم که اگر
آنها را اذیت کردم ،طلب بخشش و گذشت و التماس دعا دارم.
شب پنج شنبه به تاریخ  1360/07/08ساعت  8/30پادگاه المهدی چالوس
محمد علی فاریابی فرزند علیرضا متولد 1344
اهلل اکبر ،خمینی رهبر ،گسترده باد اسالم ،جاوید جمهوری اسالمی ،درود بر روحانیت مبارز ،درود بر خمنی بت
شکن ،سالم بر منتظری  -تا خون در رگ ماست ،خمینی رهبر ماست -شهید قلب تاریخ است و منافق و فدایی،
ننگ تاریخند  -در ضمن مرا در کنار شهدا دفن کنید (اگر جسدم به دستتان رسید) والسالم
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رضا فتوکیان
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز رضا فتوکیان
رضا فتوکیان در  1مرداد ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش مرجان
حدادی و پدرش حسن فتوکیان پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس مصطفی خمینی و امام سجاد و دبیرستان دکتر
شریعتی رشته ادبیات با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
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در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید رضا فتوکیان در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/07/18منطقه عملیاتی کردستان -مریوان
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 طالش محله شهرستان شهید پرور رامسر
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.

رضا فتوکیان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بخشندة مهربان
ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.
امام خمینی
اینجانب رضا فتوکیان فرزند حسن ساکن طالش محله عازم جبهه های جنگ علیه باطل هستم.
با درود و سالم بر امام زمان و نایب امام زمان خمینی بت شکن و با سالم به تمامی شهدای اسالم به
خصوص شهدای انقالب اسالمی ایران و درود بر رزمندگان و ملت مسلمان ایران.
من فقط برای رضای خاطر خدا و بر پایی قرآن و بر قراری حکومت اهلل و نابودی کفر و نفاق به
جبهۀ حق علیه باطل رفتم و از همة مردم مسلمان ایران می خواهم که راه والیت فقیه و امامت را ادامه
دهید و هیچوقت از امام و والیت فقیه خدا نشوند و تا می توانند بر علیه منافقین و کافران بجنگند و
آنان را نابود کنند.
من همیشه راهم راه اهلل و از خط امام و والیت پیروی می کردم و این آمریکای جهان خوار و
مزدورانش و منافقین بدانند که با شهادت بهشتی ها و رجایی ها و تمامی جوانان ایران نمی توانند
اسالم و قرآن را نابود کنند بلکه خود نابود و فنا می شوند.
درود بر تمامی شهدای اسالم .سالم بر امت خمینی بت شکن.
تقدیم احترامات فرزند کوچک انقالب رضا فتوکیان
مورخه 1361/03/07
وص
إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب ال َِّذي َن يُقَاتِلُو َن فيِ َسبِيلِ ِه َصفًّا كَأَنَّ ُهم بُ ْن َيا ٌن َّم ْر ُص ٌ
خدا کسانی را که با یگانگی و اتحاد صفی آهنی تشکیل می دهند و در راه خدا پیکار می کند
دوست دارد.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاتة
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احمد کوزه گر
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز احمد کوزه گر
احمد کوزه گر در  1مهر ماه سال  1352میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش زهرا
کوزه گر و پدرش محمدحسین کوزه گر پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای کتالم با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
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های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد کوزه گر در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/03/04منطقه عملیاتی شلمچه در
اثر ترکش شیمیایی(گاز خردل) شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای کوزه گرمحله شهرستان
شهید پرور رامسر 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.

احمد کوزه گر
بسمهتعالی
با نام و یاد خدا و با سالم و درود به یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود و نائب بر حقش خمینی
بت شکن و حامی مستضعفان جهان و سالم به رزمندگان کفر ستیز اسالم و سالم و درود به شما پدر و مادر
عزیز و برادران و خواهر گرامیم.
پدرجان! اینجا حال و هوای دیگری دارد اینجا تنها شور و عشق و ایمان موج می زند .ما هم وظیفه داریم از
اسالم و سرزمین و کیان خود پاسداری کنیم و من این امر را وظیفة الهی خود دانسته و به خط مقدم جبهه
رفته و خواهم رفت.
مادرجان برای من نگران نباشید ،برای من دعا کنید که در این جنگ نابرابر سربلند و پیروز به خانواده برگردیم
چون نگرانی شما مرا می رنجاند و دشمن را خوشحال و راضی می کند.
پدر و مادر عزیزم! اگر برای شما فرزند الیقی نبودم لطف ًا مرا به بزرگواری خودتان ببخشید.
سخنی هم با برادرانم و خواهر عزیزم و همچنین همکالسی هایم دارم و آن اینکه همیشه از اسالم و انقالب
اسالمی حمایت کنند و طرفدار انقالب باشند و در سنگر مدارس وظیفة خود را به خوبی انجام دهند تا دشمن
هیچ روزنة نفوذی نداشته باشد و نتواند به نسل آینده صدمه ای بزند.
دیگر عرضی ندارم از اینکه مزاحم اوقات شریفتان شدم مرا ببخشید.
خداوند یار و یاور تمام مسلمین جهان باشد.
دوستدار شما :احمد کوزه گر
1367/01/15
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ایرج کوزه گر
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز ایرج کوزه گر
ایرج کوزه گر در  1مهر ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش بانو حسن
و پدرش مسلم کوزه گر پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس شهید کوزه گر رشته ادبیات با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید ایرج کوزه گر در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که سرانجام
در تاریخ  1360/06/03منطقه کتالم رامسر در اثر اصابت گلوله ترور شهد شیرین شهادت
را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در
گلزار روستای کوزه گر محله شهرستان شهید پرور رامسر 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.

ایرج کوزه گر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
پيش از انقالب از حوزه هاي علميه براي او كتاب و اعالميه مي فرستادند و شهيد كوزه گر
مشتاقانه در زمان خفقان و طاغوت شب ها اعالميه ها را بر ديوارهاي شهر مي چسباند و با
مطالعات فراوان ،امام را مي شناخت.
شهيد هميشه با گروهكهاي ضد انقالب درگير مي شد و با بحثهاي گوناگون مي خواست آنها
را به راه راست هدايت نمايد.
او به عنوان پاسدار ذخيره در سپاه رامسر انجام وظيفه مي نمود او در راه هدفش آرام و قرار
نداشت و زمان برايش مطرح نبود ،روزها و شبها به واحد برادران سپاه پاسدار ياري مي نمود.
تا اينكه در شهريور ماه جهت امتحانات تجديدي از سپاه به منزل براي مطالعة كتابهاي درس
مي رفت و در مورخه  60/06/03كه با دوتن از دوستانش كه مشغول قدم زدن بودند توسط سه
تروريست منافق به وسيله اسلحه يوزي هدف رگبار آنها قرار مي گيرد و به درجة رفيع شهادت
نائل مي گردد.
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حسین گوهررستمی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسین گوهررستمی
حسین گوهررستمی در  2اسفند ماه سال  1350میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
فاطمه سرمستی و پدرش سلیمان گوهررستمی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فرید و شهید محمدی با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
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فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسین گوهررستمی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/04/06عملیات نصر 4منطقه
ماووت عراق در اثر جراحت وارده در حین کمین شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای لمتر
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

حسین گوهررستمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به صدام و اربابانش آمریکا و شوروی بفهمانید که با ملت شهید پرور هنوز پاسخگوی ندای امام
هستیم.
ای مردم قدر این امام بزرگوار را بدانید وقتی امام صحبت می کند به ما پند و اندرز می آموزد ،باید
همیشه به احترام او سکوت کرده و خوب صحبت های او را بسنجید و مورد عمل خود قرار دهید.
ای امت حزب اهلل و همیشه در صحنه! نمازهای جمعه را فراموش نکنید که این ابر قدرتها از همین
اتحاد شما ترس و واهمه دارند .به دعای کمیل روید و با ذکر مصیبت از گناهان بپرهیزید و تنها راه
خدا را طی کنید.
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مهدی لپـاسر
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز مهدی لپاسر
مهدی لپاسر در  10فروردین ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش زینب نظری
و پدرش اسماعیل لپاسر پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس فرید و شهید بحری و دبیرستان شهید
مطهری رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
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در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید مهدی لپاسر در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/01/18عملیات کربالی8
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 بهشت زینبیه شهرستان شهید
پرور رامسر 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.

مهدی لپـاسر
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ

آنان که در راه خدا شهید می شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند.

درود به روان پاک شهیدان گلگون کفن و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی.

بر هر فرد مسلمان واجب است که وصیتی پس از مرگ از خود بجای بگذارد و من هم وصیت نامه ای برای مردم
شهید پرور ایران و خانواده ام به جای می گذارم.
پرورگارا! من به خاطر این که دِین خود را به انقالب ادا کرده باشم و به خاطر اینکه قدمی در پیروزی انقالب اسالمی
گذاشته باشم برای جنگ با کفار به جبهۀ حق علیه باطل می روم و برای مبارزه با نقس و کامل کردن ایمان خود این

راه را انتخاب کردم نه به خاطر ریا و خودنمایی ،پس خدایا تو خود مرا بیامرز و از سر گناهایم درگذر.

و آنگاه وصیتی دارم به خانواده ام ،پدر و مادر مهربان! آن موقع که من چیزی را نمی فهمیدم و تازه محبت کردن را

یاد گرفته بودم مرا به مکتب خانه فرستادید تا قرآن را فرا گیرم و نماز خواندن را به من یاد دادید.
حاال که کمی بزرگتر شده و تقریب ًا چیزهایی را می توانم بفهمم می پندارم که این خطی که من رفتم و شما پدر
و مادر عزیزم هم در همین خط بودید خطی و راهی مستقیم بود و این همان راهی است که هنگام نماز از خدا

می خواهیم که ما را به صراط مستقیم هدایت کند .پس پدر و مادرم راه شهیدان را ادامه دهید و تنها به فکر امام باشید
و او را فراموش نکنید و ضد انقالب را از خود دور کنید و از برادران و خواهرانم نیز می خواهم که راه شهیدان را

ادامه بدهند و از راه راست منحرف نشوند.

و آنگاه وصیتی دارم به مردم شهید پرور ایران به خصوص مردم شهید پرور رامسر.

ای مردم انقالبی هر کجا که هستید ضد انقالب را از خود دور کنید و آنان را سرکوب کنید و نگذارید این ضد

انقالب های از خدا بی خبر در شما رخنه کنند و بیش از آنکه آنان ضربه را بر شما وارد کنند شما آنان را رسوا

کنید .و مجددا از شما می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهید و همواره یار و یاور امام باشید و او را تنها نگذارید

و هر چه را که امام می گوید انجام دهید.

دیگر عرضی ندارم جز اینکه از خداوند متعال سالمتی امام را خواهانم.

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
از عمر ما بکاه و بر عمر او بیافزا

رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما

مرگ بر امپریالیسم آمریکا و شوروی و درود بر خمینی بت شکن
وصیت نامه فرزند حقیرتان مهدی لپاسر کوزه گر
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محمدتقی لپـاسر
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدتقی لپاسر
محمدتقی لپاسر در  20بهمن ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش سکینه
حالجیان و پدرش علی لپاسر پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس اردیبهشت و فرید و دبیرستان امام خمینی
رشته تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدتقی لپاسر در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/04/12منطقه عملیاتی
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 بهشت زینبیه شهرستان
شهید پرور رامسر 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.

محمدتقی لپـاسر
بسم اهلل الرحمن الرحیم  -بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان
با حمد و سپاس و ستایش خدای بزرگ و منان و با عرض احترام بر پیامبران بزرگ الهی از حضرت آدم تا حضرت
خاتم و از حضرت خاتم تا حضرت قائم (عج) که همة این بزرگواران رسالتشان راهنمایی مردم به سوی یگانه
معبود می باشد و با سالم و درود فراوان بر امام عزیز و بزرگوارمان حضرت امام خمینی و با سالم بر ارواح پاک
و مقدس و مطهر و طیبه و طاهره تمامی شهیدان اسالم و با درود به رزمندگان و سلحشوران جبهه های حق علیه
باطل و با سالم بر همه مجروحین و جانبازان انقالب اسالمی و با سالم بر اسرای جند اهلل که در دست رژیم افلقی
عراق اسیر می باشند.
اکنون که در این برهة حساس انقالب اسالمی قرار گرفتیم باید همة مسلمین وظیفة خود بدانند و باید اساس کار
خود را حمایت از اسالم اعالم کنند چون اسالم امروز احتیاج به کمک دارد و باید از هر طریقی که باشد به این
سنت الهی کمک و یاری کنند و مردم مسلمان ایران باید بدانند که اگر اسالم از دستشان رفت همه چیزشان از دست
خواهد رفت هم ناموسشان هم شرفشان و هم مکتبشان ...
من به عنوان یک بسیجی و مقلد امام از عموم امت اسالم علی الخصوص همشهریان و همسنگران و برادران و
خواهران خدا جوی رامسر می خواهم که -1 :همیشه و در همه حال پشتیبان اسالم و والیت فقیه باشند و به حرفها
و کلمات بزرگوارانه حضرت امام گوش فرا دهند -2.همیشه وصیت نامه های شهیدان را آویزة گوششان قرار دهند
که مبادا همین وصیت نامه ها یقه آن کسانی که در انقالب کوتاهی کردند خواهد گرفت -3.در همه حال به نماز
جمعه و جماعات احترام بگذارند و شرکت کنند ،باشد که مشت محکمی به دشمنان اسالم بزنند -4.در خواندن
دعای توسل در روز سه شنبه به مزار شهدا بروید و دعای کمیل را فراموش مکنید و در مجالس مذهبی شرکت
خالصانه داشته باشید -5.تا میتوانید برای اسالم کمک کنید و به جبهه ها بیایید و خدمت کنید -6.از کلیه برادرانی
که با من آشنایی دارند اگر از من بدی دیدند مرا ببخشند و راضی باشند تا انشاء اهلل خداوند قهار از من راضی باشد.
در خاتمه سخنی چند با برادران و خواهران و مادر عزیزم :مادرم! می دانم که تو مرا در دامن خود پروراندی و بزرگم
کردی اما خود می دانستی که روزی از این جهان (دنیا) خواهم رفت پس چه بهتر است که فرزندت در راه خدا
و آرمان مقدس اسالم کشته شود و از شما مادر بزرگوارم می خواهم که مسیر الهی را پیشبرد خود کنید و به شما
برادران و خواهرانم توصیه می کنم که همیشه به فکر اسالم و مسلمین باشید و همیشه اهلل را پشتیبان باشید و از شما
می خواهم که از من راضی باشید و مرا به بزرگی خودتان ببخشید.
در عزایم گریه و ناله نکنید که مبادا دشمن خدا را شاد کنید و من راضی نیستم که چنین کار هایی بکنید .به خواهرانم
توصیه می کنم که همیشه حجاب خودشان را رعایت کنند و از برادرانم میخواهم که همیشه یار و غمخوار محرومان
جهان باشند و یک نکته کوچکی از کلیه برادران دارم؛ این است که جبهه ها سنگر عاشقان اهلل را فراموش نکنند.
والسالم علی من التبع الهدی  - 1364/04/31 -محمد تقی لپاسر کوزه گر
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  /از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا  /رزمندگان اسالم نصرت
عطا بفرما  /صدام و لشکرش را نابودشان بگردان  /زیارت کربال نصیب ما بگردان  /ظهر حجتت را نزدیکتر بفرما
 /یاران با وفای امام را نگهدار  /مجروحین انقالب شفاء عنایت فرما  /اسیران جند اهلل آزادشان بفرما
آمین یا رب العالمین
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محمدرضا محدث
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدرضا محدث
محمدرضا محدث در  28خرداد ماه سال  1340میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
حوریه جنت فریدونی و پدرش قربانعلی محدث پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای لیماک و آسیابسر و دبیرستان شهید
اعزامی رشته ادبیات با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب
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در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدرضا محدث در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/03/15منطقه جنگلی
دالخانی رامسر در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای گالش محله
شهرستان شهید پرور رامسر 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.

محمدرضا محدث
وصيتنامه محمدرضا محدث ديلمى
بسم الله الرحمن الرحيم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
« آنانكه در راه خدا كشته مىشوند مرده مپنداريد آنان زنده اند و پيش خداى خويش روزى
مىخورند» .
بنام آنكس كه به من هستى بخشيد و جان داد و روزى از من خواهد گرفت .چه معاملة خوبى ،من
حقير نمىدانم جواب گناهانم را بگويم جواب شهيدان انقالب را چه بگويم؟ امامى كه سرتاسر عمرش
خدمت به اسالم و مسلمين است مىگويند من هم كه در زندگى به اسالم خدمتى نكردم شايد مرگم
باعث خدمتى شود.
امام با آن همه تواضع و فروتنى همچنين مىگويد من كه غرق درگناهم خدايا چه كنم؟ پس از مرگم
به پدر و مادرم بگوييد كه هيچ از براى من ناراحت نباشید چون آنچه را آرزو كردم رسيدم.
اهلل  -خدايا شكر .
به دوستانم بگوييد كه انجمن اسالمى را ترك نكنند گروه مقاومت بسيج را يارى كنندو با اشتياق بيشتر
كار كنيد.
به مردم محلم بگوئيد كه مرا ببخشند .به برادر و خواهرم سالم برسانيد و بگوئيد كه من در كنار نظام
خواهم رفت از براى من ناراحت نباشند ( به خانواده ام بگوئيد برايم گريه نكنند و به دوستانم بگوئيد
هر وقت ،وقت پيدا كردند برايم دعا كنند )
مجتبى و سجاد را مىبوسم آ ن كس كه جز خوشبختى شما چيزى نمىخواهد.
والسالم خداحافظ
محمدرضا محدث ديلمى
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حبیب مسگران
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حبیب مسگران
حبیب مسگران در  3خرداد ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش روحیه
خلعتبری و پدرش رضا مسگران پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فرید و خواجه نصیر با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
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فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حبیب مسگران در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/11/21منطقه عملیاتی 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 بهشت زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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.

حبیب مسگران
بسم الله الرحمن الرحیم
اشتى ِم َن امل ُؤ ِمن َني أَنف َُس ُهم َوأَموالَ ُهم ِبأَ َّن لَ ُه ُم ال َج َّن َة  -خدا به مردم با ایمان در برابر جان و مالی که در راه خدا
إِ َّن اللَّ َه رَ

می دهند بهشت و سعادت جاویدان می بخشد .إِ َّن الْ ُم َنا ِف ِق َني يُخَا ِد ُعو َن اللَّ َه َو ُه َو خَا ِد ُع ُه ْم  -منافقان به خیال خود به
خدا نیرنگ می زنند اما خدا نیرنگشان را به خودشان بر می گرداند.
اینجانب حبیب مسگران کریمی با شماره شناسنامه  76و متولد سال  1344در رامسر با آگاهی کاملی که به شهادت
دارم برای دفاع از اسالم و حیثیت انقالب اسالم و دفاع از مملکت اسالمی به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان جهان
و مرجع عالیقدرم حضرت امام خمینی به جبهه حق علیه باطل شتافتم و امید است که خون ما نهال نوپای انقالب
اسالمی را بارور کند و شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکری جامعة جهانی اسالم گردد.
از شما ملت قهرمان می خواهم که پشتیبان روحانیت مبارز و متعهد به اسالم باشید که هستید و به قول امام عزیزمان
«روحانیت است که تاکنون اسالم را زنده نگه داشته است» .مادرجان! می دانم داغ فرزند برای مادر خیلی مشکل
است ،ولی من از شما انتظار دارم که مانند بانوی بزرگوار اسالم یعنی حضرت زینب(س) در برابر مشکالت و داغ
فرزندت مقاومت نموده و سکوت را تا حد امکان مراعات کنید تا دشمنان اسالم و منافقین بدانند که در هر زمانی
مادرانی شیر زن چون شما پیرو زینب هستید و فرزندان خود را با افتخار هدیه اسالم می کنید.
خداوندا در این دنیا که نتوانستم آنطور که تو می خواهی زندگی کنم پس مرگم را آنچنان قرار ده که الاقل بدینگونه
کفارة گناهان کبیره و صغیره را ادا کرده باشم .خدایا تو می دانی که برای همین عازم جبهه جنگ کفر و ایمان و اسالم
و شرک و حق و باطل شدم .عازم شدم تا شاید بتوانم قدمی در راه رضای تو بردارم و پاک شوم و اذن دخول کسب
کنم .شاید از روی لطف و کرمت مرا از بندگان خود قرار دهی .برادران همیشه فقط و فقط برای رضای خدا کار
کنید ،بدانید که اگر حتی به اندازة ذره ای انحراف داشته باشید در روز قیامت خداوند از آن حساب خواهد کشید.
نوشته ای که روی این تکه کاغذ نوشته ام پیام نامة من است نه وصیت نامه ،زیرا من و یا هرکس که شهید شدند
مرده نیستند بلکه به تعبیر قرآن زنده ای است که در نزد خداوند روزی می خورد .مادرم! گریه نکن و بخند و یک
عرض با پدر و مادر و قوم و خویشان دارم؛ که اگر من شهید شدم هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید
زیرا کسی نبود که بر سر قبر امام حسین علیه السالم گریه کند و یک سخن نیز با برادرانم دارم؛ ای برادران!
شما امیدهای آینده انقالب هستید و شما وارث خون شهیدان می باشید تا می توانید با دشمن ظالم باشید و با مظلوم
یاور .این گفته حضرت علی (ع) می باشد و حرف حق را بگویید اگر چه به ضررتان باشد و از رهبر عظیم الشان
انقالب پیروی کنید که واقع ًا نایب امام زمان می باشد .خداوند شما را پیروز و موفق گرداند و آخرین حرفم این است

که دعایی که همیشه بر لب یک مسلمان است و باید این دعا را در آخر کارهای خود بکند.

خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار – از عمر ما بکاه و بر عمر او بیافزای
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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بهروز مشعوفی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز بهروز مشعوفی
بهروز مشعوفی در  15تیر ماه سال  1353میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ایران پورتقی
و پدرش قاسم مشعوفی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس مهدیه و فرید با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
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های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید بهروز مشعوفی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/01/20منطقه غرب خرمال(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 زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر
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.

بهروز مشعوفی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم ،پس از عرض سالم ،سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم .امیدوارم که حالتان خوب باشد .اگر
احوالی از من خواسته باشید بحمداهلل بد نیستم .امیدوارم که نامۀ اولی به دستتان رسیده باشد من آن نامه را با عجله
نوشتم و ممکن بود که اشکاالتی در نامه اگر بود مرا می بخشید .من هم اکنون در ساعت  8شب  1366/10/19نامه
می نویسم در آسایشگاه خوابیده و کمی بیدار هستند .ساعت  9خاموشی مطلق است و در ساعت  5/5برپا است
که بلند می شویم و در ضمن اسم فرماندة ما آقای ثقفی است و وقتی که بلند شدیم با پوشیدن پوتین به صبحگاه
می رویم و ورزش می کنیم و سپس برای غذا صف می ایستیم و بعد صبحگاه اجرا می شود و در ساعت  7/5به
کالس می رویم و بعد  3ساعت کالس و بعد نماز و بعد غذا و دوباره در بعد از ظهر ساعت  2به کالس رفته و 2
ساعت کالس داریم و سپس غروب بعد از نماز غذا خورده و بعد آزاد باش است.
در روز کالسهای تخریب ،امداد ،ش م ر (شیمیایی) اسلحه شناسی ،عقیدتی ،تاکتیک و تکنیک و غیره .غذایمان و
صبحانه نان ،چای ،کره ،پنیر یا نان خالی .نهار برنج خالی با کمی مزۀ روغن .شام لوبیا ،آبگوشت ،سیب زمینی و تخم
مرغ.این بود کار ما در ضمن نظام جمع نیز داریم این بود کار ما در آموزش.
به همة بچه ها سالم برسانید و همواره امام را دعا کنید و غصة ما را نخورید ما صحیح و سالم در زیر پرچم اسالم
خدمت می کنیم .برای من مقداری پاکت بیاورید .در جمعه  1366/10/25پیش من بیایید و در این جمعه تعطیل
است .برای من مقداری شیرینی بیاورید (خامه رولت) این چیز ها را که به این نامه می گویم که دلم تنگ شده نه
هرگز ،چون کاری است در راه خدا و برای رضای خدا ،پس برای چه دلمان تنگ شود ،حتما بیاورید.
به دایی ها (اصغر ،اکبر ،اوسط ،قاسم) و زن دایی ها سالم زیادی را برسانید به پدر بزرگ و مادربزرگ و عفت خانم
سالم زیادی برسانید به رضا و حسین سالم برسانید و یک دفتر و خودکار هم بیاورید.
خداحافظ  -والسالم
ال غصة مرا نخورد و بعد از کارم دوباره انشاءاهلل درسم را می خوانم ،اول سجود بعدا ً
به مادر بزرگ بگویید که اص ً
وجود.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
جنگ جنگ تا پیروزی
نه شرقی و نه غربی  -جواب نامه حتم ًا فوری
آنکه همیشه به یاد شماست فرزند حقیرتان اردشیر
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مجید مالظهیری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز مجید مالظهیری
مجید مالظهیری در  25اسفند ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چابکسر استان گیالن دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
فاطمه صغری جاللی و پدرش ابوالقاسم مالظهیری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس طالقانی و دبیرستان شهید مطهری با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید مجید مالظهیری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/06/10عملیات کربالی 2منطقه
حاج عمران در اثر جراحت وارده شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای میانده شهرستان شهید
پرور رامسر 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.

مجید مالظهیری
به نام خدا ،به یاد خدا ،و برای خدا
َو قاتِلُو ُه ْم َحتَّي ال تَکُو َن ِفتْ َن ٌة َ -و ما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو ل ِک َّن اللَّ َه َرمي
وصیت نامه شهید مجید مال ظهیری فرزند ابوالقاسم ساکن چابکسر .با سالم و درود و صلوات فراوان به آقا امام
زمان نجات بخش تمامی ُکرة زمین و نایب بر حق او رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با سالم و درود و صلوات
فراوان بر شهداء کربالی حسینی تا کربالی خمینی و اسرا و خانوادة این عزیزان و با سالم بر شما مردم غیور و
سلحشور شهر چابکسر.
وصیت نامه ام را زمانی آغاز می نمایم که وقت زیادی به انجام عملیات (کربال  )2نمانده است و باید در این امتحان
و در این میدان عمل [خود را]بیازماییم و مورد قبول درگاه خدا قرار گیریم .از آنجایی که این جنگ بر ملت ما و بر
همة مرد و زن تحمیل شده است این بندة حقیر خدا به فرمایشات قرآن کریم که باید با کفار جنگید و نیز به دستور
رهبرمان و انجام دادن یکی از واجبات فروع دین مان ،احساس مسئولیت نمودم و بعد از به پایان رساندن دورة
تحصیلی دوم دبیرستان جهت آموزش به جبهه به پادگان منجیل عازم شدم و بعد از به پایان رساندن دوره پایانی
آموزش عمومی ،خداوند تبارک و تعالی یاری نمود و توفیق آن را داد که بتوانم به جبهه عازم شوم تا با دشمنان اسالم
بجنگم و نیز یکی از فرامین خدا را که همانا جهاد در راه خدا می باشد انجام داده باشم.
هم اکنون توفیق آن را یافتم که در عملیاتی شرکت کرده و خود را بیازمایم و وظیفه ام را نسبت به انقالب ادا نمایم.
خدا را شکر که مرا توان داد که بتوانم در این عملیات شرکت نمایم و از حریم اسالمی خود دفاع نمایم و از این آب
و خاک اسالمی دفاع نمایم .امیدوارم خداوند جهادم را مورد قبول درگاهش قرار دهد .همة ما باید نسبت به جنگ
احساس مسئولیت نموده و وظیفه مان را به انجام رسانیم چون ما مسلمان هستیم و اسالم فرمان به انجام این عمل
را داده و اینکه خداوند بارها در قرآن این وظیفه را بر عهده تک تکمان نهاده است.
آیا مسلمان بودن فقط نماز گذاردن و رکوع و سجده کردن در مقابل اوست ؟ آیا مسلمان بودن فقط قسمتی از
واجبات را انجام دادن است؟ اما خیر.
ای مسلمان و ای حزب اهلل! بدانید که واقع ًا روزی غیر از امروز نیز هست ،روزی که باید جواب اعمال را داد و هر
کس به کیفر بد و خوب خود می رسد .پس ای عزیزان لحظه ای به خود آیید و فکر نمایید و به خدا رجوع نمایید
و توبه نموده و در راه او باشید .مسلمانی تان مثل و مانند مسلمان بودن مردم زمان حضرت امام حسین (ع) نباشد
که آقا را در کوفه تنها گذاشتند .شما انشااهلل رهبرمان را تنها نخواهید گذاشت و در نماز جمعه و جماعت شرکت
می نمایید ،انشااهلل ،یار و یاور رهبر خواهید بود و نیز در جبهه و پشت جبهه انجام وظیفه می نمایید.
همیشه به خانواده های شهدا احترام بگذارید که واقع ًا محترمند و نیز در نزد خدا احترامی بس بزرگ دارند و نباشد
که به این خانواده ها (شهدا) ستمی شود و آنها از شما ناراحت باشند.
خانوادة عزیزم! هرگز بابت از دست دادنم ناراحت نباشید زیرا من هنوز زنده ام و کنارتان هستم ولی شما مرا
نمی بینید و اینکه من بعد از این همه دعا ،در نماز به هدفم رسیدم و به اوج پرواز نمودم پرواز سبک باالنه و نیز
هرگز بابت از دست دادنم ناراحت نباشید و گریه نکنید زیرا اینکه من امانتی و قاصدی پیشتان بودم و اکنون که مرا
به میدان رزم فرستادید و خداوند مرا مورد رحمت واسعه قرار داد،
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برای همه مان پاداش بس بزرگ نهاد و مرا شفیع و شفاعت کنندة شما قرار داد و مطبیع باشید که شافع شما در
روز قیامت خواهم بود و خود به حالتان و فردایی بسیار ،بسیار نزدیک در آخرت و روز پس دادن حساب با شما
مالقات خواهم نمود و اگر خواستید گریه و زاری نمایید اشک شوق بریزید و اشک تان از خوف خداوند باشد.
خانواده عزیزم! شما همه یار انقالب بوده و خانواده ام در حجاب بسیار بکوشند زیرا اینکه حال مسئولیت تان بیش
از پیش زیاد شده است و باید شما خانواده های شهدا الگو و نمونه برای دیگران و دیگر خانواده ها و مردم باشید
و نیز می دانم بابت از دست دادن من چقدر ناراحت هستید اما صبرکنندگان را خداوند دوست دارد و شما نتیجة
این کارتان را می بینید و شما باید به دیگران اخالق بیاموزید و هرگز بین خود و خدای خود و قرآن و اسالم خود
جدایی میندازید و در تمام کارها نیز بابت از دست دادنم به او توکل نمایید و بردبار باشید و مادر و خواهرم همچون
زینب باشید .اما برادر گرامیم از آنجایی که با هم بودیم و در کنار هم زندگی ساده و نسبت ًا متوسطی داشتیم و با شما
آشنایی داشتم می دانم که شما هرگز این انقالب را پشت پا نمی گذارید و به یاری اسالم پرداخته و رهبر را تنها
نمی گذارید .برادرم! نکند با از دست دادن برادری از دنیا ،دنیایی که فانی و از بین رفتنی است روزی باید آمد و
روزی باید از این دنیا رفت و چه بسا رفتنی که در راه او باشد ،به ایادی داخلی و فرصت طلب ها و تمامی کسانی
که می خواهند به این انقالب و امام و دین و ناموس و کشور ضربه وارد نمایند اجازه فعالیت دهید(نکند).
اصغر جان بیشتر از پیش در صحنه باش و اخالق را نیز شما به مردم بیاموزید و راهم و خطم که اسالم است ادامه
دهید .به امید موفقیتتان در اعمال و کارهایتان .اما پدر جان با شما نیز  17سال زندگی نمودم و بعد از رساندنم به این
مرحله از جوانی مرا همچون علی اکبر به میدان نبرد فرستادی تا با ظالمان پیکار نمایم .مادرم و پدرم! تا آنجا که در
توان دارید بیشتر شب جمعه ها به مزارم آیید و مرا و امام زمان را خشنود نمایید و با من درد دل نمایید و اگر جسدم
رسید مرا در وادی «میانده» در کنار دیگر شهدا دفن نماتید و مراسمات مرا ساده برگزار نمایید .وصیتی نیز به دیگر
برادرانم و دوستانم دارم و اینکه همیشه به جهاد بپردازید و قبل جهاد با کفار به جهاد با نفس که جهاد اکبر است
بپردازید و نیز یار و یاور امام باشید و راهم و خطم و هدفم را ادامه دهید و در نمازهای جماعت و جمعه همیشه
شرکت تام داشته باشید .ای مردم! اگر از من بدی و بد رفتاری دیدید و اگر من به شما مغرور بودم به بزرگواریتان مرا
ببخشید و نیز مردم! از مرگ بترسید که مرگ به سراغ همه تان می آید چه امروز چه فردا  .زندگی با ذلت و رفاه را
کنار گذاشته و به انقالب روی آورید و اینکه انسانیت خود را به کار گیرید و نماز بگذارید و بی تفاوت به دین اسالم
و قرآن و انقالب نباشید .و زندگی حیوانی را کنار بگذارید که به خدا قسم به ضررتان تمام خواهد شد و تمام عمر
را در آتش جهنم خواهید سوخت و اینکه جهاد کنید ایثار و فداکاری و شجاعت به خرج دهید بروید به سوی اسالم
و یاری کنید فرزند رسول خدا را .من خیلی دوست داشتم که با شما بیشتر صحبت نمایم اما وقت اجازه نمی دهد.
اکنون من نزد خدایم و نظاره گر این روز و روزهای دیگر می باشم و نیز در دفنم فقط برادران سپاهی و بسیجی
باشند و مردم در جای خود به سخنرانی گوش نمایند و به روی این مسئله تاکید می نمایم و در آخر نیز از همه تان
تشکر می نمایم که در تشیع جنازه ام شرکت نمودید .چه امروز باشد و چه فردا باید از دنیا رفت و به خدا قسم
چنین مرگی با افتخار نصیب هر کس نمی شود و من زندگی تازه و نوئی را آغاز کردم.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
بندة حقیر خدا و سرباز امام زمان
مجید مالظهیری  -دوشنبه 1365/06/03

محمد مالمحمد
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمد مالمحمد
محمد مالمحمد در  1مرداد ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش آمنه
مالمحمد و پدرش اسماعیل مالمحمد پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس خوارزمی و مدنی شمیرانات تهران با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمد مالمحمد در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1363/12/23عملیات بدر منطقه جزیره
مجنون 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 سادات شهر شهرستان شهید پرور
رامسر 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 میرباقری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سیدابراهیم میرباقری
سیدابراهیم میرباقری در  1فروردین ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سیده زهرا برزگری و پدرش سیداسماعیل میرباقری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس سادات شهر رشته تجربی با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سیدابراهیم میرباقری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد
که در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/05/17منطقه عملیاتی
هورالعظیم 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 سادات شهر شهرستان شهید پرور
رامسر 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 میرباقری
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و ملت شهید پرور .ای برادران و ای خواهران! مسئولیت ما بسیار
سنگین است و با دادن هر شهیدی بر مسئولیت ما افزوده می گردد و ما باید از عهده اش برآییم .مبادا دربارۀ دین
خدا برای خود بهانه ای بیاوریم و مسئله را بر عکس واقعیت برای خود توجیه کنیم ،چون زمان ما زمانی است که
اگر لحظه ای توقف و یا سستی داشته باشیم و خواب ما را در خود بگیرد اسالم به خطر می افتد و باید جوابی برای
خود آماده کنیم که فردای روز قیامت در نزد شهدا خجل و شرمسار نباشیم.
(ا َللّهم عاِملنا ِبفَضلِک َو ال ت ُعا ِملنا ِب َعدلِک) خدایا ما را فردا نزد شهدا شرمسار نساز و ما را از شفاعت آنها محروم مگردان.
خدایا من شکر می کنم که به جهاد رفتم وگرنه من کجا و شهادت کجا .چگونه در مقابل رحمتت سپاسگزاری کنم،
که الیق و شایستة شکر تو باشد؟ هنگامی که رهبرمان امام خمینی تکیه بر سالح اهلل اکبر ،حسین وار ندای (هل من
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ناصر ینصرنی) سر داد بر تمام مسلمانان جهان واجب است که به یاریش به خاطر قرآن و دین خدا بشتابند در غیر
اینصورت مسلمان نیستند ،چون احساس مسئولیت ندارند .برادران و خواهران مسلمان! بگوش و بیدار باشید ،دشمن
در هر آن نقشه ای جدید طرح می کند و بیدار است تا شما را خواب کند و از مسائل مهم غافلتان سازد ،پس گول
حیله های آنها را نخورید و ساده اندیش نباشید و خون این عزیزان را با بی توجهی خودتان پایمال نکنید ،که این
خیانتی نا بخشودنی در پیشگاه تبارک و تعالی خواهد بود.
برادران و خواهران! سربازان امام زمان سالم اهلل علیه که جان خود را فدای قرآن می کنند از شما انتظار دارند ،شما
هم اق ً
ال گامی برای شناخت قرآن و احکام آن و پیاده شدن آنها بردارید و مسئولیت خونین را فراموش نکنید.
سخنی با برادران پاسدارم؛ برادرانم! سخنان امام را باید آنچنان عمل کنید که برای دیگر مردم الگو باشید .از پاسداری
خوب پاسداری کنید .شما وارث خون چندین هزار پاسدار عزیز در خون غلطیده هستید .امیدوارم آن روز برسد که
با یاری خدا و رهبری امام و همت و پشتکار تمامی رزمندگان اسالم شیاطین را از خاک گهربار جمهوری اسالمی
ایران بیرون برانیم و خود را برای آزادی قدس عزیز مهیا نماییم .به امید آن روزی که حکومت واحد جهانی به
رهبری حضرت مهدی(عج) در سراسر گیتی برقرار شود و ظالمین و جنایتکاران به سزای اعمال خائنانه شان برسند.
والسالم.
سید ابراهیم میر باقری

احمد نعمتی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز احمد نعمتی
احمد نعمتی در  2خرداد ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
رامسر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش مرجان
شکری و پدرش نعمت نعمتی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس ابوذر و امام سجاد و دبیرستان شهید مطهری
رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد نعمتی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1363/12/30منطقه عملیاتی کوشک در اثر
اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک
شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار بهشت زینبیه شهرستان شهید پرور رامسر 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 نعمتی
بسم الله الرحمن الرحیم
ذاب أَليمٍ  -تُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َو تُجا ِه ُدو َن يف َسبيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ُک ْم َو
يا أَيُّ َها الَّذي َن آ َم ُنوا َه ْل أَ ُدلُّ ُک ْم َعيل تِجا َر ٍة تُ ْنجي ُک ْم ِم ْن َع ٍ
أَنْف ُِس ُک ْم ذلِ ُک ْم خ رْ ٌَي لَ ُک ْم إِ ْن کُ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن (آیه  10و  11سوره صف و بعد)
سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته ،حمد و سپاس خدایی را که هر لحظه انسان را در بوتة آزمایش غوطه ور میکند
و او را امتحان می کند تا ببیند که چقدر اطمینان قلب دارد و چقدر می تواند در مقابل مشکالت و سراشیبی ها
استقامت نماید .سالم بر پدر عزیزم و مادر مهربانم .مادرم! روی سخن من نه فقط با توست بلکه با تمام مادران
شهیدانی است که گلی از بوستان و کانون گرم خانواده شان را از دست داده اند .مادرم! در حالی نامه را می نویسم و
نگران از گذشتة خویشم و فقط امید رجایم به خداست که کمی در دلم طمأنینه می افکند و به من امید حیات دوباره
ای را می دهد .مادرم! امشب شب عاشوراست ،شبی است که سرها از گردن ها بریده و بال ها از پیکر جدا شده.
مادران بی پسر و پسران چند کیلومتر از مادر و پدر دورتر در رمل های چزابه و تپه های دهلران و کردستان و ...
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مظلومانه شهید می شوند و جان به جان آفرین سپرده و دم فرو می بندند و حسرت داد و فریادی را هر چند کوچک
در دل دشمنان گذاشته و به لقاءاهلل می پیوندند .به هر حال مادرم! ما هم صبری داریم وقتی که کاسه صبر به سر آمد
و طاقتمان تمام شد از خدا ،روز و شب خواستار بودم که مرا راهی کوی جانان و یاران کند .به هر حال مادرم االن
هم تنها آرزویم رسیدن به لقاء اهلل نه فقط مردن و شهید شدن بلکه فقط جلب کردن رضایت خداست ،چرا چون
َش َربَّهُ) و به هر حال
ض اللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َرضُ وا َع ْن ُه َذلِ َك لِ َم ْن خ يِ َ
رابطه میان مؤمنان و خدا را قرآن این چنین می فرمایدَ ( :ر يِ َ
در پایان تذکراتی دارم البته من نادان ،ذلیل و ضعیف الیق این نیستم که پیامی به شما امت شهید پرور دهم اما به هر
حال چون وظیفة شرعی است می گویم؛ (کُلُّ ُک ْم را ٍع َو کُلُّکُم َمسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّی ِت ِه)
اما اطاعت از والیت فقیه را فراموش نکنید .امام را به شما سپرده و راهی جبهه شدیم حرمتش را گرامی بدارید.
مسئله جنگ را فراموش نکنید و نه جنگ با دولت مزدور عراق بلکه با کل جهان کفر است .از ساز اختالفات پرهیز
کنید ،به خدا قسم در قبال خون شهدا مسئولیم چه خبر است کشور ما در حال جنگ است زور و قدرت خود را
صرف مبارزه با آنان کنیم .مادر خوبم و پدر عزیزم! هر چه دارم در سایة ایمان شما نسبت به خدای تعالی است که
اینچنین ما را تربیت نمودید .تقاضا دارم در شهادتم گریه نکنید که روحم ناراحت می شود چون نمی توانم اشک
مادرم را تحمل کنم .توده های منحله ضد انقالب و منافق و اکثریت را نگذارید تابوتم را دست زنند و در تشییع
جنازه ام شرکت نکنند .مرا در بهشت زینبیه دفن کنید.
والسالم

نجم الدین آل ابراهیم
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نجم الدین آل ابراهیم
نجم الدین آل ابراهیم در  2اردیبهشت ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
ملوک جمشیدی و پدرش آقابزرگ آل ابراهیم پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و
انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور
پررنگی داشت.
شهید نجم الدین آل ابراهیم در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1363/12/22عملیات بدر منطقه
جزیره مجنون در اثر اصابت گلوله مستقیم به سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  10سال تفحص شد و بعد از
تشییع در گلزار روستای پنجک شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید
و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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بسمه تعالی  -با سالم و درود به منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) و نایب برحقش امام خمینی و ارواح طیبه
و طاهرة شهیدان ،سخنانم را همراه با وصیت آغاز می کنم.
در  1400سال پیش حضرت امام حسین(ع) به یاری اسالم شتافت و با یزید و یزیدیان جنگ کرد و اسالم با خون
حسین(ع) زنده شد و یزید و یزیدیان نابود شدند و اسالم که همانطور می بایست عین ًا زنده ماند و یکی از اهداف
آن شهید کربال بود ،و اما به علت بی فرمانی ملت کوفه در آن زمان و دیگر مخالفین به اسالم ،اسالم مخفیانه زنده
بود و در مساجد با برگزاری مجالس مذهبی اسالم را زنده نگهداری نمودند و از طرف دیگر تهدید دشمنان بود بر
علیه اسالم .مثل حکومت های طاغوتی از یزید و معاویه تا حکومت  2500سالة شاهنشاهی پهلوی و تا سال 1342
تا  1357بهمن انقالب اسالمی ایران بر علیه دشمنان اسالم و حکومت طاغوتی و دست نشانده های ابر قدرتها
آغاز شد و در روز  22بهمن پیروزی نهایی بدست آمد با  70000شهید و  6000معلول و مجروح داده و هدف
انقالب اسالمی نابودی کامل ظلم و ستم بود ،تحقق بخشیدن اسالم و برقراری حکومت اسالم و قوانین اسالم در
تمام نقاط کشور اسالمی و اسالم در سال  1358ظهور نهایی نمود خدا را شکر که چنین توفیق و سعادت به ملت
ما عنایت فرمود .در  1400سال پیش حضرت امام حسین (ع) می فرمود آیا کسی هست که مرا یاری کند اما ملت
کوفه لبیک نگفتند.
قدر شهیدان از کربالی حسین تا کربالی خمینی را بدانید که خون و مبارزة آنها و ایثار و از خودگذشتگی آن شهیدان
همراه با امدادهای غیبی خداوند بود که اسالم را بار دیگر زنده کرد و امت اسالمی را نجات داد و منسجم نمود و
به دفاع از اسالم برخاستند و ظالمان را نابود کردند و باید هم ظالمان را نابود می کردند زیرا حق با اسالم و امت
اسالمی بود و اسالم شایستگی حکومت نمودن بر امت اسالم و مستضعفین را داشت و دارد .دیگر باید نوبت اسالم
باشد و قدر اسالم و انقالب اسالم را بدانید .ای فرد فرد ملت ایران! امروزه نمی توانیم بدون اسالم در این دنیا و
آخرت زندگی شرافتمندانه داشته باشیم .اسالم یک سری دستوراتی از جانب الهی که همان قرآن باشد و به حضرت
خاتم االنبیاء وحی شده است دارد و خیلی برای بشریت مفید است و امروزه غیر اسالمی حرکت کنیم خطر است و
بنده به اندازة فهم خودم و عقلم از زمانی که به سنی رسیدم اسالم را شناختم و قدرش را می دانم و ای ملت ایران
و ای روستایی و شهری و ای بستگان! قدر اسالم و انقالب اسالمی ،قدر امام را بدانید و از خداوند بخواهید که
برای همیت آن روحیه عالقه مند بودن به اسالم و خدمت به اسالم و پاسداری از خون شهیدان و انقالب اسالمی
را داشته باشید تا اینکه انقالب عظیم اسالمی را به صاحب اصلیش حضرت ولی عصر (عج) بسپارید و از خداوند
توفیق برای همة شما مسئلت دارم .و داشتم می گفتم ،امروزه آمریکا دشمن اصلی ماست و او بود از جریان طبس
گرفته تا سال  1359که صدام خائن را تحریک کرد که من به تحلیل این توطئه می پردازم .آمریکا به اتفاق ایادیش
مثل فرانسه و انگلیس و شوروی جنگ را به حکومت اسالمی و میهن اسالمی تحمیل نمودند به جرم این که ما
خواهان اسالم و تحقق پیدا کردن قوانین اسالمی و برقرار شدن و به اجرا در آمدن آن در کشور اسالمی بوده و هستیم
و صدام خائن که به تجربة آمریکا جنگ را تحمیل کرد و از یک طرف منافقین در داخل ظلم می کردند و ظلمشان
آن بود که می خواستند اسالم را و انقالب اسالمی را از بین ببرند و هم اینکه حکومت غیر اسالمی برقرار باشد،
ولی خوشبختانه به هدف شوم خود نرسیدند که حزب بعث صهیونیست عراق را تحریک نموده و نمی توانستیم
تحمل کنیم ،به خاطر اسالم و خون شهیدان و دین و شرف و پاسداری از خون شهیدان به حرکت در آمدیم و دفاع
میکنیم و گفتیم که به فرمان امام عزیز باز هم برویم و دفاع کنیم از اسالم .حزب بعث صهیونیست عراق و مزدورانش
را بیرون کنیم و گفتیم اگر دفاع نکنیم اسالم در خطر است و ظلمت ظالمانة دیگری روی کار می آید و همین که
ظلمهای کوچک را هم تقویت می کند و باید به دولت آمریکا بتازیم و به یاری خداوند انشااهلل کربال و ملت عراق
و لبنان و فلسطین را آزاد کنیم.

نجم الدین آل ابراهیم
حکومت اسالمی را در جهان برای ملتها تحقق بخشیم و هم اینکه نگذاریم تهدید بشود اسالم و امت اسالمی .جنگ
با صدام ظالم جنگ با آمریکاست و ایادیش ،جنگ با شوروی است و ایادیش در خارج .از همین که جنگ با ایادی
داخلی که اگر کسانی پیدا شوند عمدا ً ظلم بکنند در حق فرد یا یک جامعه و کشور اسالمی و منافقین همانطور
بودند و هر جایی که می رسیدند ایجاد موانع سر راه جمهوری اسالمی می نمودند ولی به یاری خداوند و ایثار و از
خودگذشتگی و هوشیاری ملت ما آنها از بین رفتند و حضرت علی (ع) می فرماید؛ حق را بگو ولو اینکه به ضررت
تمام شود و امروزه ما این روایت را سرمشق خود قرار دادیم و سرمشق خود قرار می دهیم و همیشه از حق دفاع
می کنیم و باید بدانید که اسالم سزاوار نمی داند و هم سزاوار نمی دانیم اگر جایی پیدا شود حق در خطر باشد و
کسی به دفاع از آن بر نخیزد .اگر شما می بینید در یک جامعه برای فردی می خواهد بر خالف حق که همان اسالم
و انقالب اسالمی است اشتباه ًا قدم بردارد او را نصیحت کنید اگر دیدید از روی اشتباه نیست و بهانه است و هدف
ضربه زدن به جامعه است سخت با او برخورد شود .هر کس باشد برادر باشد ،فامیل باشد ،یا همشهری باشد ،هیچ
فرقی ندارد ،هر کس باید از فامیلش دفاع کند اگر جرم فامیل خالف مصالح انقالب اسالمی و یا فرد و جامعه باشد
هیچ کس حق ندارد هوا خواهی کند ،اگر بکند اختالف به وجود می آید و اسالم هم با چنین کاری مخالف است
و اگر کسی دست به چنین کاری زد اختالف به وجود می آید و این اختالف ممکن است به کشور کشیده شود
و به اسالم و انقالب اسالمی و موجب سوء استفاده دشمنان اسالم می شود و به گناه بزرگی مرتکب می شوید.
وای به حال کسی که چنین رفتاری بنماید ،با بهانه های گوناگون باید بر علیه والیت فقیه و بر علیه روحانیت و بر
علیه خون شهیدان و بر علیه محرومین و کار محرومین ،افراد صاف و ساده را تحریک نمایند ،این عمل منافقانه است.
کوچکترین ظلم باشد بر علیه هر کسی ما به آن مخالفیم و ما دیدیم که گذشته چنین بوده است و افرادی می آمدند
مردم را تحریک می کردند ،کارشکنی می کردند ،هر کجای کشور بوده ،اینجا بوده چه جای دیگر بوده فرقی ندارد.
وقتی که حزب بعث صهیونیست عراق جنگ را به تحریک آمریکا تحمیل کرد آن خود یک ظلم بزرگی بود و به
فرمان رهبر عزیز خود به حرکت در آمدیم به طرف جبهه و گفتیم خوب است حال برویم ظلم را ریشه کن کنیم
و دیگر نگذاریم بیشتر از این بیایند در داخل کشور جمهوری اسالمی و به اسالم و انقالب اسالمی امت اسالم ظلم
کنند .پس چرا ما می گوییم «ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند» باید ثابت کرده باشیم و واقع ًا باید وفا دار باشیم.
و هر گونه ناراحتی تراشی بکنند افرادی در هر جا بر علیه انقالب اسالمی ،خیلی هوشیار باشید و هیچ وقتی به پای
امام و انقالب اسالمی و سایر شخصیتها که همة آنها مورد اطمینان هستند به پای آنها حساب نکنید ،به پای خود
افراد ناراحتی تراشان حساب کنید و در غیر این صورت مسئولید و از یک طرف به انقالب اسالمی وفادار باشید و
هر قولی که به دیگری در رابطه با مصالح انقالب اسالمی می دهید وفا کنید و خداوند هم در آیه ای می فرماید؛ هر
کسی قول می دهد وفا کند جزء دین داران خواهد بود ،اگر نکند دین ندارد .البته از روی عمد باشد نه اینکه چیزی
مانع سر راه او شود که نتواند به قول خود وفا کند این خود هیچ اشکالی ندارد و همچنین بی توجهی به دستورات
اسالم و خدا مشکالت برای شما به وجود می آورد ،در رابطه با هرکاری که نمونه اش را گفتم و اما گفته ها زیاد
است پس باید بقیه را بگویم.
ای عزیزان خیال نکنید آنهایی که خون شهدا را و قوانین اسالمی که با خون هزاران شهید و معلول برقرار شده
است مالحظه نمی کنند مسلمانند که آنها ناراحتی تراشان هستند بر علیه اسالم و انقالب و ما در مقابل خون شهدا
و اسالم مسئولیم و حال احساس مسئولیت نمودیم و نمی توانستیم در مقابل همة آنها سکوت کنیم که دشمنان
می خواستند که بر علیه انقالب و اسالم و امام و دولت و قوانین اسالمی و ملت توطئه بکنند و هیچ را مالحظه نکنند.
انسان باید دین داشته باشد و آزاده باشد و حرکت کند و مانع کوچکترین تا بزرگترین ظلم بشود.
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خیال نکنند ما رفتیم از شر دنیا راحت بشویم نه چنین خیال زهی باطل است و بطور کلی رفتیم دفاع از اسالم و دین.
وقتی که اسالم باشد همه چیز هست و باید دستورات اسالم برای انقالب اسالمی و محرومین و ملت به اجرا در آید
تا آن وقت به گفته های خود ،نه تنها به گفته های خودمان می گویم ،بلکه به گفته های انبیاء و اولیاء و شخصیتهای
اسالمی و امام گوش داده ایم و می گویم و فهمیدم می گویم و هر وقت که شد این چیزی که گفتیم که وجود
دارد که اگر اسالم وجود داشته باشد همه چیز هست و از اسالم که نمونه اش را می گویم انسان دین دارد ،آزاده
است و حق و حقیقت و ظلم را تشخیص می دهد ،محرومین را تشخیص می دهد ،اخالق اسالمی را در هر جا و
در رعایتش تشخیص می دهد و باید به اسالم فکر کرد تا فهمید چه می گوید .انسان باید از هر لحاظ توجه داشته
باشد ،اسالم دینی است حرکت آفرین و نجات بخش ،پس بنابراین ما باید پروردگار را و خدای جهانیان و خداوند
بزرگ خود بدانیم و پیامبر فرستادة خداوند است و از آدم تا خاتم االنبیاء فرستادة خداوند هستند و آن کتاب آسمانی
که به حضرت محمد (ص) وحی شده است کتاب خود قرآن آسمانی بدانیم و امامان از حضرت علی علیه السالم
تا آخر ذکر شود و نایب بر حقش امام خمینی مدظله العالی و والیت فقیه را باید همة آنها را باید امام خود بدانیم و
غیر از حکومت اسالم در جهان هیچ حکومتی را نپذیریم.وصیتم را به حضور مبارک همه شما عزیزان عرض کنم.
سالم ای پدر و مادر عزیزم .سالم عرض می کنم و همچنین سالم عرض می کنم به برادران و خواهران عزیز خودم.
پس از عرض سالم سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم و امیدوارم که وجود همة شما از جمیع بلیّات
مصون و محفوظ بماند .ای مادر عزیزم! این تو بودی که در تربیت فرزندت نجم الدین آل ابراهیم از کودکی شبها
جلوی گهوارة من نخوابیدی و همچنین شیری که می دادی موقعی که اسم امام حسین (ع) را می آوردی و گریه
می کردی و هر اشک چشمت در شیرت آلوده می شد و به من می رسید تا به این سن رسیدم .دربارة خدا و دربارة
اسالم و امام حسین (ع) و امام خمینی فکر می کنم و عشق می ورزم .سالم بر شما ای پدر و مادر عزیزم ،که این
چنین فرزندی را تربیت کردید و اما شما از این فرزند و حقی که داشتید و دارید که فرزند خوب برای شما در
آمده باشم و خدمتی برای شما انجام بدهم ،آن خدمت این بود که عصای دست شما باشم ،حاال هم اگر آمادة این
کار نشده مرا ببخشید و همچنین اذیتی از طرف بنده به شما شده است در موقعی که پیش شما بوده ام مرا ببخشید.
ای مادر عزیزم و ای پدربزرگوارم و ای برادران و خواهران عزیزم! و اما بگویم به همه شما عزیزان این که حاال که من
شهید می شوم شما زیاد گریه برایم نکنید چون دشمنان اسالم و منافقین خیال می کنند شما دیگر روحیة خودتان را
از دست می دهید و دیگر قادر به پاسداری از اسالم نیستید .البته خیال باطلی است که آنها می کنند .خودم به اسالم و
خدا عالقه دارم و حکومت اسالم را تا انقالب مهدی و همچنین فرج آقا امام زمان را برای آزادی ملتهای مستضعف
در هر کشوری که حکومت غیر خدایی وجود دارد خواهانم و وارد جنگ بر علیه دشمنان اسالم شدم تا ثابت کنم
به دشمنان اسالم که ما از اسالم و حکومت اسالمی دست بردار نیستیم و باید برای حفظ اسالم و حکومت اسالم
و انقالب اسالمی با دشمنان اسالم بجنگیم که نابود کنیم دشمنان اسالم را .از جمله آمریکا و شوروی و اسرائیل و
صدام و منافقین را .چون اسالم بهترین دین است حرکت آفرین و نجات بخش انسانهاست ،باید اسالم را حفظ کرد
ولو اینکه جان خود را در این راه از دست بدهیم .باید اسالم زنده بماند و همچنین قدر این امام عزیزمان امام خمینی
را بدانید ،ای برادران و خواهران و ملت ایران ،چون او فردی است بسیار شایسته برای رهبری انقالب اسالمی ایران
و رهبری بزرگ برای انقالب اسالمی مسلمانان جهان ،انشاءاهلل خداوند حفظ کند تا انقالب حضرت مهدی امام را.
زنده باد اسالم و پایدار باد حکومت اسالمی .گسترش پیدا کند حکومت اسالمی در دنیا و جهان .نابود باد منافقین
و دشمنان اسالم .نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی .اما برادران و خواهران! شما هم فرزندانتان را تربیت کنید
والسالم -نجم الدین آل ابراهیم
آنهم تربیت اسالمی.

فرهاد ابصاری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز فرهاد ابصاری
فرهاد ابصاری در  3فروردین ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ربابه
ابصاری و پدرش محمد ابصاری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس حافظ و 17شهریور رشته تجربی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید فرهاد ابصاری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/05عملیات 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 یوسف رضای شهرستان
شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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فرهاد ابصاری
بسمه تعالی
الَّذي َن آ َم ُنوا َو ها َج ُروا َو جا َه ُدوا يف َسبيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ِه ْم َو أَنْف ُِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه
کسانیکه ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد نمودند ،درجات بلندی نزد خدای
دارند( .سوره توبه آیه )20
پدر و مادر عزیزم!
من نمی ترسم از مرگی که خود زندگی است ،یاران ای یاوران اسالم! پاهایتان را مانند کوه استوار قرار دهید تا
دشمنان بدانند که ما در راه عقیده مان سست نمی شویم ،چرا که امروزه اسالم به من و تو احتیاج دارد.
در هر کجا که هستیم باید در مقابل باطل قد علم کنیم این خود وظیفة قطعی یک فرد مسلمان است.
پدر و مادر مهربان! با توجه به مراتب فوق درست است و به شما حق می دهم که مرا کمتر می بینید و همان طوری
که خاطر مبارکتان مستحضر است که من به تازگی از جبهة کردستان آمده ام ولی چون امام عزیزمان طرحی را
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اعالم فرمودند ،به نام (طرح لبیک) باز هم وظیفه ام از قبل سنگین و سنگین تر شد ،بر خورد الزم دانستم با اجازۀ
شما به فرمان حضرت امام (طرح لبیک) شرکت نمایم و در جبهه حق علیه باطل با دشمنان اسالم و قرآن شرکت
داشته باشم.
بنابر این وظیفه بر من واجب شد که به جبهه اعزام شوم ،با اجازۀ شما پدر و مادر مهربان به جبهه حق علیه باطل
می روم ،به امید خدا نگران من نباشید ،اگر این سعادت نصیب من گردید شهید شدم شما فقط شکر خدای مهربان
را بجای آورید و برای من گریه نکنید و به برادران عزیز دیگر هم از قول من سالم برسانید و بگویید بعد از شهید
شدن من اسلحۀ من را بردارند و نگذارند به زمین باشد و به جبهة حق علیه باطل بشتابند و با دشمنان اسالم و قرآن
به ستیز بی امان خود ادامه دهند.
پدر عزیز و مادر گرامی! یادتان باشد که همیشه به یاد امام عزیز باشید و فرمایشات ایشان را با جان و دل گوش فرا
دهید و عمل نماییم.
در خاتمه سفارش من این است که نماز جمعه را فراموش نکنید به قول فرموده امام «دشمنان از نماز می ترسند».
شما را به خدا می سپارم
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
فرهاد ابصاری

اسماعیل اصیلی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز اسماعیل اصیلی
اسماعیل اصیلی در  26فروردین ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
محرم یادگاری و پدرش مسلم اصیلی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس سوری و شفیعیان با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید اسماعیل اصیلی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/08/11منطقه عملیاتی
موسیان در اثر گلوله مستقیم تانک شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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اسماعیل اصیلی
بسماهللالرحمنالرحیم-ســالمبــرحســـین
به نام خداوند آرامش بخش دلها ،بنام خدای در هم کوبندة ظلم و ستم و به نام آنکه زندگی از اوست ،مرگ هم از اوست و به نام
آنکه هرگاه بخواهد زنده می کند و هر گاه بخواهد می میراند ،بنام پیامبران اولی العزمش و به نام پیامبر آخر حضرت محمد (ص) و به
نام وصیش امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) که مظلومانه چندین سال لب به سخن نگشود و به نام آنکه حقش را به خاطر اسالم باز
نخواست و به نام فرزندان آبرومندش حسن و حسین (ع) و به نام حسین ،به نام سید الشهدا ،به نام مظلوم کربال و بنام چهارده معصوم،
به نام موالیم صاحب الزمان ،به نام کسی که همیشه دوست داشته و دوست دارم که در کنارش بجنگم ،خدایا دوست دارم موالیم را
ببینم ،خدایا مرا ببخش و بیامرز و اگر نیامرزیدی از این دنیا مبر .خدایا چه بگویم؟ معصیت کارم ،گناهکارم ،گناهانم مرا عذاب می دهد.
ای کاش خیلی زودتر این انقالب رهایی بخش شروع می شد و ای کاش به من رحم می کردی و ما را زودتر نجات می دادی .ولی
خدایا باز هم شکر می کنم به درگاهت که به ما آنقدر عمر دادی که فرصت توبه و بازگشت داشته باشیم .خدایا ما گناهکارها را ببخش.
خدایا تو خود می دانی که در این سنگر ها چه می گذرد ،در این اماکن نوری می تابد که سراسر جهان را روشن خواهد نمود و این
نور را سرتاسر جهان گسترش می دهد ،خدایا خودت بهتر می دانی و ظلم این ابر قدرتهای جنایتکار را می بینی ،چه ظلم هایی که به
ملتهای محروم جهان نکردند؟ و چه جنایتهایی که در حق ما ایرانی ها کردند؟ آخر من چطور می توانستم در خانه بنشینم و خود ببینم
که رزمندگان اسالم در جبهه ها با چه سختی هایی می جنگند و چطور پیش می روند؟ من چطور می توانستم خود در خانه بنشینم
که خبر پیروزی رزمندگان اسالم بشنوم و می خواستم خود یک رزمندة حقیر در راه تو باشم و خود در آن خبرها باشم و برای جهانیان
روشنگر باشم ،برای در خاک فرو رفتگان.خدایا به لطف و رحمت و عنایت بی کران تو به جبهه های مقدس اسالم پا گذاشتم وگرنه
منکجاوایناتاقهاینورانیکجا؟خدایامیخواهمعلیاکبروارباشمکهنگوینداینفقطعلیاکبربودکهفداکاریمیکرد،بایدبدانند
و تاریخ نشان خواهد داد که علی اکبرها متولد خواهند شد و در راه اسالم و خدا برای خدا قیام خواهند کرد.
اما ای امام ،ای رهبر کبیر امت اسالم! سخنی با شما دارم؛ من کودکی را پشت سر گذاشته ام و به سنی رسیدم ،سالها انتظارت را میکشیدم
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راهنمایی نمی کردی چه می شد؟ هنوز ما در حال سابق می بودیم و غرق در گناه .اماما! تو که بازوی رزمندگان را می بوسی می دانی که
این بازوها با رهنمودهای پیامبرگونة تو به حرکت در آمده و چنین شکستنی به کفار بعثی می دهند .خدایا امام ما را تا انقالب حضرت
مهدی (عج) نگهدار باش .و اما با شما پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم؛ برادرجان ،محمود جان! امیدوارم که سالمت باشید و
امیدوارم که چون همیشه برای پدر و مادر احترام خاصی قائل باشید و می دانم که به آنها کمک می کنی و هم درس می خوانی ،برادر
جان امیدوارم خداوند تو را سرباز امام زمان قرار دهد .می دانم که همیشه سر نماز این پویندگان راه سرخ اهلل را دعا می کنی ،می دانم
که امام را دعا می کنی .برادرم! از تو می خواهم که من گناهکار را هم دعا کنی ،ای فرشتة مهربان! تو که گنهکار نیستی ،من را دعا کن،
مرا دعا کن ،مرا حالل کن .از خدا بخواه که گناهان مرا ببخشد .خدایا چطور بگویم؟ ای خواهر مهربانم! چگونه برای تو حرف بزنم،
تو که همواره زینب گونه بوده ای ،ای خواهر مرا حالل کن مرا ببخش ،مرا دعا کن .از خدا بخواه که مرا ببخشد ،گناهان مرا بریزد و
آبروی مرا نریزد.
ای علی اصغر من ،ای برادر کوچک من! تو باید رضایت پدر و مادر را جلب کنی و به آنها بگوئی که این بندة حقیر را که خیلی گمراه
بود را ببخشند ،من خیلی گنهکارم ،همان موقعی که این نامه به دست شما رسیدبه پدر و مادر التماس کنید که مرا ببخشندکه من خطا
کارم که من گنهکارم شما را بخدا از آنها بخواهید که مرا ببخشند و طلب آمرزش بکنند و از آنها بخواهید که از درگاه خداوند برای من
طلب شهادت بکنند من خواهش می کنم که مرا از ته دل دعا کنید چون می دانم اگر پدر مادر مرا ببخشند خدا هم مرا خواهد بخشید.
خدا دل پدر و مادرم را از من گنهکار خشنود بگردانتا آنها از من راضی باشند من واقعا محتاج دعا هستم .سالم مرا به همة دوستان و
آشنایان برسانید و از آنها بخواهید که مرا حالل کنند و از من راضی باشند .و اما ای محمد رضای عزیزم! اگر از ابتدا نامش را نیاوردم
می دانید که برایم مشکل است نام او را بیاورم چون او یک پویندة راه سرخ شهادت است ،او رزمندة اسالم است ،او در همة جهات از
من بزرگتر است و من خیلی کوچک هستم که نام شما را بر زبان آورماز او بخواهید که مرا حالل کند .سالم مرا برای ایشان برسانید و
بگوئید دلم برایش خیلی تنگ شده است ولی می دانید که دسترسی به او ندارماز خدا می خواهم که یک بار دیگر این برادر بزرگم را
که روحی بزرگ دارد ببینم .از او می خواهم که مرا حالل کند و از من راضی باشد.
خداوندا چقدر بی توجه بودم ،هم به تو بی توجه بود و هم به حرف های پدر و مادر و برادر و خواهرم ،چقدر ،آخر چقدر.خداوندا مرا
از وسوسه های شیطان دور بگردان ،خدایا ما را یاری کن تا بتوانیم در راه تو گام های با ارزش تری برداریم .خداوندا همة ما گنهکاران
را بیامرز .خداوندا ظهور امام زمان را تعجیل بفرما.

خسرو اوجانی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز خسرو اوجانی
خسرو اوجانی در  11بهمن ماه سال  1364میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش پری بابایی
و پدرش عبدالغنی اوجانی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس تربیت و سینا و آزادگان 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید خسرو اوجانی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
راهیان نور جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1383/01/03منطقه جنگی فکه در
اثر جراحات ناشی از انفجار مین در بازدید راهیان نور شهد شیرین شهادت را نوشید و در
جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف
رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان
و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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خسرو اوجانی
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احمد باغ پرور
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز احمد باغ پرور
احمد باغ پرور در  30شهریور ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش حمیده
نوری و پدرش محمدتقی باغ پرور پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس سعدی و شهید تندیس و دبیرستان شهید
چمران رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در
تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد باغ پرور در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/04/12عملیات کربالی1
منطقه مهران در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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احمد باغ پرور
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنام خداوند بزرگوار که هستی و نیستی ما در دست اوست.
اول چند کلمه برای خانوادة خود می گویم :خانواده عزیز! چیزی که خدا از شما می خواهد صبر است
و خداوند صابرین را دوست می دارد و بدانید که خداوند به خانوادة شهید اجر باالیی عطا می کند.
سخنی با مادر خود :مادر عزیز! تو رنج های زیادی را برایم کشیدی و ستم ها دیدی .مادر عزیز! در این
لحظه از تو می خواهم که مرا حالل کنی و هر گونه بدی از من دیدی مرا ببخشی و از من راضی باشی.
مادر عزیز! تو بودی که به من راه صحیح و درست را نشان دادی مرا راهنمایی کردی و از همان
کودکی به من نماز را یاد دادی.
مادر عزیز! از شما واقع ًا تشکر می کنم و ممنونم از شما ای مادر .و همینطور از برادرانم و پدرم تشکر
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می کنم و از آنها می خواهم که مرا حالل کنند.
دوم چند کلمه برای دوستان خوب :یک تقاضا دارم از دوستانم و آن تقاضا این است که نماز خود را
بخوانید و هیچ وقت آن را ترک نکنند چون این نماز است که انسان را به خدا نزدیک می کند و در
مشکالت انسان را یاری می نماید و انسان را از گناهان باز می دارد.
از همه کسانی که هر گونه بدی از من دیده اند از آنجا می خواهم که مرا حالل کنند.
ای ملت غیور و شهید پرور و ای رزمندگان اسالم! با کفر بجنگید که به گفتة قرآن و امام بزرگوار،
ما پیروزیم.
والسالم

محمدرضا پسندیده
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدرضا پسندیده
محمدرضا پسندیده در  29بهمن ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
فاطمه عباسی و پدرش غالمحسن پسندیده پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس  17شهریور و حافظ با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدرضا پسندیده در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/02/10عملیات بیت
المقدس(آزادسازی خرمشهر) منطقه نورد  -اهواز 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 یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محمدرضا پسندیده
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
آنان که از همه چیز خود گذشته و در راه خدا جهاد کردند و کشته شدند ،مردگان مپندارید بلکه آنان زنده
اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند .قرآن کریم
بنام خداوند و با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب که حامی اسالم و مستضعفین جهان است و با درود به
تمامی کسانی که در این راه اماممان را یاری می کنند و قلبشان برای اسالم می تپد.
حمد و سپاس خدای را که با فرستادن رهبری همچون امام امت ما را از لجن زاری که طاغوت ما را در
آن فرو برده بود نجات بخشید و دنیا و آخرت را به ما شناساند و راه صالحان را به ما شناساند.
خانوادة عزیزم! برایم دعا کنید که همچون کشتگان باشم که در آیة باال آمده است و اگر از من بدی دیده
اید به بزرگواریتان مرا ببخشید.
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از شما خانوادة عزیز و تمامی ملت قهرمان ایران می خواهم که با اطاعت از امام امت این بزرگ مرد تاریخ
که فقط برای خدا و به نفع مستضعفین جهان بر علیه مستکبرین رسالت خود را انجام می دهد او را یاری
کنید که انشااهلل اسالم در سراسر جهان حاکم شود و ملت های خفته را از خواب گمان بیدار کنید تا دیگر
کسی نباشد که ملت ها را فریب دهد و آنها را به فساد بکشاند.
پدر جانم! درود بر تو که چنان ابراهیم فرزند خویش را به فرمان خدای بزرگ به قربانگاه فرستادی.
و شما ای خواهرانم! همچون زینب زمان باشید و از هر آنچه که هوس کردید بپرهیزید و در راه خدا مبارزه
کنید که خوشبخت خواهید شد.
و شما ای برادرانم! آگاه باشید که راه خدا بهترین راه است ،پوینده و کوشنده در این راه گام نهید که پیروزی
از آن شما خواهد شد.
و در پایان اگر خواستید برایم مجلس عزاداری بگیرید آن را تجملی نکنید و پول آن را به مناطق جنگی
بدهید.
والسالم علی جمیع االنبیاء و املرسلین و الشهدا و الصالحین
دوستدار شما
محمدرضاپسندیده
1362/02/07

علیرضا جعفرنواز
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا جعفرنواز
علیرضا جعفرنواز در  9اردیبهشت ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان خرمشهر استان خوزستان دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
کبری گرامی و پدرش رضا جعفرنواز پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس تهران و چالوس با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید علیرضا جعفرنواز در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/08/16منطقه عملیاتی موسیان
در اثر اصابت ترکش به پشت سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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علیرضا جعفرنواز
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنهایی که در راه خدا کشته شدند مرده نپندارید آنها زنده اند و نزد خدای خویش روزی می خورند.
قرآن کریم
شکر و سپاس خدایی را که بر آدم مهلت نهاد تا خود انتخاب گر راه خود باشد .در دوران زندگی هر فردی یک روز
امتحان می شود و هستند کسانی که از این امتحان الهی پیروز بیرون می آیند.
در این زمان که دین حق و حقیقت در خطر است و تمام ملل جهان کفر به نابودی آن کمر بسته اند و در این زمان
که کشور اسالمی ایران مورد حملة دشمنان خدا قرار گرفته وظیفه شرعی خود دانستم که پا در چکمه کنم و دین
خدا را یاری نمایم تا خدایم یاری دهد و نیز به ندای حسین ،رهبر دینم پاسخ دهم و در کربالی ایران جان بی قابل
خود را نثار دین و راه حسین (ع) نمایم چون می دانم که مرگ با شرافت بهتر از زندگی با خواری و مذلت است.
ما که وارث راه حسینیم نباید مرگ با خواری را نتخاب کنیم ،پس این راه را انتخاب کردم.
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برادران و خواهران و مادرم! امیدوارم بعد از شهادت من نگران نباشید و خدای را شکر کنید و در فکر روز حساب
باشید و به حق دیگران دست درازی نکنید.
با درود به پیامبر اسالم به علی به حسین و به تمام امامان علیهم السالم و با سالم به امام زمان و نایب بر حقش امام
خمینی .خداحافظ و نگهدارتان باد.
پدر و مادرم! سهم شما از انقالب همین است که من به شهادت برسم و مادرم تو باید زنی باشی که اگر سر
بریده ام را برایت ارمغان آورند ،آن را به میدان جنگ باز گردانی.
برادران و دوستانم! وقتی تابوتم از کوچه ها و خیابان ها می گذرد مبادا به تشییع من بیایید ،وقت تنگ است به جبهه
بروید تا سنگر من و همسنگرانم خالی نماند .از این سنگر ها تا به آن سنگر ها فاصله ای نیست .شما این راه را باید
با خون بروید ،ای برادران! آنقدر در سنگر ها بمانید تا بر پیکرتان گل مقاومت بروید.
خواهرانم و به خواهران دیگرم! اگر می دانستید که هر روز چنیدن بار در جبهه شهید می شوم اکنون چادر را تنها
یک پوشش ساده نمی دانستید و من می دانم که خون زینب اکنون در رگهای شما جاری است .الله ها گواه خون
هستند و آیه ها فریاد من ،پس من نمرده ام .و ای امام بر من ببخش ،که فقط یک بار بفرمانت شهید شدم.
خداحافظ
علیرضا جعفر نواز

پرویز جمشیدی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز پرویز جمشیدی
پرویز جمشیدی در  3مهر ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش خورشید
جمشیدی و پدرش رحمت اهلل جمشیدی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید نواب و آهنگری با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید پرویز جمشیدی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/12/11عملیات تکمیلی کربالی5
منطقه شلمچه در اثر اصابت 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 باندر سفلی
شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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پرویز جمشیدی
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
بسم الله الرحمن الرحیم َ -وال ت َ

«»96

گمان مبرید آنانکه در راه خدا شهید شده اند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد خداوند خود روزی می خورند.
انا لله و انا الیه راجعون (ما به فرمان خدا آمدیم و به سوی او رجوع خواهیم کرد)
با درود و سالم بر منجی عالم شریت حضرت مهدی ارواحنا له الفداه و نایب بر حقش امام امت و امت شهید پرور و درود
و سالم بر شهدای صدر اسالم و شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و سالم و درود بر مجروحین و معلولین و اسرا و
سالم و درود بر شیران روز و زاهدان شب ،این پیکار گران حق علیه باطل و درود و سالم بر خانوادة معظم شهداء ،مفقودین،
معلولین و اسراء که ایشان به حق چشم و چراغ این ملتند.
این وصیت عرایضی است که برای شما خانوادة عزیز و امت شهید پرور به یادگار می گذارم؛
اینجانب بر حسب وظیفة شرعی و الهی که داشتم قدم به سوی جبهه نهادم و با آگاهی و بصریت کامل این راه را انتخاب کرده
ام و هیچ احدی و هیچ کسی به زور و اجبار این راه را به من القاء نکرده است .برادران ما سالها افسوس آن می خوریم که چرا
در زمان سرور ساالر خود امام حسین (ع) نبوده ایم تابه ندایش لبیک گوییم .حال که فرزند برومندش امام امت ندای (هل من
ناصر ینصرنی) را سر می دهد چرا؟ و چگونه به یاریش نشتابیم؟ آیا مگر فرق می کند یاری رساندن به امام حسین(ع) با یاری
رساندن به حسین زمان ،امام امت؟ در هر دو زمان اسالم در خطر بوده و می باشد و این را بدانید خداوند منان در هر زمان
ِش ٍء ِم َن
و در هر لحظه انسان را به چیزی مورد آزمایش و امتحان خود قرار می دهد .که قرآن کریم می فرماید؛ َو لَ َن ْبلُ َونَّ ُک ْم ب يَ ْ
الْ َخ ْو ِف َو الْ ُجو ِع َو نَق ٍْص ِم َن الأْ َ ْموا ِل َو الأْ َنْف ُِس َو الثَّ َمر ِ
الصابِري َن -هر آینه می آزمایم شما را به چیزی از ترس و گرسنگی
ات َو بَ رِّ ِ
ش َّ
و کاهش از مالها و جانها و میوه ها و مژده و بشارت باد بر صبر کنندگان.
پدر و مادر عزیزم! بنده خودم اعتراف می کنم که در دوران زندگی فرزند خوبی برای شما نبودم .لذا از شما می خواهم بدیهای
مرا به بزرگواریتان ببخشید و مرا حالل کنید .عزیزانم هیچ وقت خدای نکرده در ذهنتان خطور نکند که فرزندتان را از دست
داده اید .این طور نیست بلکه بدانید فرزند شما امانتی بود از جانب خداوند نزد شما و خدای متعال در هر زمان که بخواهد
این امانت را از شما می گیرد و لذا این مایة افتخار شما باشد که این امانت را به صاحب اصلیش تحویل دادید و خوب هم از
عهدة این امتحان بر آمدید .و امت حزب اهلل هم بداند که فرزندانشان به عنوان امانت است از جانب خدای متعال پس سعی
کنید فرزندتان را خوب تربیت کنید و خوب هم به صاحب اصلیش تحویل دهید.پدر و مادر عزیزم بدانید که فرزندتان این راه
را کورکورانه قبول نکرده ،بلکه با آگاهی اسالمی این راه را که راه انبیاء و ائمه معصومین است پذیرفته است.
مادر عزیزم اگر شهادت به استقبال من آمد با آغوش باز می پذیرم و اگر سعادت شهادت نصیبم شد و یا بدن پاره یا سوخته
و یا سر بریدۀ فرزندت را دیدی ناراحت نباش و بگو خدایا ،این هدیۀ ناقابل را از من قبول کن .پدر و مادر عزیزم! بگویید
خدایا چند فرزند دیگر هم داریم که می خواهیم در راه تو بدهیم .پدر و مادر عزیزم! در هر کجا که دلتان می خواهد مرا دفن
کنید و افتخار کنید که فرزند شما در راه خدا شهید شد.خرج سنگین برای من نگیرید.
برادران و خواهران! تقوا که کلید رستگاری است و شما را به اوج ملکوتی می رساند پیشة خود کنید تا به سعادت ابدی نائل
آئید ،زیرا انسانی که بدون تقوا باشد همیشه و در همه حال در دنیا و آخرت ذلیل و خوار شمرده می شود.
پس چه خوب است که انسان سخنان گوهر بار پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار را گوش فرا دهد که
می فرمایند ((اوصيکم بتقوي الله و نظم امرکم))
پدر و مادر و همه بستگان و برادران و خواهرانم! مبادا مرا ناکام بخوانید ،من به کامم و به آرزویم که همان شهادت بود رسیدم.
نگذارید کسی بر سر مزارم گریه کند ،زیرا شاید منافقی و دشمنی از دشمنان اسالم احساس خوشحالی نماید.
پدر و مادر و بستگان و برادران و خواهرانم! در سر نماز امام را دعا کنید و ظهور امام زمان را از خداوند طلب نمایید و در
دعای کمیل و دعای توسل و سخنرانی ها شرکت نمایید .که همین نمازها و دعاها عامل پیروزی و نصرت خداوندی است.
پیام من به دانش آموزان :درس را خوب بخوانند و نگذارند افکار شرقی و غربی در محیط مدرسه نفوذ کند.
در پایان چند کلمه ای با برادر زاده های عزیزم محمود ،داود ،محمد ،یعقوب ،بخشید که عموی خوبی برای شما نبودم،
ناراحت نباشید و هر کس از شما سوال کرد عموی شما کجاست؟ بگویید رفت پیش خدا.
و السالم علیکم و رحمه الله و برکاته

نوراهلل جنتی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نوراهلل جنتی
نوراهلل جنتی در  7تیر ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان چالوس
استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش باران چشمه و
پدرش ابوالحسن جنتی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس فردای روشن و شریف و دبیرستان فنی
حرفه ای با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید نوراهلل جنتی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/05عملیات والفجر 8منطقه جنوب
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 یوسف رضای شهرستان شهید پرور
چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و
دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نوراهلل جنتی
بسم الله الرحمن الرحیم
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الَّذي َن آ َم ُنوا َو ها َج ُروا َو جا َه ُدوا يف َسبيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ِه ْم َو أَنْف ُِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه
کسانیکه ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد نمودند درجات بلندی نزد خدای
دارند – سوره توبه آیه 30
من نمی ترسم از مرگی که خود زندگی است ،یاران ای یاوران اسالم ،پاهایتان را مانند کوه استوار قرار دهید تا
دشمنان بدانند که ما در راه عقیده مان سست نمی شویم ،چرا که امروز اسالم به من و تو احتیاج دارد .در هر کجا
که هستیم باید در مقابل باطل قد علم کنیم ،خداوندا :هدف من در شرکت این نبرد جز ادای کلمة حق و انتقام از
ستمگران و جهانخواران چیزی دیگری نیست.
اماما! لبیک بر ندایت گفتم و به جبهه روانه شدم ،چرا که امروز قیام پیامبر و حسین توسط روح خدا خمینی بزرگ
رواج یافته است .قیامی که چهرة تاریخ را عوض کرده و می رود تا ظلم را در جهان از بین ببرد .لذا وظیفة شرعی
خود دانستیم تا بر (ندای هل من ناصر ینصرنی) حسین و فرزندش امام لبیک بگوییم.
آری می خواهم راه حق را بپیمایم تا رستگار شوم ،برادران! نگویید که چندین بار به جبهه رفته ایم و تکلیفمان را
انجام داده ایم بلکه بایستی تا آخرین قطرة خونمان این راه را بپیماییم و من به عنوان یک سرباز کوچک اسالم از
شما تقاضا دارم تا دست در دست هم دهید تا دین و انقالبمان را به تمامی دنیا صادر کنیم تا دشمنان بدانند که در
مقابل اسالم نمی شود ایستادگی کرد.
وای بر حال ما ،اگر از خوارج باشیم ،وای بر ما از آن روزی که نزد خدا با حالتی سرافکنده از اعمال خویش برویم.
امروز این خونهای شهیدان است که اسالم را زنده کرده و اکنون مسئولیت خون شهیدان بر دوش ماست و شهید
شمعی است که دنیا را روشن می کند .اگر شهید نباشد اسالم زنده نمی ماند و من وقتی از جبهه بر می گشتم دلم
می خواست دوباره به آنجا برگردم چرا که می دیدم برادر دینی ام بر نگشته و شهید شده و خونش مرا به جنب
و جوش می آورد و تکلیف شرعی بر دوشم سنگینی می کرد و خون هاشان نمی گذاشت تا راحت باشم و شما
می گویید که چقدر خونهای زیادی ریخته می شود و پیروز نمی شویم .چرا که زندگی یعنی مبارزه و امتحان و
بدانید که حق همیشه پیروز است.
ای امت! گوش به توطئه های تبلیغاتی دشمن ندهید .مساجد را خالی نکنید و در وجود امام عزیز دقت بیشتری
کنید که هر چه می گوید یک دنیا ارزش دارد و قلب انسان را آرام می کند و دشمنان اسالم را می ترساند و سعی
کنید راه امام را با شناخت طی کنید.
از خانوادة عزیزم می خواهم در صورتی که توفیق شهادت را یافتم شهادتی که آرزوی دیرینة من است خود را
ناراحت نکنند چرا که نزدیکترین راه برای رسیدن به معبودم شهادت خواهد بود.
و از مادرم نور چشمم و پدر مهربانم و برادران و خواهران و خویشان و دوستان طلب رضایت می کنم ،از پروردگار
قادر متعال خواهانم که همة ما را به وظایفی که در قبال خون شهداء و اسالم و امام داریم آشنا بگرداند .انشااهلل
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
نوراهلل جنتی

حسین چتزلی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسین چتزلی
حسین چتزلی در  23تیر ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش سیده کبری
حسینی و پدرش فیضعلی چتزلی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس شهید ظهوری و  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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسین چتزلی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/05عملیات والفجر6
منطقه دهلران در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان
شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حسین چتزلی

بسم الله الرحمن الرحیم
وص
إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب ال َِّذي َن يُقَاتِلُو َن فيِ َسبِيلِ ِه َصفًّا كَأَنَّ ُهم بُ ْن َيا ٌن َّم ْر ُص ٌ
خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او جهاد کنند و با دشمن مقاتله می کنند ،چون سدی آهنین و استوار در
صف واحد.
قبل از هر چیز پدر و مادر مهربان ،همه از آن خدا هستیم و بازگشت همه به سوی اوست و شما خوب مطمئن
هستید که همة ما در این دنیا مسافر هستیم و امروز و فردا باید به جایگاه ابدیمان برویم ،جایگاهی که چنانکه اعمال
من و تو مورد رضای خدای تبارک و تعالی واقع شود ،در نور الهی قرار می گیریم و در غیر این صورت در ظلمت
و تاریکی .شما ای پدر و مادر مهربانم! چه خوب است این مرگ قبل از اینکه او به سراغ ما آید ما از آن استقبال
کنیم و سراغ او برویم و شما خوب می دانید مرگ من انتخابی بود و آن چیزی بود که آرزوی نهایی من بود ،آن چه
مرگی (کشته شدن در راه خدا) پدر و مادر مهربان! همین برای تو بس ،به خدا قسم که خودتان خیلی خوب مرا
میشناسید ،این راهی است که من دعا می کنم که در آن قرار گرفته ام و آرزوی نهایی من بود.
پدر بزرگوار! فقط ناراحت هستم که نتوانستم زحمت های پدرانة تو را جبران کنم و خیلی دوست داشتم تا بتوانم
جبران زحمت های تو را بکنم .راستی که من اگر  6سال برای تو زحمت بکشم به اندازۀ یکسال زحمتی که تو
برای من کشیدی جبران نمی شود .پدر عزیزم! خیلی دوست دارم که در این موقعیت تو را ببینم ولی رسیدن به اهلل
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خیلی از دیدن تو برای من بهتر است .اما تو ای مادر! قبل از هر چیز سالم و درود گرم بر تو و دستهای رنج کشیدة
تو و شبهایی که من در آن بزرگ شده ام .افتخار می کنم به تو ای مادر زجر کشیدة من .و همچنین ای مادر عزیزم!
چه افتخاری از این باالتر که در راه میهن اسالمی جان فدا کنیم ،به خدا قسم اگر صد بار هم می توانستم زنده
می شدم باز هم در راه این مملکت جان فدا می کردم .همچنین پدر و مادر عزیزم! اگر خداوند شهادت را نصیبم
کند و اگر مانند دیگر شهیدان به رحمت ایزدی پیوستم از خانواده ام که شما باشید می خواهم اوالً برایم گریه نکنید
و برای خوشحالیم شبهای جمعه قرآن بخوانید و مرا در گلستان شهدای چالوس خاک کنید و امیدوارم که خدا به
شما صبر عطا کند .و همچنین پدر و مادر عزیزم! فقط اینکه هر وقت کشته شدم مرا با همان لباس بسیج خاک کنید
و از شما می خواهم که برای من مراسم بزرگی گرفته نشود .فقط از شما خانواده ام و سپاه می خواهم که مراسمی
به یاد شهدای چالوس گرفته شود و من هم سهمی کوچک در آن داشته باشم و همچنین پدر عزیزم از تو خواهش
دارم که نمازهای قضای مرا بجا بیاورید ،از شما خواهش دارم .متشکرم .والسالم در تاریخ 1362/07/14
یک شعری از برادر شهیدی انتخاب کردم که برای شما می نویسم .حسین چتزلی
بیا مادر حاللم کن/خمینی را کنم یاری /که وقت انقالب آمد /نمایم خون خود جاری
ببندید حجلة شادی/بخرید رخت دامادی/شهید و حی و آزادی /نمایم خون خود جاری
ز تو خواهش چنین دارم  /مکن از بهر من زاری /بیا مادر حاللم کن /خمینی را کنم یاری
حسینچتزلی

جواد حبیب پور
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز جواد حبیب پور
جواد حبیب پور در  15اسفند ماه سال  1367میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش زینب
صائمی و پدرش اسماعیل حبیب پور پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید معادی و رجایی و طالقانی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید جواد حبیب پور در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
راهیان نور جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1383/01/03منطقه فکه در اثر
جراحات ناشی از انفجار مین در بازدید راهیان نور شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای
شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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جواد حبیب پور
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محمدرضا حسین نژاد
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدرضا حسین نژاد
محمدرضا حسین نژاد در  5اردیبهشت ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سکینه بامداد و پدرش عبدالحسین حسین نژاد پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فردوسی و 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدرضا حسین نژاد در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/05/08عملیات والفجر3
منطقه مهران در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان
شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محمدرضا حسین نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با درود و سالم به رزمندگان دلیر و شجاع در جبهه های حق
علیه باطل که با سرافرازی به جنگ با دشمن و پاسبانی از مرزها را دنبال کرده اند.
اینجانب محمدرضا حسین نژاد عضو بسیج چالوس عازم در جبهه های اسالم آباد غرب می باشم .اینجانب از
خانواده و پدر و مادر می خواهم که وقتی من شهید شدم به هیچ وجه برایم گریه نکنند بلکه باید سفرة جشن برگزار
کنید .اما خیال نکنید که من تنها رفته ام ،نه ،اینطور نیست بلکه با برادران جانباز و فداکار از جمله در هنگام شهید
شدن امام زمان در باالی سر شهیدان حق و عدالت حاضر می شود و بعد به شهیدان پیشین می پیوندیم و از این
دنیا که غیر از فساد و گناه و شرک چیزی دستگیر انسان نمی شود می رویم .می رویم به دنیای دیگر که حق تمامی
انسان ها در آنجا معلوم می شود و در آنجاست که خداوند نامه های اعمال را بیرون می آورد و در آنجاست که حق
هیچ کس پایمال نمی شود.
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و از دیگر خواهش هایم به خانواده ام از کوچک تا بزرگ این است که دعا به جان امام را فراموش نکنند و جز خط
امام خط دیگری را نپذیرند که راه حق و عدالت و دادگری خط امام است و از ملت شهید پرور و پدر و مادران
عزیز می خواهم که جوانان و دوستان و آشنایان خود را تشویق به جنگ کنند و برای حفظ از مرزها و دین خدا
راهی جبهه های جنگ بکنند تا به انقالب ما لطمه ای وارد نشود که این انقالب مثل درختی است که باید آبیاری
شود تا نخشکد و آب این درخت عظیم ما (یعنی دین مبین اسالم و انقالب اسالمی ایران) خون است که باید با
خون سیرابش کرد.
و در آخر ای پدر و مادرم! شما در اول فکر می کردید نه ،من هنوز کوچکم و برای من زود است به جبهه بروم ولی
من فکر این را کرده بودم که این انقالب به خون جوانانی مثل من و همسال من احتیاج دارد .پس ای پدر و مادرم!
برای من ناراحتی نکنید که من خوشبخت شده ام.
شهید محمدرضا حسین نژاد
محل شهادت :منطقه مهران
محل دفن :یوسف رضا

تاریخ شهادت1362/05/08 :
عملیات :والفجر 3
ساعت دفن12/20 :

محـمود خـلج
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمود خلج
محمود خلج در  9اسفند ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش کبریا
نائیجی و پدرش اسداهلل خلج پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس پالوجده و هلستان و دبیرستان رزمندگان
نوشهر رشته اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در
تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمود خلج در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/19عملیات کربالی 5منطقه
شلمچه در اثر اصابت ترکش شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوا پس از  9سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار روستای
کوشک سرا شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار
عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محـمود خـلج

بسم الله الرحمن الرحیم
اشهد ان ال اله اال الله – اشهد ان محمد رسول الله – و اشهد ان امیراملومنین علی ولی اللهِ -م َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِر َج ٌال َص َدقُوا َما َعا َهدُوا اللَّ َه
َعلَ ْي ِه فَ ِم ْن ُهم َّمن ق ىََض نَ ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن يَنتَ ِظ ُر َو َما بَ َّدلُوا تَ ْب ِديلاً (سوره احزاب )23
حمد و ستایش خداوندی را که ما را به آئین نجات بخش و انسان ساز اسالم و والیت اهل بیت راهنمایی فرمود .سالم بر
خاتم پیامبران محمد مصطفی(ص) و سالم بر ائمه طاهرین(ع) ،سالم بر آخرین ذخیره الهی در زمین و حجت خدا امام مهدی
ارواحنا فدا و درود فراوان بر محبوبترین شخصیت قرون پس از انبیاء و اوصیاء بت شکن قرن امام بزرگوار خمینی کبیر.
خدایا چگونه به درگاهت شکر بگذارم از اینکه حیات و زندگانی مرا در این عصر نورانی و الهی قرار دادی .عصری که طلوع
مجدد اسالم و حیات احکام پر فروغ قرآن است و چه زیباست زندگی در این عصر و تحت زعامت رهبری الهی و خداییمان
که به والیت پیامبر اکرم و به والیت پروردگار عالم متصل می شود.
اسم بندة حقیر محمود یکی از غالمان امام حسین (ع) آن حسینی که سرور و موالیم بود ،و درس زندگی و فداکاری و
شهادت و جانبازی در راه اسالم را از او فرا گرفته ام ،خدایا تو خود می دانی هدفم به جز برقراری احکام تو و برقراری
حکومت اسالم در سراسر گیتی چیز دیگری نبوده است و آرزویم شهادت در راه توست .من با چشم باز و با ارادة قاطع
بدین راه رفتم .مگر نمی دانید که این دنیا فانی و گذراست و دنیای باقی در انتظار ماست و آن دنیا را به بها دهند نه به بهانه.
آری من غالم حسین (ع) هستم و حال ندای (هل من ناصر ینصرنی) حسین از حلقوم پاک و منزه روح خدا بگوش می رسد،
اینک صحنة امتحان و آزمایش است و از جمله (یا لیتنا کنا معک فوزا ً عظیما) ،هم اکنون معنی پیدا می کند و چه لذت بخش
است در راه اسالم و قرآن در خاک و خون غلطیدن و چه زیباست خلعت خونین شهادت را بر تن پوشیدن .و این مدال
افتخار را بر گردن نهادن و در قیامت در برابر انبیاء و ائمه طاهرین و خصوص ًا ساالر شهیدان حسین بن علی (ع) سربلند بودن.
ای برادران و خواهران مسلمان! آیا بی انصافی نیست که در مقابل این همه لطف و عنایت ،باز خدای ناکرده زبان به اعتراض
« »106بگشایید؟ چقدر در اشتباهند آنهایی که کاری برای اسالم و انقالب اسالمی نکرده اند باز توقعشان زیاد است در حالیکه به گفتة
قرآن این خداوند است که باید بواسطه هدایت ما به صراط مستقیم الهی و اعطاء نعمت جمهوری اسالمی بر ما منّت بگذارد.
ای عزیزان! امام عزیز را تنها نگذارید و در همه حال جانباز و حامی او باشید.
همواره در خط او گام بردارید که خط امام زمان (عج) در نهایت خط خداست .و بترسید از آتش خدا اگر با او مخالفت کنید.
ای امام عزیز حقانیت تو برایم مثل روز روشن است وقتی فرمودید؛ ای جوانان بروید به جبهه و جبهه ها را خالی نگذارید،
سر از پا نشناختم ،انگار امیرمومنان است که مردم را به قتال تشویق و ترغیب می نماید.
ای بستگان عزیز! همة ما موظفیم که خود را فدای آرمانهای امام و اسالم نماییم و شایستگی خود را در حفظ این امانت الهی
به اثبات برسانیم .مگر امام عزیزمان نفرمود؛ که اسالم بزرگترین امانتی است که خداوند بر دوش ما گذاشته است.
اما ای پدر و مادر عزیز! می دانم برایم خیلی آرزو داشتید و با رفتنم زندگی برایتان تلخ می شود ولی صبر و استقامت پیشه کنید
و همیشه به یاد مصائب امام حسین (ع) باشید تا آرامش و تسکین یابید و این را بدانید نهایت زندگی هر انسانی مرگ است.
حال چه بهتر که انسان در راه اسالم این جان ناقابل خود را تقدیم خدا نماید ،که سعادت دنیا و آخرت را خریده باشد و افتخار
کنید فرزندتان در این راه شهید شده است و به مرگ طبیعی و یا به ده ها مرگ دیگر مبتال نشده است .نگاه کنید فرزندتان به
چه راهی رفته است آیا جز این است که به سوی خدا رفته است؟پس ناراحتی به خود راه ندهید .اگر می خواهید گریه کنید
برای امام حسین (ع) و فرزندان او و مصائب حضرت زینب (س) گریه نمایید .دعا کنید که خداوند شهادت مرا قبول کند و
از شما در آخر می خواهم که حاللم کنید و پوزش می طلبم از اینکه نتوانستم حق شما را ادا نمایم.
اما شما برادران عزیزم! خط سرخ برادرتان را ادامه دهید و نگذارید هدف و خونش محو شود ،همیشه از انقالب و امام
طرفداری و پشتیبانی نمایید .بر شما باد پیروی از روحانیت اسالم زیرا اینان در عصر غیبت امام عصر یگانه مشعل داران راستین
اسالم می باشند .و به نماز و احکام اسالم پایبند باشید که هر چه ما داریم از همین اسالم و نماز است .و شما خواهران خوب
و مهربانم! می دانم که شهادت برادرتان برایتان خیلی گران تمام می شود .ولی مثل حضرت زینب(س) آن شیرزن کربال صابر
باشید .همانگونه که زینب کبری پیام خون برادر خود را به تمامی جهانیان ابالغ نمود شما هم پیام رسان خون من و شهیدان
دیگر باشید و محمود فقط و فقط برای اسالم رفته است و مسئله دیگر حفظ حجاب و عفت است که بهترین زینت زن حفظ
حجاب و عفت او می باشد.
والسالم  -بندة حقیر خدا – محمود خلج 1365/04/12 -

حـسن رامـشک
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن رامشک
حسن رامشک در  15فروردین ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
خانم بزرگ قطبی و پدرش جمال رامشک پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس آزادی 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن رامشک در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/29عملیات والفجر 8منطقه فاو
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 یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای
آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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حـسن رامـشک

بسم رب الشهدا و الصدیقین

الَّذي َن آ َم ُنوا َو ها َج ُروا َو جا َه ُدوا يف َسبيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْموالِ ِه ْم َو أَنْف ُِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه و اولئک هم الفائزون
آنانکه ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند آنها نزد خدا مقامی بلند می باشد و آنان بالخصوص رستگاران
و سعادتمندان دو عالمند.
خدایا تو می دانی که برای شهادت همچون مادری که دیدن یگانه فرزندش را دارد آرزومندم چون این دنیا را باید
به دنیا پرستان سپرد و به سرای آخرت هجرت نمود .خداوندا از تو می خواهم که شهادت را بر من عطا فرمایی
و مرا دیگر به خانه باز نگردانی تا گناهی دیگر نکنم چون دلم در این حال پاک است و عشق به امام زمان را دارم:
به هر جا می رسم می بویم او را
گلی گم کرده ام می جویم او را
یکی پیراهن سبزین بتن داشت
گل من یک نشانی بر بدن داشت
گلی که من گم کرده ام گل بنفشه و یا گل های دیگر نیست بلکه گل سرخ شهادت است که با زحمت بسیار بدست
می آید .خداوندا آیا توانسته ام ندای خمینی بزرگ که حسین زمان ماست لبیک گویم (لبیک اللهم لبیک ،لبیک ال
شریک لک لبیک) آمدم ای پروردگار من ،که تو را شریک و مثل و مانندی نیست و دعوتت را با شوق جان اجابت
کرده و به سوی تو آمدم .با سالم و درود فراوان به امام زمان و نایب بر حقش خمینی کبیر.
پدر و مادر جان! بخدا قسم عاشقم و عشق شهادت در دلم بسیار است .تا حدی که حاضرم به خاطر او شما را ترک
نمایم ،پدر و مادر و برادران و خواهران و بستگانم! امیدوارم که رضایت قلبی از من داشته باشید و مرا حالل کنید و
« »108من از شما طلب مغفرت می کنم .مادر جان و خواهران عزیزم! در سوگ من گریه نکنید که شهید گریه احتیاج ندارد
بلکه پیرو احتیاج دارد .مادر جان و پدر جان! مگر خون من از خون علی اکبر و حسین رنگین تر است که شما برای
من گریه می کنید هر انسانی باید برای خود گریه کند که سرنوشتش چه خواهد شد.
پدر و مادر و برادران عزیزم! بعد از من حجله ای از گل بسازید و در روی دروازة خانه مان بزنید و پرچم سیاهی
قرار دهید و شب های جمعه بر سر قبر من بیایید و برای مردم آیه مبارک (وال تحسبن الذین قتلوا فی  )....را تالوت
کنید و به مردم بگویید که ما نمرده ایم ،زنده ایم و نظاره گر شماییم .وصیت من به برادران این است که امام را تنها
نگذارید و مرا حالل سازید .چون شما پنج برادر بر گردن من حق دارید و تا آنجا که توانسته اید تالش کردید تا
من تربیت شوم و به این مکتب الهی راه یابم .برادرانم! اگر کسی آمد و گفت که به او بدهکارم بدهید و نیز 1000
تومان به حساب مستمندان بریزید تا من بتوانم در پیش روی پروردگارم رو سفید گردم و پروندة اعمال من پاک
باشد .برادرانم و دوستان و بستگانم! تقاضا دارم سالح مرا به زمین نگذارید و همه یار و یاور این انقالب اسالمی
باشید و به آنها بگویید که ما شهیدان شفیع آنان خواهیم شد در یک صورت که به یاد شهید «فخاری» باشند که گفت:
پایگاه را خالی نگذارید و من می گویم که از سرمای زمستان نترسید و ایمان خود را قوی کنید و خادم مردم باشید
و اطاعت از فرماندهی را فراموش نکنید و بنده از کلیه برادران پایگاه و مسئولین آن تقاضا دارم اگر آنان را ناراحت
و یا اذیتی کرده ام مرا ببخشند و از آنان طلب مغفرت می کنم.
بار خدایا :من چند سال است که گریه نزد خود می کنم و آرزوی لحظات این چنین را در جبهه دارم و شهادت را
حس می کنم( .مرا حالل کنید ).والسالم
شهادت مادرا شد آرزویم  /بشد با خالقم این گفتگویم
مرا آمال این باشد نهایت  /ندارم آرزویی جز شهادت
آنانکه آرزوی شهادت را دارد  -حسن را مشک

رمضان رسولی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز رمضان رسولی
رمضان رسولی در  19دی ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش لیال
اصغرزاده و پدرش جالل رسولی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا پایان مقطع متوسطه در مدارس آزادی و دبیرستان شهید کریمی رشته
اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید رمضان رسولی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/07عملیات والفجر6
منطقه دهلران در اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  11سال تفحص شد و بعد از تشییع در
گلزار یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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رمضان رسولی
بسم رب الشهدا َ -والَ تَقُولُوا ْ لِ َم ْن یُ ْقتَ ُل ِفی َسبیلِ اللّ ِه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْح َیاء َولَ ِكن الَّ ت َشْ ُع ُرو َن
و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند نگویید مرده اند بلکه آنان زنده اند ولی شما آن را درک نمی کنید.
با درود و سالم به ولی عصر(عج)و نایب بر حق او حضرت امام خمینی و با سالم به ارواح پاک و طیبة شهدای صدر
اسالم و انقالب اسالمی ایران و سالم به تمامی خانواده های معظم شهدا و سالم به شما ملت غیور و امت شهید
پرور ایران .من زمانی به جبهه می روم که انقالب اسالمی ایران از هر طرف مورد هجوم ابر قدرتهای به اصطالح
مدافع حقوق بشر قرار گرفته و فریاد مظلومانة هر آزاده ای در کشور های اسالمی از طرف جهانخواران از خدا
بی خبر مورد ضرب و شتم قرار می گیرند .ولی امام امت این بت شکن زمان و در هم کوبندة کاخ مستکبران چنان با
سخنانشان لرزه بر اندام این قدرتهای شیطانی افکنده است که از سایه خویش می هراسند .پس ای ملتهای تحت ستم
به پا خیزید و با وحدت و ایمان به خدا سرنوشت خویش را تعیین نمایید که دیگر مرگ قدرتها فرا رسید و احتیاج
به قیام شما دارد .این درسی که ایران به جهانیان آموخت و راه گشایی برای چگونگی مبارزه ملل دیگر گردیده است
تاریخ به خود ندیده و مفسدین جهان غرب سرمایه داری و شرق سوسیالیستی از درک حقایق و اعجاز آن عاجزند.
سخنی چند با خانواده ام ،از پدر و مادر عزیزم که مرا در این راه تربیت نموده اند و امانت پروردگار خویش را صحیح
و سالم به او بازگردانیده اند تشکر و قدردانی به عمل می آورم .و امیدوارم خداوند متعال به ایشان صبر پر برکت
عنایت بفرماید .من برای حفظ اسالم و قرآن و لبیک گفتن به فرمان امام امت به جبهه می روم و کسی مرا اجبار نکرده
که اعزام به جبهه شوم .من کوچکتر از آنم که نام شهید بر خود بگذارم ولی اگر لیاقت شهادت نصیب من شد چه
سعادتمندتر که در راه خداوند متعال به این درجه نائل آیم .دنیا با تمام ظواهر فریبنده اش در مقابل ایمان راسخ مردان
« »110مومن پوچ و بی ارزش است و این شهدا هستند که با خون خویش ظلمت کده های تاریکی را به روز روشنایی
تبدیل می کنند و راه گشایی برای سایرین می کنند .به قول استاد و معلم شهید مطهری؛ شهدا شمع محفل بشریتند.
آری این شهدایند که با سوختن خویش باعث آگاهی افراد و بیدار شدن ملل خفته می گردند .گریه بر شهید دشمنان
اسالم را خوشحال می کند و اگر می خواهی برای من گریه کنید به یاد علی اکبر حسین(ع) و قاسم گریه کنید.
سعی کنید تمام کارهایتان برای رضای خدا باشد و امام را دعا کنید و گوش به فرمان امام باشید و روحانیت را به
عنوان پیشتاز و سپر مقاومت خویش برگزینید و از روحانیت جدا نشوید .به مادرم بگویید که از او نشنوم که بگوید
پسرم داماد نشد و لباس دامادی را بر تن او ندیدم .مادرجان! من لباس دامادی را که گفتم می باشد انتخاب کردم و
معشوقم نیز پروردگار ایزد متعال ،اهلل باشد که خداوند از شما راضی گردد .از خانواده ام می خواهم که دوری مرا
تحمل کنند واگر می خواهند یادی از من کنند به یاد حسین(ع) باشند و فرزندان او را به خاطر آورند ،که ارزش
مقام امام حسین(ع) بسی باالتر از ما بندگان گناهکار در نزد خداست .از خواهرانم می خواهم که حجاب اسالمی
این دژ مستحکم در مقابل مبارزه با استکبار جهانی را رعایت نمایند و برادرانم را به تقوا سفارش می کنم و از ملت
عزیز خواهانم که با مشکالت و نابسامانی های دنیوی دست و پنجه نرم کنند و صبر را پیشة خود سازند .در صحنه
حضور داشته باشند و دشمنان اسالم را مایوس نمایند و ادامه دهندگان راه شهدای اسالم باشند و از رفتن به جبهة
فرزندانشان ممانعت نکنند که انسان امانت خداست .حال که می خواهیم در بستر بمیریم چه بهتر مرگ ما با افتخار
باشد و عزت اسالم را به ارمغان بیاوریم .از اینکه در این چند سال زندگی موجب ناراحتی خانواده ام سبب شده ام
عذر می خواهم و امیدوارم مرا حالل کنند .از وسایلی که از من باقی مانده در راه خیر خرج کنید و چیزی از آن برای
خود نگیرید و سالم مرا به تمام دوستان و آشنایان برسانید .از اینکه با نوشتن این وصیت وقت تمامی عزیزان را و
خدمت گذاران به اسالم را می گیرم عذر می خواهم .شب های جمعه دعای کمیل و خواندن قرآن و روز جمعه
نماز جمعه را فراموش نکنید .به امید طول عمر و سالمتی امام امت و پیروزی رزمندگان اسالم و آزادی کربال و
قدس عزیز و به احتراز در آمدن پرچم پر افتخار اسالم در سراسر گیتی و نابودی کفر جهانی -
والسالم  -رمضان رسولی  -مورخ 1362/11/24

ابوطالب سام دلیری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز ابوطالب سام دلیری
ابوطالب سام دلیری در  1شهریور ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
طاووس سیاری و پدرش رحمت سام دلیری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس مرزن آباد با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید ابوطالب سام دلیری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد
که در جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/19عملیات
کربالی 5منطقه شلمچه در اثر جراحات وارده شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از 11سال تفحص شد و بعد از تشییع
در گلزار امامزاده خلیل مرزن آباد شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون
گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ابوطالب سام دلیری
به نام خدای بزرگ و بلند مرتبه
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند.
شهیدان مرغان آغشته به خون هستند که جایشان در این دنیا نیست .شهید مظلوم بهشتی
در مکتب رزم ،درس عشق آموزیم  /در خرمن دشمنان شرار افروزیم
چون خشم خدای خویش کافر سوزیم /در کشتن و کشته شدن پیروزیم
ابتدا از خدای بزرگ مغفرت و عفو گناهان کوچک و بزرگی که در طول عمر ،آشکار و پنهان کرده ام طلب می نمایم
و از او می خواهم که مرا تا مورد آمرزش خود قرار نداده از این دنیا نبرد.
از تمام آشنایان و دوستان حاللیت می طلبم و امیدوارم که خطاهای مرا نادیده بگیرند و ببخشند این حقیر بی پناه را
که طاقت سوال و جواب روز قیامت را در خود نمی بینم.
از پدر و مادر عزیز و گرانقدرم حاللیت می طلبم ،تمنا دارم که خطاهای مرا ببخشند و پوزش مرا قبول کنند و نزد
خودم و خدای شرمندة زحمات هر دوی آنها هستم .خدا مرا نمی بخشد و مورد رحمت او قرار نمی گیرم اگر
شما مرا عفو نکنید.
اما خواهران خوب و وفا دارم! خوشحال باشید که لیاقت کسب عنوان پر افتخار خانوادة شهید را پیدا نموده اید .البته
اگر این توفیق حاصل شد صبر کنید بر مصائب دنیا که زود گذرند ،شما خودتان می دانید که شهادت مصیبت نیست
« »112بلکه سعادت است و کمتر کسی این معنی را درک می کند ،ای مادر و ای خواهران خوبم! به شما نمی گویم گریه
نکنید چرا که امام امت که جانم به فدای او باد ،فرموده اند( :گریه کردن به شهید ،زنده نگهداشتن نهضت است) پس
گریه کنید اما نه بر من بلکه بر حسین علیه السالم و مصائب او و آلش گریه کنید.
بر مصیبت حسین علیه السالم و خواهر گرامیش گریه کنید ،چرا که آنها سزاوار گریه اند نه من ،از شهادت من شاد
باشید که انشااهلل آمرزیده شده ام و مقام بزرگی نصیبم شده .بر شهادت حسین و یارانش گریه کنید که اگر شهید
نمی شدند چه بسا که خدمتهای عظیم تری به اسالم و این دین جهانگیر می نمودند.گرچه با شهادتشان نیز بزرگترین
خدمت را به اسالم نمودند.
اما خواهرانم حجاب بزرگترین سنگر زنان است و از شما می خواهم آنرا حفظ کنید.
و از برادرانم بدون هیچ مقدمه ای می خواهم که راهم را ادامه دهند و نگذارند اسلحه ام در یک طرف بیفتد و خونم
بر روی خاک خشک شود و باید بدانند که خوب می دانند.
در معبد عشق جان فدا باید کرد /یعنی به حسین اقتدا باید کرد
بی سر به لقای یار باید رفت /دِینی است که اینگونه ادا باید کرد
و شما ای اسالمیان بر خروشید و به رهبری این رهبر کبیر پرچم اسالم را در سر تا سر جهان بر پا کنید.
و شما ای پدران و مادران از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری نکنید که فردای قیامت در محضر خدا نمی توانید
جواب حضرت زینب (س) را بدهید که او تحمل هفتاد و دو تن شهید را به خاطر خدا و دین اسالم نموده است
و از مقام باالیی برخوردار است.
با خمینی رهسپارم تا شهادت
فرزند کوچک شما :ابوطالب سام دلیری

عبدالعظیم شمس
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز عبدالعظیم شمس
عبدالعظیم شمس در  30شهریور ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
محبوبه شمس و پدرش نصرت اهلل شمس پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فردوسی و آزادی با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید عبدالعظیم شمس در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/15عملیات خیبر منطقه جفیر
در اثر اصابت تیر به قلب شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت.
پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای
آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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عبدالعظیم شمس
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سعیـد شـمس
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سعید شمس
سعید شمس در  5شهریور ماه سال  1350میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ظریفه
میردار و پدرش سیروس شمس پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فردوسی و آزادی با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سعید شمس در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/04/24منطقه عملیاتی 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 یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای
آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سعیـد شـمس
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احمد عباسی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز احمد عباسی
احمد عباسی در  7فروردین ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش بانو کشاورز
و پدرش کاظم عباسی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای پالوجده و شریعت آباد با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید احمد عباسی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/20عملیات کربالی 5منطقه
شلمچه در اثر موج انفجار شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت.
پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  7سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار یوسف رضای
شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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احمد عباسی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
همانا شهادت خوبان امتم را گلچین می کند( .رسول اکرم ص)
تا مدتی نه چندان دور خبر از جانبازی عزیزان دیگر است و در دلم شور دیگری بر پا شده است .کار کسی مشکل
است و شاید برگشتی نباشد ،هر چند هر چه خدا بخواهد همان می شود .اما در پی فتح و پیروزی ،خون نیز باید
داد و از این رو شاید که این بار نام این حقیر در صحیفة دلدادگان و سبک باالن قرار گیرد و روح خسته و در بندم
سرانجام رهایی اش را بیابد .اکنون می خواهم وصیتی بنویسم که بعد از من بماند ،لکن سخت است و بسیار قدرت
و آزادی جان می خواهد و من که عمری در عمل به وصایای عزیزان سستی و غفلت نموده ام چگونه جرأت و
گستاخی آنرا داشته باشم که در محضر خدایم وصیتی بنویسم و تاکنون بدین دلیل بعد از هفت سال که رفیقان و
دوستان بسیار به دیدار عشق پر کشیده اند این سومین وصیتی است که می نویسم .اما اکنون از روی تنهایی دلتنگی
و خستگی از ماندن بسیار ،دستی بر قلم و کاغذ می برم شاید که این آخرین نوشته ام باشد و دیگر دستی نباشد که
قلم را به رقص غم در آورد .خدایا مدتهاست که جانم از سوز آتش درد جدایی ،هوای خنک و نسیم آرام بخش
لقاءاهلل را دارد و در انتظار آنم که چه وقت نظر رحمتت به طرف من بر می گردد و مرا از این دردهایم جدا میکند.
پدر بزرگوار و مادر مهربانم! می خواهم با شما از دنیای بی وفا و انسانهای جاهل و غافل سخن بگویم آنانکه همه
چیزشان را در دنیا می بیند و غافل از آخرت و خدای خویش هستند .آنانکه حیات را فقط در دنیا دیده و شکست
و سختی دنیا را تحمل نکرده و زبان به اعتراض نسبت به انقالب و مشیت خداوند می گشایند .آنانکه امیدی به نور
و ایمانی به پاداش صبر در آن سرای ندارند .اینان کسانی اند که خدا را به خشم می آورند و آتش جهنم را برای
« »118خویش فراهم می کنند .پدر جان! بنده به عنوان فرزند کوچکتان که شرمندة زحمات چندین سالتان برای خویش
هستم و زحمت و تالش و سختی را بر پیکر خسته تان حس می کنم و همچنین بار مشکالت و مصائب مادرم را
که در تمام طول زندگی اش همیشه دلش شکسته بود و خیری از این دنیای بی وفا ندیده است حس می کنم و من
به شما افتخار می کنم که با همة مشکالت و سختی ها با قامتی به استواری ایمان ایستاده اید و همچنان شاکر نعمات
خداوند و مشیّت این انقالب عظیم هستید.
پس پدر و مادر و خواهران مهربانم! اگر می خواهید گریه کنید به یاد سید مظلومان بگریید و رنج هایش و زینب
کبری(س) و دردهایش و برادرم! اگر من سعادت شهادت پیدا کردم خدای ناکرده به رخ مردم نکشید که برادرم
شهید شده است .در آخر سخنی با دوستان و آشنایان و امت حزب اهلل چالوس؛ ای خواهران و برادران! اگر به شما
ظلم کرده ام مرا ببخشید و برایم طلب آمرزش کنید ساختن خویش و دیگران را سر لوحة برنامه های خود قرار دهید
و با برخوردهای اسالمی بی مسئولیتها را مسئول بار بیاورید .سوء ظن و یا هر عامل ضد الفت را در خود قرار ندهید.
جبهه ها را از یاد نبرید که حرمت و بقای اسالم عزیز در گرو همین جنگ است .قدر امام عزیز را بدانید و نماز جمعه
ها را پر کنید که این خود باعث رشد انقالب است .برادران و خواهران همشهریم! مواظب بی عفتی ها در شهر خود
باشد و چون زینب وار به مدرسه بروید .در آخر سخنی با دوستان و هم محلی هایم؛
می دانم که االن تابوتم یا عکسم را به کشکسرا آوردید و حال در دور و بر تابوتم یا عکسم ایستاده اید .از جوانان
تمنا دارم که کمی به خود بیایند و بی مسئولیت ها را در محل مسئول بار بیاورند .مواظب باشید تاعروسی ها و دیگر
مجلستان اسالمی باشد .در آخر از تمام دوستان و همشهریان گرامی طلب حاللیت می طلبم .در ضمن مرا کشکسرا
بغل (شهید شرج پور) اگر جا نبود بغل (شهید اردشیر کثیری) دفن کنید .والسالم ،ساعت یک و  20دقیقه بعد از
ظهر روز جمعه  /28ماه آذر مصادف با  16ربیع الثانی سال  :1365هنگام اعزام به محور جدید.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران /کز سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران  /بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران /پیغام
فتح دارند آنسوی جبهه یاران
وصیت نامة احمد عباسی

ابوالقاسم عرب
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز ابوالقاسم عرب
ابوالقاسم عرب در  1آبان ماه سال  1342میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ام کلثوم
نادری و پدرش احمد عرب پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس آبرنگ و رازی و دبیرستان 17شهریور رشته
اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید ابوالقاسم عرب در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1360/10/23منطقه عملیاتی گیالنغرب در
اثر اصابت گلوله به دست و پا شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید پرور
چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و
دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ابوالقاسم عرب
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مادرم ،پدرم ،برادران و خواهرانم!
من امروز عازم جبهة جنگ هستم و هیچگونه وحشت و نگرانی در وجودم احساس نمی کنم .بلکه خیلی
مسرورم که این آگاهی را دریافتم که می توانم بفهمم.
از آنجایی که فرمان امام بالدرنگ اجرا شدنی است ،من هم با رضایت کامل مجری آن هستم.
من این مرگ را از عسل بر وجودم گواراتر می دانم چون اطاعت از امام است و این وظیفۀ شرعی هر
مسلمانیاست.
من عازم میدان نبرد هستم شهادت را کام ً
ال در وجودم لمس می کنم و ذره ای تردید بر من مستولی نیست
و از تو مادر و پدر می خواهم بر مزارم گریه نکنید و ندای اهلل اکبر و خمینی رهبر سر داده و سخن شهیدان
آن راه خدا را به مردم برسانید که همانا سخن ما پیروی کردن از قرآن و خدا می باشد.
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مادرم! کوه باش و چون کوه استقامت کن ،لحظه ای از نام و یاد خدا غافل مباش در راه دین بکوش که
هر چقدر بکوشی باز هم کم است.
ای خواهران! زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید ،زینب گونه به ادامه راه شهیدان
ادامه دهید.
چه کسی مرا به پا خواهد داشت از آن پس که چون پرچمی سرنگون شده باشد .برادر! که نشسته ای
برخیر ،برخیز ،برخیز.
خدایا! تو جان دادی و جانم را خواهی گرفت.
مرا در آن صراطی گذار که هیچگاه در لحظه جان دادن غفلت نخورم.
والسالم
قاسم عرب

محمدایرج عزیزی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمدایرج عزیزی
محمدایرج عزیزی در  13اسفند ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
سلطنت کریمی و پدرش نورمحمد عزیزی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس 17شهریور و شهید ظهوری و دبیرستان شهید
چمران 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 ،اجتماعی و انقالبی آن دوران
و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید محمدایرج عزیزی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/07/02منطقه عملیاتی مریوان  -قله
قالویزان 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 یوسف رضای شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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محمدایرج عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم
َو قاتِلُو ُه ْم َحتَّي ال تَکُو َن ِفتْ َن ٌة َو يَکُو َن ال ِّدي ُن کُلُّ ُه لِلَّ ِه
خطاب به اهل خانواده؛ مادرجان و اهل خانوادة عزیزم:
من طبق آیة شریفه و گفتن لبیک به ندای رهبرم اقدام به رفتن جبهه کردم و خواستم با این کار یک نوع جهاد اصغر
کرده باشم تا اگر خدا می خواست و بر می گشتم بهتر و با ایمان قوی تر در راه خدا پیش بروم و می دانستم اگر
به جبهه بروم بهتر پرورش یافته و اگر به امید خدا برگشتم بهتر می توانستم به زندگی خدا جویانه راه پیدا کنم و
امیدوارم که شما هم هر چه بیشتر در این راه سوق پیدا کنید.
مادرجان! امیدوارم حاللم کرده باشی و جسد بی روح مرا به گلزار برده باشی و هیچ گونه ناراحتی در تو اثر نکرده
باشد و چون وهب آن شیرزن از رفتن من ناراحت نباشی بلکه خوشحال باش که پسرت را در راه خدا داده ای .زیرا
من می دانستم که به جبهه بروم امکان زیاد دارد که زنده بر نگردم و از این دنیای فانی هجرت کنم و با آغوش باز
به پیش باز این هجرت رفتم و شما توانستید تا آنجایی که قدرت داشتید و از هر راهی که توانستید ،فرزندی تربیت
کنید که در راه اسالم راستین دادید و خواهید داد و امانت خود را تا آنجا که توانستید حفظ کنید .مادرجان مرا ببخش
که اخالق درست در برابرت نداشتم که هر چند می دانم بخششت زیاد است.
برادران عزیزم و خواهرجان و تمامی اهل خانواده!
« »122امیدوارم مرا ببخشید و خیلی متشکرم که مرا همیشه در راه درست سوق داده اید و هدایت کردید و امیدوارم که مرا
در مقابل اخالق و رفتار و غیره  ...مورد عفو قرار دهید و انشااهلل شما هم از رفتن من ناراحت نباشید .من می دانم
که شما بهتر از هر کس دیگر از مادر مواظبت خواهید کرد اما فقط می خواهم تا این حد بگویم چنان از او مواظبت
کنید که از نبودن کسی در بین تان ناراحت نشود .و من اهلل التوفیق
وصیت نامه شهید ایرج عزیزی خطاب به برادران پایگاه:
َو قاتِلُو ُه ْم َحتَّي ال تَکُو َن ِفتْ َن ٌة َو يَکُو َن ال ِّدي ُن کُلُّ ُه لِلَّ ِه
إِ َّن ال َِّذي َن آ َم ُنوا َوال َِّذي َن َها َج ُروا َو َجا َه ُدوا فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه أُولَ ِئ َك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َة اللَّ ِه َواللَّ ُه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
برادران عزیز امیدوارم مرا مورد عفو قرار داده باشید و گستاخی و یا عمل زشت و یا بی مورد انجام دادة مرا ندیده
گرفته و ببخشید و امیدوارم با ایمان راسخ و استوار با منافقین و به طور کل با ضد انقالبیون و کافران مبارزه کنید که
خدا در مورد مبارزه و جهاد سفارشات و امیدها و بیم های زیادی داده است .و پایگاه که محل پیدایش جوانان برومند
و پاک است هیچ وقت تنها نگذارید و تبلیغات پایگاه را باال ببرید که پایگاه های گروه های مقاومت بیشتر بر این
مبنا استوار است و چنان از نظر تبلیغی و نظامی پیشرفت حاصل کنید که در دنیا نمونه باشید و تا آنجا که می توانید
در جلب نیروهای مردمی مقاوم عکس العمل نشان دهید .و برادرانی را که از جبهه ها بر می گردند فراموش نکنید
و سعی کنید بیشتر با آنها کار شود و از تخصص و نیروی آنها حداکثر استفاده را ببرید و نگذارید این نیروهای آب
دیده از دست بروند .و همیشه خدا را در نظر گرفته و کار خیر کنید .و اعمال بزرگ و کوچک خود را ساده نگرفته
و سعی کنید در راه خدا هر چه بیشتر سوق پیدا کنید .در ضمن همیشه منتظر گرفتاری هایی باشید که ابرجنایتکاران
بر جلوی راهتان می گذارند و کارهای خود را کم ارزش و ساده نشمرده و پشتیبانی خود را از امام بیشتر کنید.
و من اهلل التوفیق

نورالدین غالم قاسمی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نورالدین غالم قاسمی
نورالدین غالم قاسمی در  5شهریور ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
حلیمه رحیم حسینی و پدرش زین العابدین غالم قاسمی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس آزادی و دبیرستان شهید نجفی رشته تجربی
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود،
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات
مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید نورالدین غالم قاسمی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/02/09عملیات تکمیلی والفجر8
منطقه فاو 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 یوسف رضای شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نورالدین غالم قاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم و بسم رب الشهداء و الصدیقین -بنام خداوند بخشندة مهربان و بنام خدای شهیدان راستین

َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقونَ -گمان مبرید آنانی که در راه خدا شهید شده اند
َوال ت َ
مرده اند بلکه زنده اند و در نزد خداوند خود روزی می خورند.
انا لله و انا الیه راجعون  -ما به فرمان خدا آمده و به سوی او رجوع خواهیم کرد.
با درود فراوان بر حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر خدا و با درود و سالم بر مهدی موعود فریادرس امت امام
زمان(عج) و نائب برحقش حامی مستضعفان ،پیر جماران و قلب تپندة امت اسالمی جهان ،الگوی زمان ،بنیان گذار
جمهوری اسالمی ایران ،فرماندة کل قوا ،امام روح اهلل و بر امید امام و امت حضرت آیت اهلل العظمی منتظری و بر
روحانیت مبارز در خط امام و با سالم خالصانه به یار امام و امت حضرت حجت االسالم و المسلمین امام جمعه
محترم چالوس (حسینی خراسانی) و درود و سالم بر حسین بن علی سرور و ساالر شهیدان و تمامی شهدای راه
خدا از کربالی حسین تا کربالی خونین ایران و سالم به حماسه آفرینان قرآن در جبهه های نبرد حق علیه باطل که
مشغول پیکار با دشمنان اسالم می باشند و به خانواده های معظم شهداء که فرزندان خود را در راه اسالم عزیز هدیه

« »124کردند و به ملت شهید پرور که با کمک های جانی و مالی جبهه های نبرد را یاری می دهند.

همانطور که می دانید بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تمامی دشمنان ایران با هم متحد شدند تا اسالم عزیز را
از بین ببرند و به وسیله صدام خائن به کشور اسالمی ما تجاوز کردند ،من بر حسب وظیفة شرعی و دینی خود به
پیام حضرت امام (روحی له الفدا) لبیک گفته تا با دشمنان اسالم به نبرد برخیزم.
پدر و مادر عزیز و مهربانم! بدانید که فرزندتان این راه را کورکورانه قبول نکرد بلکه با آگاهی اسالمی این راه
را که راه انبیاء و ائمه معصومین است پذیرفته است – مادر مهربان! اگر شهادت به استقبال من آمد با آغوش باز
می پذیرم و اگر سعادت شهادت نصیبم شد و یا بدن پاره پاره یا سوخته و یا سر بریدة فرزندت را دیدی ناراحت
نباش و بگو؛ خدایا این هدیة ناقابل را از من قبول کن .پدر و مادر عزیزم! بگویید خدایا ما چند فرزند دیگر هم داریم
که می خواهیم در راه تو بدهیم چون که این فرزندان از جانب تو در نزد ما امانتی هستند که هر وقت بخواهی در
راه تو اهدا می کنیم و به فرمودة حضرت امام؛ باید فدای اسالم شویم.
مادرم! مگر خونم از خون علی اکبر حسین (ع) سرخ تر است؟ که این خون را در راه خدا ندهم ،هیچ قطره ای در
مقیاس حقیقت در نزد خداوند از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود بهتر نیست و من می خواهم با دادن این
قطرة خون به عشقم که عشق به خدا هست برسم .پدر و مادرم و همه بستگان ،برادران و خواهرانم! مبادا مرا ناکام
بخوانید که من به کامم و به آزویم که همان شهادت بود رسیدم و نگذارید کسی بر سر مزارم گریه کند ،زیرا شاید
منافقی و دشمنی از دشمنان اسالم احساس خوشحالی نماید و بگویید که عوض تسلیت به شما تبریک بگویند.

نورالدین غالم قاسمی
مادرم شما خانواده های محترم شهدا! مانند خانوادة حسین بن علی با صبر و استقامت باشید و مانند زینب که با یزید
مبارزه می کرد با دشمنان مبارزه کنید .و به دشمنان بگویید اگر ما بکشیم یا کشته شویم پیروزیم .من از ملت شهید
پرور ایران می خواهم نگذارند منافقان از خدا بی خبر در بین شما نفوذ کنند و بر علیه اسالم توطئه کنند .با فریب
منافقین ضد اسالم و قرآن مبارزه کنید و آنها را به جزای اعمال شوم و ننگینشان برسانید و از کمبودهای اقتصادی
کشور ناراحت نباشید و اگر احیان ًا چیزی در کشور با کمبود مواجه است نگویید که این انقالب ما را بیچاره کرد.
دشمنان اسالم خوشحال می شوند و استقامت از خود نشان دهید که ما در جنگ و تحریم اقتصادی هستیم که به
امید خداوند تا پیروزی اسالم این کمبودها و نارسایی ها برطرف خواهد شد .ملت شریف از اهداء کمک به جبهه_
ها و رزمندگان دریغ نفرمایید و احتیاجات رزمندگان را برطرف سازید و در مراسم سخنرانی ها ،نمازهای جمعه و
جماعت و دعای کمیل شرکت فرمایید .همین نماز ها و دعاهای خیر شما عامل پیروزی و نصرت خداوند است.
پیام من به دانش آموزان عزیز و همکالسی های گرامی ام این آینده سازان کشور اسالمی این است؛ که از شما
عزیزان خواهش می کنم درس های خود را به نحو احسن بخوانید و تنبلی در درس نکنید و نگذارید افکارهای
غربی و شرقی در محیط مدرسه نفوذ کند و با این افکارهای شیطانی مبارزه کنید و هر وقت که جبهه ها مورد نیاز به
نیرو بود به جبهه رفته و در مقابل دشمنان مقاومت نمایید و اگر جبهه نیاز به نیرو نداشت در سنگر مدرسه ،که خود
یک جبهة مهم است و فکرهای مکتبی متعهد از همین مدارس به پا می خیزد تالش وافر داشته باشید تا عنصرهای
بی تفاوت و راحت طلب و روشنفکر مئآب شرقی و غربی در دانشگاه ها رشد نکنند.
در نماز جماعت مدرسه شرکت نمایید که این نمازها دشمن شکن می باشد و از تمام معلمین محترم به عنوان
یک شاگرد می خواهم که همکاری کامل در جهت درس دادن دانش آموزان و استقالل و استقرار فرهنگ اسالمی
بکوشند و سعی کنند افراد با سواد و مکتبی تحویل جامعه اسالمی دهند .پدر و مادرم در هر کجا که دلتان می خواهد
مرا دفن کنید و افتخار کنید که فرزند شما در راه خدا شهید شده .خرج سنگین برای من نکنید و به مردم بگویید بر
من تسلیت نگویند و تبریک بگویند .خانوادة عزیز! در سر نماز ،امام را دعا کنید و ظهور امام زمان را از خداوند طلب
نمایید .در پایان چند کلمه ای با برادرزادة عزیز و بهتر از جانم مصطفی جان؛
مصطفی جان! ببخشید که عموی خوبی برایت نبودم مرا ببخش و برایم ناراحت نباش و امیدوارم که با موفقیت،
زندگی ات را پشت سر بگذاری و امیدوارم مرد باشی و برایم ناراحتی نکنی و هر کس از تو سوال کرد بگو رفته
پیش خدا.
و السالم علیکم و رحمة الله و برکاة  -مورخ 1365/02/05
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سیاوش فالح
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سیاوش فالح
سیاوش فالح در  18آذر ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش آسیه
یعقوبی و پدرش موسی فالح پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس فردای روشن و شهید مطهری با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سیاوش فالح در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/01/06عملیات فتح المبین منطقه
رقابیه  -دشت عباس در اثر اصابت گلوله مستقیم خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و
در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف
رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان
و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

سیاوش فالح
بسم الله الرحمن الرحیم
َ
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ

نپندارید آنانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند و در درگاه خداوند روزی می خورند.
حسین حسین شعار ماست – خمینی رهنمای ماست – شهادت افتخار ماست

سالم بر رهبر عزیزم خمینی کبیر ،سالم بر شهیدان ،سالم بر رزمندگان ،و سالم بر پدر و مادر عزیزم .امیدوارم که
بعد از شهادتم گریه نکنید که با این کار خود ،دشمن اسالم را خوشحال خواهید کرد و این کار شما باعث می شود
که دشمن اسالم سوء استفاده کند و این کار شما ارج من را پیش خدای بزرگوار کم خواهد کرد .این را بدانید که
شهیدان زنده اند و هرگز نمی میرند.
مادر عزیزم! این را می دانم که در دوران نوزادی من چقدر برای من زحمت کشیدی ،شبهایی که من در گهواره بودم

و از خواب بیدار می شدم و گریه می کردم ،از خواب بیدار می شدی و به من شیر می دادی و خود را برای من بی_

خواب می کردی این همه را می دانم و خیلی هم از شما تشکر می کنم که این اجازه را به من دادی که در راه خدا بر
علیه دشمن جهاد کنم و از قرآن و اسالم و ناموس و وطنم دفاع کنم .معذرت می خواهم که بدرد شما نخوردم .مادر!
امیدوارم که این همه مزاحم شما شدم مرا ببخشید .اگر جسد بی جان مرا نتوانستند بیاورند هیچ ناراحت نشوید چون
تن پاره پارة حسین(ع) بی سر ماند و در صحرای سوزان کربال تنها ،شما از معلم بزرگم حسین(ع) درس بگیرید
چون بدن من در برابر حسین(ع) هیچ است .پس مادر! مرا عفو کن تا خدای من مرا عفو کند .سالم پدر جان عزیزم!
خیلی از شما تشکر می کنم که مرا بزرگ کردی و تا اینجا رساندی ،امیدوارم که از من راضی باشی و مرا ببخشی.
سالم بر خواهرم و برادرم! امیدوارم که بعد از من راه مرا که خط سرخ اسالم است ادامه دهید و خمینی کبیر را تنها
نگذارید .امیدوارم که این خواهش من مورد قبول قرار گیرد.
پیام برای دانش آموزان؛ من چون خودم یک دانش آموز هستم امیدوارم که این پیام را قبول کنید .ای رزمندگان آینده
اسالم! ای نگاه دارندگان انقالب ایران! این شما هستید که باید اسالم را در تمام جهان صادر کنید پس سنگر خود را
که مدرسه شماست حفظ کنید و نگذارید که به دست منافقین بیافتد .درس خود را بخوانید خدای نکرده اگر دانش
آموزی در طی تحصیل مردود شود ضرر به دولت می زند ،پس بکوشید که درس خود را بخوانید .امیدوارم که در

راه اسالم و خط امام خمینی که همان خط قرآن است بروید .پیام من برای ملت عزیزم مخصوص ًا پدر و مادرهاست؛
که مواظب بچه های عزیز خود باشید که در خط اسالم و قرآن حرکت کنند اگر کمبودی در مملکت است ناراحت
نباشید که ایران در حال جنگ با دشمن است ،خدا را سپاسگزار باشید که همین قدر در مملکت وجود دارد .امیدوارم
که خواهش من مورد قبول همه باشد .به امید پیروزی اسالم.
این بود وصیت نامه برادر کوچک شما

«»127

علیرضا قاضی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز علیرضا قاضی
علیرضا قاضی در  24آبان ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش پوران
دخت چاوشی و پدرش اسداهلل قاضی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس حافظ و 17شهریور و هنرستان شریعتی
رشته هنر با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید علیرضا قاضی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/07/02منطقه عملیاتی
مریوان  -قالویزان در اثر اصابت ترکش خمپاره به کل بدن شهد شیرین شهادت را نوشید
و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف
رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان
و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

علیرضا قاضی

«»129

حمید قلی پور
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حمید قلی پور
حمید قلی پور در  20شهریور ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ربابه
یوسف نژاد و پدرش محمدتقی قلی پور پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس تربیت و تندیس و هنرستان شریعتی رشته
برق با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
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اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حمید قلی پور در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/19عملیات کربالی 5منطقه
شلمچه در اثر اصابت ترکش به جمجمه سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  9سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار
یوسف رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار
عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

حمید قلی پور
بسمهتعالی
با درود و سالم بر مهدی یگانه منجی عالم بشریت و نایب بر حقش امام خمینی و با درود و سالم بر حضرت
آیت اهلل منتظری نور چشم امام امت و امید ملت شهید پرور ایران و مستضعفان جهان و با درود سالم بر
رزمندگان اسالم و با درود و سالم بر شما پدر و مادر عزیزم .سالم علیکم؛
با عرض سالم ،سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم .اگر احوالی از این فرزند کوچک خود خواسته
باشید الحمدهلل که خوبم و به دعا گویی شما و افراد خانواده مشغول می باشم.
بابا جان! االن که دارم این نامۀ مقابل را برایتان می نویسم ساعت  8شب نوزدهم  1365/09/19توی چادر
نشسته ام ،دوستم محمود را از خط آمد پیشم و می گفت که پیش مجید و کریم و جواد بودم و حالشان خوب
ال به هفت تپه آمده و حالش خوب است و فع ً
بود و فع ًٌ
ال به ما تسویه حساب نمی دهد تا چند روز دیگر
شاید تسویه حساب بدهند و من هم فع ً
ال نمی توانم بیایم چون امتحانات شروع شده و من هم چند تا را دادم
و چند تای دیگر هم مانده.
خب پدر و مادر عزیزم! دیگر بیشتر از این وقت شریفتان را نمی گیرم و رفع مزاحمت می کنم و زحمت
کشیده و سالم مرا به افراد خانواده سید هادی ،هاجر ،مسعود ،زهرا ،زینب السادات و بابا بزرگ و مامان بزرگ
و به سایر آشنایان و دوستان برسانید.
امام را دعا کنید  -خدایا خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگهدار
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قربانعلی کاویانی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز قربانعلی کاویانی
قربانعلی کاویانی در  1شهریور ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش خانم
مرادنوری و پدرش مراد کاویانی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای گوهرکال و دبیرستان شهید آهنگری
رشته انسانی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید قربانعلی کاویانی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/09/13منطقه عملیاتی فاو
در اثر اصابت ترکش به قلب و گردن شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار امامزاده خلیل مرزن
آباد شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

قربانعلی کاویانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

(و اسئلک ان تجعل وفاتی قت ً
ال فی سبیلک تحت رایه نبیک مع اولیائک  -از ائمه اطهار)
خدایا از تو می خواهم که مرگم را شهادت در راه خود ،به زیر پرچم اسالم با اولیا خودت قرار دهی .خدایا تو شاهد
باش که چیزی بهتر از جان ندارم تا فدای اسالم عزیز و قرآن کنم .سالم بر شهیدان اسالم از عصر نبوت تاکنون درود
بر ملت مجاهد ایران و سالم و صلوات خداوند و اولیاء ،بر ولی امر و خاتم اوصیاء بقیه اهلل فی االرضین ارواحنا
لمقدمه الفداء(امام زمان).
من بنا به وصیت و آرزوی (شهید حبیب اهلل) که بازکردن راه کربال می باشد همچنان در جبهه ها می مانم و بخواسته
و راه شهیدان ادامه می دهم تا اسالم پیروز شود .به خدا قسم مرگ سرخ هیچ امر مکر و خالف انتظار تازه ای را برایم
پدید نیاورده و هیچ چیز ناپسندی رخ نداده ،نه تنها پیشامد شهادت برایم ناگوار نیست بلکه آنقدر به این سرنوشت
عالقه دارم که رسیدن به آن برایم شورانگیز و هیجان آور است .که همانند کسی که در شب تاریک در جستجوی
آب در صحرای بی پایانی می گردد و ناگاه چاه آبی و یا سر چشمه ای پیدا می کند و همانند آنکه گمشده ای دارد
که مدتها در جستجوی اوست و ناگاه گمشدة خود را بیابد هستم .آری شهادت برایم دوست داشتنی و شورانگیز
می باشد و گواهی می دهم که  124هزار پیامبر برای هدایت و دعوت به اسالم و قرآن آمده اند و گواهی می دهم
که محمد(ص) فرستادة خداست و دین اسالم را برای کلیه مسلمین جهان چه غرب ،چه عرب ،چه عجم ،چه سیاه،
سفید ،زرد برقرار کرده و گواهی می دهم که موالی متقیان علی(ع) با یازده فرزندش پیشوا و راهنمای مسلمین جهان
می باشند و بعد گواهی می دهم که پیامبران و امامان هدفشان یکی بوده و همه می خواستند که انسان ها را به خداوند
دعوت کنند و گواهی می دهم که حق بر باطل همیشه پیروز بوده است و این را هم بدانید که ظالم و ستمگر نمی
توانند پیروز شوند و ما همیشه باید دست ظالم را از سر مظلوم کوتاه کنیم و حق ستمدیدگان را از ستمگران بستانیم.
ای برادران و خواهران! ما در جبهه ها بر علیه دشمن بعثی می جنگیم و شما در پشت جبهه ها با منافقین کوردل
بجنگید و ما باید جهاد کنیم تا تمامی ظالمان و ستمگران را از صحنة روزگار محو و نابود کنیم و پیامبر اکرم (ص)
دربارة جهاد می فرماید :رهبانیت امت من جهاد است یعنی اگر افراد مسلمان می خواهند به درجه تقدس و معنویت
برسند باید قدم در متن جامعه و در صحنة جهاد و مبارزه و پیکار گذارند که رهبانیت امت من است.
دیگر عرضی ندارم به جز سالمتی امام امت و رزمندگان اسالم و ظهور امام زمان(عج) و در آخر وصیت به پدر و
مادر برادر و خواهرانم دارم این است :پدر عزیز و مهربانم! شما باید از پیغمبر و حضرت ابراهیم درس عبرت و پند
بگیرید که چگونه فرزند خود را با دست خود در خانة کعبه قربانی می کند تا دین اسالم برقرار بماند .پدر جان!
فرزند چه پسر و چه دختر همه امانتی هستند که خداوند به شما داده است و حال امروز روزی است که باید آن
امانت که فرزند است پس دهید ،چون احتیاج دارد.
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قربانعلی کاویانی
و بعد اگر کسی چیزی را به شما امانت داده بعد از چند سال آمده و نیاز به آن دارد و به شما رجوع کرده متقاب ً
ال
شما آن امانت را به آن فرد پس نمی دهید؟ که اگر ندهید در امانت خیانت کرده اید و باز شما مانند حضرت
ابراهیم هستید که همسر گرامیش و فرزند عزیز خود اسماعیل را در صحرای بی آب و علف تنها گذاشته و
برای دین خدا به فلسطین مهاجرت کرده تا دین و آئین خدا را به مردم و مردم را به خداوند دعوت کند .و اما
وصیت به مادرم این است که مادرجان! شما هم مانند همسر حضرت ابراهیم ،هاجر که چگونه زمانی که می
خواستند فرزند عزیزی را قربانی کنند استقامت داشته و به همان صورت حضرت مریم.
و وصیت به برادرم ،برادرجان! شما هم مانند حسین بن علی که چطور با کفار و ستمگران و یزید زمانشان
مبارزه داشتند و در مقابل شهادت برادر عزیزش امام حسن استقامت کرده و راهش را ادامه داده است تا دین
مبین اسالم و قرآن را پایدار کند و اگر برادر جان امام حسن ها و امام حسین و علی اکبرها و علی اصغرها و
هدایت ها و بهشتی ها و حبیب اهلل ها ،خونشان را برای انقالب و اسالم نمی ریختند آیا اسالم را از ما نمی
گرفتند؟ و درختی به این عظمت را آبیاری کرده و بدست ما داده اند ،اگر بخواهیم این درخت را بخشکانیم در
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حق کلیه شهدای صدر اسالم تا امروز خیانت نکرده ایم؟ پس چه بهتر از اینکه جانمان را در راه خداوند بدهیم
تا درخت تنومند اسالم با خونمان آبیاری گردد .برادرجان! فرزندانت؛ زهرا ،بنت الهدی و ام البنین را چنان
تربیت کنید و به آنها درس قرآن بیاموزید تا به موقع شب های جمعه کنار قبرم بیایند و چند آیه قرآن بخوانند
و با این کارشان دل ما را شاد کنند و انشاء اهلل خداوند شما را هم فرزند پسر می دهد که ایشان را هم خوب
تربیت کنید و تحویل جامعه دهید.
و وصیت به خواهرانم این است که :خواهرانم! شما همانند حضرت زینب باشید در زمانیکه امام حسین (ع)
به شهادت رسیدند چگونه استقامت کردند و زمانی هم که ایشان را اسیر گرفتند در قبال ،باز چگونه مردم را
جمع کرده و سخنرانی می کردند و آبروی یزیدیان را در بین مردم می بردند تا اینکه با شهید شدن برادری
استقامت کرده و راهش را از طریق سخنرانی ادامه داده و آبروی یزیدیان را برده است و در آخر به پدر و مادر
و برادر و خواهر وصیت و سفارش می کنم که برایم گریه نکنید زیرا با این کار هم اجر خود را کم می کنید
و هم اجر ما را.
در خاتمه از کلیة بستگان ،فامیالن ،دوستان طلب عفو دارم و اگر نعشم به دست شما رسید در امامزاده خلیل
دفنم کنید.
والسالم  -خدایا ،خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  -رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان
نصر من اهلل و فتح قریب  -اجرکم عند اهلل
برادر کوچکتان قربانعلی کاویانی

نبی اهلل کثیری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نبی اهلل کثیری
نبی اهلل کثیری در  15اردیبهشت ماه سال  1341میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
صدیقه خلج و پدرش احمد کثیری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس ملی و وحید با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید نبی اهلل کثیری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/06/18منطقه عملیاتی قصرشیرین
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 شهدای شهرستان شهید پرور چالوس
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای
آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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نبی اهلل کثیری
به نام خدای شهیدان
بسم رب الشهدا َ -والَ تَقُولُوا ْ لِ َم ْن یُ ْقتَ ُل ِفی َسبیلِ اللّ ِه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْحیَاء َولَ ِكن الَّ تَشْ ُع ُرو َن
به آنانکه در راه خدا کشته شدند نگویید مرده اند بلکه آنان زنده اند اما شما توجه ندارید.
اینک که عازم جبهة حق علیه باطل می باشم خواستم چند کلمه ای به عنوان یادداشتی از این فرزند
کوچکتان داشته باشید.
پدرم و مادرم! درود فراوان و گرم من بر شما که فرزند خود را به فرمان خدای متعال به قربانگاه فرستادید
و توانستید این مسئولیت بزرگ الهی را که در قبال خون شهدا داشتید ادا کنید و شما توانستید آنطور مرا
تربیت کنید که داوطلبانه آمادۀ شهادت باشم و آگاه باش که علی اکبرت هرگز از فرمان باری تعالی سر باز
نمی زند و مرگ در راه خدا را جز سعادت نمی داند و زندگی عقیده هست و جهاد و بدانید بهترین مزد
جهاد نزد خدا شهادت است و من به عنوان فرزند کوچک از شما دعوت می کنم به جهاد و تن به سازش
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ندادن به دنیا را تا مرز شهادت ادامه بدهید و بدانید که داستان دنیا چون داستان مار است که دست بر آن
بکش نرم و در اندرونش زهر کشنده است ،فریب خوردة نادان به طرف آن می رود.
پدر و مادر عزیزم! همیشه در حالت راز و نیاز با خداوند بخواهید که شهادت را نصیب من بکند که هدیه
ای باشد برای شما نزد خداوند قهار و سرور شهیدان امام حسین (ع) و رهبر انقالب امام خمینی.
مادر و خواهران عزیزم! خواهشی که از شما دارم این است که برایم گریه و زاری مکنید که با گریۀ شما
قلب کفار و منافقین شاد خواهد شد.
مادرم! همین روزها جنازة مرا با مشت های گره کرده و تکبیر گویان در شهرم تشیع جنازه خواهند نمود.
و حجله ام سنگر است ،لباس دامادیم کفن است ،و عروسم شهادت ...
در ضمن مرا در کشکسرا بغل قبر پدر بزرگم و جلوی آن شهید دفن کنید.
دیدار کربال
بندۀ خدا نبی اهلل کثیری

سلطان قیس کیاپاشا
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سلطان قیس کیاپاشا
سلطان قیس کیاپاشا در  1شهریور ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
شهربانو ردائی و پدرش عباس کیاپاشا پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس آزادی و ارشاد با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سلطان قیس کیاپاشا در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/03/25عملیات قدس1
منطقه هورالهویزه در اثر اصابت ترکش خمپاره در آب شهد شیرین شهادت را نوشید و
در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف
رضای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان
و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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سلطان قیس کیاپاشا

جاب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَ يِّن ال أُضي ُع َع َم َل عا ِملٍ ِم ْن ُک ْم ِم ْن َذکَ ٍر أَ ْو أُنْثي بَ ْعضُ ُک ْم ِم ْن بَ ْع ٍض فَالَّذي َن ها َج ُروا َو
بسم رب الشهدا و الصدیقین -ف َْاستَ َ
أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديا ِر ِه ْم َو أُوذُوا يف َسبييل َو قاتَلُوا َو قُ ِتلُوا لأَ ُکَ ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َس ِّيئاتِ ِه ْم َو لأَ ُد ِْخلَ َّن ُه ْم َج َّن ٍ
ات تَ ْجري ِم ْن تَ ْح ِت َها الأْ َنْها ُر ث َواباً ِم ْن ِع ْن ِد
اللَّ ِه  -پس آنانکه مهاجرت کردند و بیرون رفتند از دیارشان و رنجانیده شدند در راه من ،و کارزار کردند و کشته شدند ،از
بدی های ایشان در می گذرم و در بهشت هایی که نهر ها در آن جاری است داخلشان می کنم.
منطق شهید منطق سوختن و روشن کردن است ،منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه برای احیای جامعه است ،منطق
دمیدن روح به اندام مردة ارزشهای انسانی است ،منطق حماسه آفرینی است .استاد شهید مطهری
با درود به مهدی موعود منجی عالم بشریت ،حضرت مهدی امام عصر و با سالم به نایب بر حقش امام خمینی و با سالم به
امت شهید پرور و با سالم به مادر و پدر و برادر و خواهر و تمامی اهل خانواده :مادر عزیزم! می دانم که چقدر برای تو سخت
است که شهادت مرا تحمل کنی چون از کوچکی بر روی من رنج کشیدی تا مرا بزرگ کردی .ولی مادرجان خدا را شکر کن
که پسرت در راه خدا شهید شد و صبر داشته باش و گریه نکن تا چشم منافقین کور شود و انشااهلل خدا به شما صبر بدهد.
حاال که با خون من اسالم پایدار می ماند من برای رضای خدا و در راه خدا جان خود را فدا می کنم تا نسل های آینده در
سایۀ دین اسالم زندگی خود را آغاز کنند .چون که اسالم با خونهای من و همانند من باید به پیروزی برسد ،چه خوب که
جان خود را برای اسالم فدا کنم.
پدر و مادر عزیزم! من با اجازة شما به مدرسۀ خودسازی جبهه رفتم و چند نکته ای را بهتر دیدم که به شما تذکر بدهم .پدر
و مادر عزیز و گرامی! مبادا که در هنگام نبودن من در خانه ایجاد ناراحتی نمایید ،صبور باشید ،امام و تمامی رزمندگان را دعا
کنید و یار و یاور امام باشید .مبادا بخاطر از دست دادن من منّتی بر کسی گذارید و از انقالب انتظاری داشته باشید و هیمشه
این آیه را به یاد داشته باشید (انا هلل و انا الیه راجعون).
« »138خدایا امیدوارم توانسته باشم با خون خود جزء خونهایی که چون سیل درخت پاینده اسالم را آبیاری می کنند شده باشم.
خدایا از تو می خواهم که به مادران امین یعنی مادرانی که امانت تو را به خودت تحویل داده اند صبر و شکیبایی عطا کنی و
ين آ َمنُوا لاَ تُ ْلهِ ُك ْم أَ ْم َوال ُ ُك ْم َولاَ أَ ْولاَ ُد ُك ْم َعن ذِ ْك ِر َِهّ
ك َف ُأولَئ ِ َ
الل َو َمن يَ ْف َع ْل َذل ِ َ
ك ُه ُم
اما تو ای مادر! قرآن مجید می فرماید :يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
الْخَ ا ِس ُرونَ (سوره منافقون آیه )9تو هم چون فرزندت را در این راه دادی خوشحال باش که امانتی را تحویل دادی که باالخره
باید تحویل می دادی و زحماتی که برای من کشیدی ،اجر و پاداش آن را از معبود خود خواهی گرفت .ای پدر! تو که در تمام
سختیهای زندگی بردباریت را به حد کمال نشان دادی و تو بودی که گفتی برو و در این راه با تمام وجودت زحمت بکش
و به خاطر رضایتی که نسبت به رفتن من داشتی خدا هم از تو راضی است ،پدرم! می دانم من برایت پسری خوب نبودم،
پدرم! مرا ببخش تا خدا مرا ببخشد .و اما ای برادران و خواهران عزیز! ما در زمانی بسر می بریم که از هر سو کفار و منافقین
برای نابودی اسالم عزیز دست به دست هم داده و از هر گونه جنایتی دریغ ندارند و این وظیفة سنگین بر دوش ماست و
اگر خدای ناکرده کمی غفلت کنیم به اسالم عزیز ضربه خواهند زد .پس دست به دست هم دهید و با پیروی از خط والیت
فقیه و حمایت از این دولت انقالبی ،اسالم عزیز را یاری کنیم.
و پیامی به مردم مسلمان شهر چالوس :ای برادران و خواهران محترم و مسلمان شهر چالوس! از شما می خواهم مانند کوه
استوار و محکم در نماز عبادی و سیاسی جمعه شرکت و همیشه یار و یاور روحانیت باشید و از آنها پشتیبانی کنید تا مشتی
باشد بر منافقین کوردل و احزاب منحرف و همیشه در صحنه باشید و کارهای منحرفین را زیر نظر داشته باشید و همیشه امام
را دعا کنید که خداوند او را تا انقالب مهدی نگهدارد .البته یار روحانیون که در خط امام هستند باشید .و اما پیامی به دانش
آموزان عزیز و برادران انجمن اسالمی تمام دبیرستان ها و به خصوص دبیرستان شهید چمران؛
دانش آموزان عزیز! سنگر مدرسه را حفظ کنید و درس بخوانید و هر روز بر ترقّی درس خود بیفزایید و مانند شهیدان عزیز
مثل «شهید اقبال و صیدپور ها» باشید که آنها هم مدرسه را داشتند ،هم جنگ را و خالصه به اصل مطلب خود رسیدند.
برادران انجمن های اسالمی! توجه داشته باشید که به فرمودة امام عزیز که گفت انجمن های اسالمی رسالت انبیاء را دارند.
باید شما رسالت بزرگی را که به دوش دارید باید به انجام برسانید تا امام امت از همة شما راضی باشد و پاداش و اجری را از
خدای بزرگ بگیرید .برادران! ما را هرگز از یاد نبرید همیشه ما را دعا کنید که خداوند ما را بیامرزد .دیگر دعا به جان امام از
یادتان نرود .والسالم  -خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  -مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی

ابوطالب گالمرج
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز ابوطالب گالمرج
ابوطالب گالمرج در  1شهریور ماه سال  1351میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
عفت محمودی و پدرش رستم گالمرج پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس بابایی و شفیعیان با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید ابوطالب گالمرج در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب وغرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/02/21عملیات کربالی10
منطقه ماووت در اثر درگیری با دشمن شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای سرکاء شهرستان
شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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ابوطالب گالمرج
بسم رب الشهداء
با درود و سالم به یگانه منجی عالم بشریت و شمع فروزان در شبهای تار و ظلمانی فتنه ها و بنیانگذار عدل
اسالمی در جهان با عظمت ،و نایب بر حقش خمینی بت شکن ،امید محرومان و زجر کشیدگان دنیا و ابر مرد
و اسطورۀ تاریخ که با رهبری پیامبر گونه اش توانست انقالب اسالمی ایران را به پیروزی رساند و می رود که
این انقالب را به تمامی جهان صادر گردد .با درود و سالم بر شهدای صدر اسالم از امام حسین (ع) تا انقالب
اسالمی ایران.
از زمانی که انسان از مادر متولد می شود و پا به عرصة این جهان پهناور می گذارد و راهی که برای خود
می گزیند ،بعد از صباحی که از این دنیا می رود در روز قیامت به سه دسته تقسیم می شوند:
گروه اول :گروهی که دور از هر گونه آلودگی و تحصیل کمال به مقام تقرب الهی راه یافته در این راه از دیگران
سبقت گرفتند و به جهت دارا بودن خلوص کامل از تمامی گرفتاریهای محشر استثناء شده و در جوار رحمت
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پروردگار خود از عالیترین مواهب و نعمات الهی برخوردارند ،در قرآن آمده .پیش گیرندگان (در ایمان) به
حقیقت مقربان درگاهت در بهشت های پرنعمت برخوردارند.
گروه دوم :سعادتمندانی هستند که از آلودگی پرهیز می کنند و پروندۀ اعمال خود را از دست راست خویش
دریافت می دارند که اصحاب یمین نامیده می شوند.
گروه سوم :همان تیره بختان که به جهت مظالم که در دنیا بر عهده گرفته اند و از خوبی ها دور مانده اند و در
حیات اخروی خسارت دیده خواهند بود .اینان همان تکذیب کنندگان و گمراهان مسیر راستند که در چنین
روزی در عذابی که به دست خود تدارک دیده اند به سر می برند .به شکرانة آن خالقی که پیامبران و امامان
معصوم را آفرید و برای ما فرستاد .خداوندا تو را شاهد می گیرم که چیزی جز اطاعت تو و پیروی از فرمان تو
و امام خمینی مرا به تو و به سوی جبهه نکشاند.
الحقیر در یک خانوادة مستضعف و مسلمان بدنیا آمدم .از همان اوایل کودکی عشق حسین (ع) و روحانیت
مبارز و همیشه در صحنة پیکار با ملحدان در من زبانه کشید و سعی کردم خود را با این راه حسینی تطبیق دهم
و در این موقعیت از زمان به خود آمده و راه جهاد در راه خدا را انتخاب کردم و به ندای امام عزیزمان این پیر
جماران و بیدار کنندة نسلها که همان ندای حسین بن علی (ع) که در روز عاشورا در سرزمین گرم کربال فرمود
«هل من ناصر ینصرنی» لبیک گفتم و با یک دست سالح و با دست دیگر قرآن را برداشته و پا به میدان مبارزه
با کفر و الحاد جهانی نهادم تا از اسالم و این همه خونهای شهدا دفاع کنم.

ابوطالب گالمرج
ای خدای بزرگ! ای کاش هزاران جان داشتم و در راه پیشبرد نهضت خونبار و سرخ حسین فدا می کردم تا با
ریختن خونهایم در این راه سینة غبار گرفتۀ خود را بشویم .خدایا بگذار در میدانهای جنگ و در مقابل توپ و
تانک دشمن و در زمان آزمایش الهی بدنم بسوزد تا گناهانم از این طریق همراه بدنم خاکستر گردد ،تا فردای قیامت
شرمسار حسین و یارانش نگردم .خدایا تو شاهد باش که من چیزی عزیزتر از جانم نداشتم که فدای حسین زمان تو
سازم .خدایا تو شاهد باش که من برای رضای تو و فرمان روح خدا و برای پیشبرد دین اسالم به جبهة جنگ آمدم
نه برای مقام و هوای نفسانی .بار الهی در زمانی که گناهانم را بخشیدی ،شهادت را نصیبم گردان.
و اما وصیتها و سفارشها  :تو ای مادر جگر سوخته ام! می دانم که داغ فرزند برایت مشکل است ،چه کنم؟ جبهه
ها احتیاج به من و امثال من دارد .وقتی که خبر مرگم را شنیدی به یاد خدا باش که قرآن می فرماید( :اال بذکر اهلل
تطمئن القلوب) (همان دلها بیاد خدا آرام میگیرد)
به تو سفارش می کنم بعد از مرگم گریه مکن ،چون مصیبت از دست دادنم از مصیبت شهادت علی اکبر بزرگتر
نیست و اگر می خواهی گریه کنی ،برای سر بریده امام حسین (ع) و گلوی پاره شدۀ علی اصغر گریه کن ،چون
آنها بعد از شهادتشان کسی را نداشتند که برای آنها گریه کنند ،چون خانوادة آنها را به اسارت بردند .مادرم این
همه مصیبتها و ناله های یتیمان آزمایش است از سوی خداوند سر بندگانش ،پس سعی کن این آزمایش الهی را
خوب پس بدهی تا در روز قیامت شرمسار زینب(س) نگردی .و اما تو ای پدرم! صبر را پیشه کن که قرآن نوید
می دهد؛ صبر پیشه کنید تا رستگار شوید و خداوند همۀ صابران را پاداش بزرگی وعده داده است .و شما ای برادران
و خواهرانم! بعد از مرگم حسین وار و زینب وار عمل کنید و این نایب امام زمان (عج) را تنها نگذارید.
به جبهه ها بیشتر کمک کنید ،پشت جبهه ها را مستحکم تر نگهدارید و برای سالمتی امام و پیروزی نهایی اسالم
ضجه و ناله نکردن هایتان به دشمنان بفهمانید که ما تنها نیستیم ،خدا با ماست .برادران!
بر کفر جهانی دعا کنید و با ّ
بیاییم زمینه را برای ظهور آقا امام زمان(عج) فراهم سازیم و به بچه های یتیم نوید بابا دهیم چون بچه های یتیم
می گویند وقتی امام زمان (عج) آمد بابا هم خواهد آمد.
در پایان از شما می خواهم در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم فرمان او سازید
و صداقت و اخالص خود را خوب حفظ کنید و از جدایی ها و تفرقه بپرهیزید چون دشمنان از این طریق زود
نفوذ می کنند .در پایان از امت شهید پرور چالوس می خواهم که اگر بدی و کوتاهی از طرف بنده به شما شده مرا
ببخشید و در نمازهایتان برایم از خداوند طلب مغفرت نمایید.
والسالم
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حسن محمدی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن محمدی
حسن محمدی در  6فروردین ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش صدیقه
دودمنجیری و پدرش مطیع اهلل محمدی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس قیام کجور و شهید مطهری با موفقیت و
جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن محمدی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1364/12/22عملیات والفجر 8منطقه فاو-
دریاچه نمک 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 منجیر شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

حسن محمدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سروران گرامی! آنقدر شوق لقاءاهلل به من دست داده که حتی توان نوشتن یک وصیت نامه را ندارم .نمی دانم
از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم و از چه دری وارد شوم و از کجا خارج شوم .اگر از الطاف خداوند کریم
بنویسم که در یک صفحه یا دو صفحه نمی گنجد .به هر حال خدا را شکر که این نعمت گران بها را به من عطا
فرمود ،همان نعمتی که رسول خدا(ص)می فرماید :از هر نیکویی ،نیکوتریست مگر شهادت در راه خدا.
ای معبود! ای معشوق! حجاب هایم را بدر ،قفس هایم را بشکن ،زنجیر هایم را پاره کن تا به سوی تو پرواز کنم.
به طور یقین درک کردم که شهادت تصادفی نیست بلکه سعادتی است بس بزرگ که خداوند به بندگان خالص
خود عطا می نماید و شما ای پدرم! اگر در طول عمرم به شما اذیت کردم حاللم کنید.
پدر جان! استقامت و شکوفایی داشته باش .صبر پیشه کن و با خدا باش که خدا با شماست و همیشه به یاد این
آیه از قرآن باشید که می فرماید :ان اهلل مع الصابرین((.همانا خدا با صابران است))
و شما مادر مهربانم! مادرجان! می دانم که شما خیلی برای من زحمت کشیده اید و با چه گرفتاری مرا بزرگ
کردید .مادرجان! خوشحال باش و خدا را شکر کن که این زحمت های شما هدر نرفت و باید افتخار کنی که
این سعادت را داشتی که فرزند خود را مثل علی اکبر (ع) فدای اسالم کنی .اگر در طول عمرم به شما بدی کردم
مرا عفو کنید و اما شما ای برادران! اصلحة خونیین مرا از زمین بردارید و تا پیروزی نهایی ،راهم را ادامه دهید و
پشتیبان والیت فقیه باشید و باهوش باشید و خدای نکرده کاری نکنید که با حرکات شما دشمن سوء استفاده کند
و همیشه استقامت داشته باشید و صبر پیشه کنید .
و چند سخنی با خواهرانم :اوال اگر از من بدی دیده اید حاللم کنید .ثانیا صبر داشته باشید و از مهمانهایم که به
محل تشریف می آورند خوب پذیرایی کنید .برای من گریه نکنید زیرا شهادت ،سعادت است .تنها آرزوی بنده
این بود که شهادت در راه خدا نصیب من شود و باید افتخار کنید که برادرتان مثل علی اکبر حسین (ع) فدای
اسالم و قرآن گردید .و سایر خواهرانی که وصیت نامة مرا می خوانند و گوش می کنند؛ شما را به خون ناحق
ریختة شهیدان قسم که حجاب اسالمی را رعایت فرمایید .و ای خواهرم! خون از من؛ حجاب از تو و با حجاب
خود پاسدار خون شهیدان باشید .همان طوری که برادر تو با خون خود راه حسین (ع) را ادامه داد و تو ای خواهرم
با حجاب خود راه زینب (س) را ادامه بده و زینب زمان ما باش و با حجاب خود از خون من نگهداری کن .
و سالم بر تمام سرورانی که این وصیت نامه را می خوانند و یا گوش می کنند .سروران عزیز! خیر مقدم به شما
می گویم که لطف کردید و با من عهد و میثاق بستید که اگر تو نیستی جایت را پر خواهیم کرد و این را بدانید که
شهادت؛ تصادفی نیست بلکه سعادتی است که خداوند کریم به بندگان مخلص خود عطا خواهد کرد و خوشا
به سعادت کسی که در راه اهلل و برای اهلل و به خاطر اهلل شهید شود.
ای زندگان زمین ،برای ما اشک نریزید .ما زنده و جاویدانیم بلکه برای خود گریه کنید.
برادران مسلمان! باید این انقالب به دست امام عصر(عج) داده شود و این احتیاج به بینش و روشنفکری شما دارد
و انقالبی که با خون هزاران شهید بر پا شد هیچ وقت از بین نخواهد رفت .سفارش من به معلمین این است که
فعالتر باشند و دانش آموزان را مکتبی تحویل جامعه دهند .در ضمن مرا در امامزاده سلیمان دفن کنید.
و السالم علیک و رحمة الله و برکاته
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محمد مرادنوری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز محمد مرادنوری
محمد مرادنوری در  5خرداد ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش حاجیه
هرسیج و پدرش مرادعلی مرادنوری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و
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انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور
پررنگی داشت.
شهید محمد مرادنوری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/19عملیات کربالی 5منطقه
شلمچه در اثر جراحات وارده شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار یوسف رضای شهرستان شهید پرور
چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و
دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

محمد مرادنوری
(بسیجیان مرغان آغشته به خونند که جایشان در این دنیا نیست)
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
گمان مبر آنان که در راه حق شهید شده اند مرده اند ،خیر آنها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان متنعم به انعامات
اویند ،شهادت در راه خدا از نیستی به سوی هستی است ،از زندان و حبس به سوی آزادی است ،از دنیایی که در
آن جز پوچی و بی مقصدی در آن است به سوی هدفی واال و مقصدی عظیم است .دنیا محل گذر است و در این
گذر باید مسافر این گذر توشه ای به همراه داشته باشد تا در این راه از گرسنگی تلف نشود .مسافر همیشه در حال
سفر نیست عاقبت به مقصدی می رسد و مقصدی دارد و مثل دنیا مثل گذر است و مثل توشة آن مثل عملی است
که باید در آخرت همۀ ما انسان ها به همراه خود ببریم و مثل مقصدی که باید مسافر به آنجا برود مثل آخرت است
که انسان ها بدان سو سفر می کنند .با این همه پس چرا ما به فکر آخرت نباشیم و تنها به دنیا که در آن جز عالیق
و خوشی و شیرینی زودگذر است توجه داشته باشیم و به عالمی که در آن عالیق و خوشی و شیرینی جاویدی
است پناه نبریم .بهشت جاوید ،بهشتی است که در راه آن باید انسان سر به نیستی بدهد تا به لقا اهلل بپیوندد .عاشق
نباید معشوق خود را فراموش کند ،تنها به معشوق خود توجه داشته باشد و تنها راه رسیدن به معشوق این است که
خود را به نیستی بیندازد و جان را به جانان تسلیم نماید .جهاد در راه خدا آنچنان عظیم و واالست که پیامبر(ص)
در جایی می فرمایدَ :م ْن َماتَ َولَ ْم يَ ْغ ُز َولَ ْم يُ َح ِّدثْ ِب ِه نَف َْس ُه َماتَ َع ىَل شُ ْع َب ٍة ِم ْن نِفَاقٍ  -آنکه جهاد نکرده و الاقل اندیشة
جهاد را در دل خود نپرورده باشند با نوعی از نفاق خواهند مرد.
آری وظیفة ما در این زمانة حساس که مملکت ما مورد هجوم اجنبیان قرار گرفته و از هر سو ما را در تنگنا قرار
داده و قصدشان جز نابود کردن اسالم و از بین بردن آن نیست و حتی در این راه چه فجایع و جنایتهایی که انجام
داده اند و لکة سیاه رنگی به صفحۀ تاریخ نگاشته اند چیست؟ وظیفۀ ما و هر فرد مسلمان و معتقد به دین خدا این
است که خود را آمادة پیکار در مقابل با این چنین انسان های سفاک و جنایتکار روزگار کنیم و آنان را به نیستی
بکشانیم و اگر در این راه بر آنان مغلوب شویم چه زنده باشیم و چه مرده ،باز پیروزیم و به لقاء اهلل که آرزوی هر
مسلمان است برسیم.
امیرالمومنین ما علی (ع) می فرماید؛ (اگر هزار ضربت به فرق من فرود بیاید که به این وضع کشته بشوم بهتر است
که در بستر بیماری) و خیلی خوشحالم که خدا این درجة واال که شهادت در راه خودش است نصیب من کرد.
با این همه ای پدر و مادر عزیزم! من به شما نمی توانم بگویم که با رفتن من گریه و زاری نکنید چون برای من
زحمت فراوان کشیده اید و حق دارید که گریه کنید و ای پدر و مادر عزیزم! به شما بگویم که خدا آن امانتی را که به
شما داده بود و به منزلة هدیه بود از خدا به سوی شما با رضایت کامل در راه او هدیه کردید و مرا به او سپرده اید.
مادر عزیزم! از تو می خواهم بعد از مرگ من اندوهگین مباش چرا که بر سر فاطمه که سرور زنان عالم در این جهان
و آن جهان است چه مصیبت هایی آمده و باز در این حال صبور و شکیبا بود و دوست دارم که شما همچون آن
بانوی بزرگوار شکیبا باشید و تو ای برادر بزرگوارم! از تو می خواهم بعد از من بیشتر به فکر پدر و مادر و خواهرانم
باشید و فاطمه و زینب و مهدی را همچون یاران با وفای حسین در روز عاشورا پرورش دهید و از شما می خواهم
که راه حسین را در هر کجا که هستید ادامه دهید.
و ای خواهران! از شما می خواهم که بعد از شهادتم راهم را ادامه دهید و آنطور که اسالم در مورد زن هر دستوری
ولی تو به
داده است انجام دهید و دوست دارم که کاری زینبی کنید .خدایا مرگم را در راه خودت بگردان تا به راه ّ
شهادت برسم و به فیض شهادت نائل گردم.و مرا در گلستان شهدای یوسف رضای چالوس دفن کنید.
محمد مراد نوری  -والسالم
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فرشاد ملکان
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز فرشاد ملکان
فرشاد ملکان در  15فروردین ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش پوران
طالقانی و پدرش محمد ملکان پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس فردوسی و رازی و دبیرستان شریعتی رشته
تجربی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
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اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید فرشاد ملکان در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/03/21منطقه عملیاتی پاوه کردستان 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 سینوا شهرستان شهید پرور چالوس
استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای
آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

فرشاد ملکان
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وحید منصوری
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز وحید منصوری
وحید منصوری در  1مرداد ماه سال  1348میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
نوشهر استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش نجیبه
محمودبابوئی و پدرش محمدحسین منصوری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس ارشاد و آزادی با موفقیت و جدیت پشت
سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت

«»148

های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید وحید منصوری در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/20عملیات کربالی 5منطقه
شلمچه در اثر اصابت مستقیم آر0پی0جی  11شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از 8سال تفحص شد و بعد از تشییع
در گلزار شهدای شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

وحید منصوری
بسمهتعالی
خدمت خانواده ام سالم علیکم؛
پس از تقدیم خالصانظ عرض سالم ،سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهان و خواستارم و امیدوارم
حال مبارکتان خوب بوده باشد .و اگر احوال فرزند کوچک خود را خواسته باشید الحمداهلل خوب و مشغول
دعاگویی به جان مبارکتان مشغول می باشم .و امیدوارم که حال مبارکتان خوب بوده باشد.
پدر و مادر عزیز! امیدوارم که مرا ببخشید چون نسبت به شما خیلی بی احترامی کردم و بدون اجازة شما به
جبهه رفتم ،امیدوارم که مرا ببخشید.
سالم گرمم به اهالی خانواده و آقا یاسر و آقا فرشاد و مجید و جعفر و نساء خاله و صدیقه و زهرا خاله
برسانید و عوض من از ایشان تقاضای حالل کردن مرا بطلبید ،زیرا همگی ایشان بر گردن من حق مهر دارند.
و امیدوارم که همگی حاللم کنید .سالم مرا به خانواده برسانید و تقاضای بخشش مرا یکبار دیگر عرض
نمایید و من باز هم در همان گردان و قسمت می باشم .جایم خوب می باشد و نگران نباشید .انشااهلل.
دیگر عرضی ندارم جز سالمتی.
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بهروز مهدی زاده
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز بهروز مهدی زاده
بهروز مهدی زاده در  15خرداد ماه سال  1351میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
رقیه ذوالفقاری و پدرش نصرت مهدی زاده پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس شهید مباشری و مصطفی خمینی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید بهروز مهدی زاده در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1367/09/15منطقه عملیاتی فاو
 اروندرود در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهیجای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای دلگشاء شهرستان
شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و
دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

بهروز مهدی زاده
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم
در آخرالزمان شهادت ،خوبان امت مرا گلچین می کند( .حضرت محمد (ص))
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
کشته شدگان در راه خدا را مرده مپندارید بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.
این شهادت است که به ملت ،وعدة پیروزی می دهد( .امام خمینی)
سالم علیکم
سالم من بر مادر و پدر و برادران و خواهران عزیز و خدمتگزاران به اسالم و مسلمین .االن که دارم وصیتنامه
می نویسم هیچ دلبستگی و امیدی به زندگی در این دنیا ندارم و فقط به امید خدا و برای خدا و دینش اسالم و
کتابش قرآن است به جبهه می روم.
من درخواست (امام حسین (ع)) که در کربال فرمود( :هل من ناصر ینصرنی) ،آیا کسی است که مرا یاری کند و
قرآن و اسالم را کمک کند ،جواب مثبت دادم .از فرمان رهبر که فرمود به کسانی که تجربة جنگی و قدرت دارند
واجب شرعی و کفایی است که به جبهه بروند ،اطاعت کردم و از شهر و دیار و زندگی خود دست کشیدم و در
جای غربت در صحرای محترم خوزستان فقط برای یاری دین و اسالم و دفاع از کشور جمهوری اسالمی و مردم
مستضعف آمده ام و به خاطر ادامه دادن راه شهیدان اسحلۀ برادران را برداشتم و به پشتیبانی بر کافران و دشمن زبون
یورش خواهیم برد و آنها را از صحنة روزگار برخواهیم داشت و قدرت اسالم را بر سراسر گیتی و پرچم (ال اله اال
اهلل و محمد رسول اهلل) را به اهتراز در می آوریم.
از برادران می خواهم که راه شهدا را ادامه دهند.
والسالم علیکم – مورخه 1366/11/20
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هدایت نجـار
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز هدایت نجار
هدایت نجار در  3مهر ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش راضیه
نجار و پدرش رضا نجار پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس مرزن آباد و دبیرستان شهید بهشتی رشته
اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و
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اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید هدایت نجار در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/24عملیات رمضان منطقه
شلمچه-کوشک در اثر اصابت تیر به قلب شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار امامزاده خلیل مرزن
آباد شهرستان شهید پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و
عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

هدایت نجـار
بسم الله الرحمن الرحیم
نصكُ ْم َو یُثَ ِّب ْت أَقْ َدا َم ُك ْم
َنصوا ْ اللَّ َه یَ رُ ْ
إِن ت رُ ُ
اگر جسمم تکه تکه شد خوشا به سعادتم ،ولی اگر چیزی از بدنم باقی ماند محل دفنم امامزاده خلیل،
وصیتم به مادرم این است که؛ اگر مرا دوست دارد برایم هیچ ناراحت نشود بعد از شهادتم .مادر جان! اگر
من شهید شدم که می شوم ،نباید ناراحت بشوی زیرا من فقط فرزند تو نبودم بلکه یکی از فرزندان اسالم
و جان فدایی امام امت خمینی کبیر بودم ،که به پاس خون شهدا به پا خواستم ،تا نگهبان خوبی برای اسالم
باشم .مادر جان! تا کی تماشاچی باشیم و نسبت به مسایُل بی تفاوت .مادر جان! من راهم را انتخاب کردم .
وصیتم به برادرانم این است که؛ راه مرا که همان اسالم عزیز است ادامه دهند ،تا دشمن خیال نکند که با
شهید شدنم خانواده ام را از پای در آورده است بلکه با ارادة هرچه مصمم تر به جبهه ها بیایید تا جایم
خالی نماند.
مادر جان! من شهادتم را آغاز یک زندگی نوین ،همراه با سعادت ابدی می دانم ،پس چرا به سوی این
سعادت ابدی نشتابم .مادر جان! من مردانه می جنگم و مردانه شهید می شوم .آخر تا کی بنشینم در حالی
که ابرقدرتها در هر زمان در صدد ضربه زدن به این انقالبند.
گاهی از سگ زنجیره ای خود مثل صدام و گاهی هم از منافقین داخلی استفاده می کنند تا به خیال خام
خود انقالب را از پای در آورند .مادر جان! اگر چه نام من هدایت بود ولی با راه و روش و سنّت علی
اکبر وارد میدان شدم و علی اکبروار شمشیر خواهم زد و علی وار سخن خواهم گفت و حسین وار شهید
خواهم شد.
وصیتم به خواهرانم این است که؛ مبادا بر سر و صورت خود بزنید که اصال آنها را نمی بخشم .بلکه با صبر
خود مشتی محکم بر دشمن خوار و زبون وارد کنند.
برای امام امت این پیر مجاهد ،این ابر مرد خستگی ناپذیر ،این عصای نجات ملل مستضعف ،دعا کنید.
التماس دعا فرزند کوچکت
هدایت نجار کریمی
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حـسن نـقدی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن نقدی
حسن نقدی در  1مرداد ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش هاجر
قربانی و پدرش غالمعلی نقدی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس طالقانی و دبیرستان شهید بخشی رشته انسانی
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود،
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شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات
مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن نقدی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/04/24عملیات رمضان منطقه
شلمچه در اثر اصابت تیر قناسه شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای هیچرود شهرستان شهید
پرور چالوس استان مازندران مدفون گردید و تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان
و دارالشفای آزادگان خواهد بود.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

حـسن نـقدی
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن  -الَّذي َن آ َمنوا يُقاتِلو َن يف َسبيلِ اللَّ ِه َوالَّذي َن كَفَروا
َوال ت َ
يُقاتِلو َن يف َسبيلِ الط ِ
ّاغوت فَقاتِلوا أَولِيا َء الشَّ يطانِ إِ َّن كَي َد الشَّ يطانِ كا َن ضَ عيفًا -إِنَّا للّه وإِنّا إِلَی ِه َرا ِج ُعو َن
قرآن کریم
سالم خدای قادر و منان بر محمد و خاندانش باد .درود خدا بر ائمه معصومین که همواره با کفر جنگیدند و به
شهادت رسیدند .درود و رحمت حق بر امام زمان (عج) و نایب امام زمان امام خمینی که رهبر انقالب اسالمی ایران
و برقرار کنندۀ اولین جمهوری اسالمی در جهان است .خداوندا درود فرست بر او و آن بزرگوار را تا زمان ظهور
امام عصر حجت بن الحسن العسگری ارواحنا له الفدا زنده نگه بدار .امامی که به اندازۀ انقالب اسالمی و آزادی
ایران و ایرانیان از دست بیگانگان ارزش دارد .خدایا خدایا تا انقالب مهدی تو را به جان مهدی خمینی را نگهدار
اینجانب شما برادران گرامی و خواهران محترمه را دعوت به پیروی از والیت فقیه و در حال حاضر امام خمینی
می کنم .بنابر این او را تنها نگذارید و این از وظایف و واجبات شرعیه هر مسلمانی که ادعای مسلمان بودن را
می کند است و غیر این صورت کافر می باشد .ای برادر و ای خواهر! روایت نقل می کند که اگر مسلمانی در حالی
بمیرد که امام زمانش را نشناسد کافر از دنیا رفته است .بر شما وصیت می کنم که پیرو امام خود باشید و در کارهایتان
صبر داشته باشید و در اعمالتان عمل اسالمی.
اینجانب از وظایف شرعیة خود می دانم که به جبهة حق علیه باطل بروم و به کمک حق بشتابم ،چون غاصبی مانند
صدام کافر به ایران اسالمی حمله ور شده است .وظیفة هر مسلمانی است که به دفاع از مظلوم و آنکه به او حمله
کرده اند کمک کند .بنابراین این شعار را متذکر شوم؛ جنگ ،جنگ تا پیروزی و اگر در این جنگ کشته شود :چون
فرموده اند :ملتی که شهادت را سعادت می داند پیروز است .اگر کشته شود شهید است و در نزد خدای تبارک و
تعالی محبوب و اگر بکشد که باز هم پیروز است .خداوندا آن سعادت را به ما ده که الیق باشیم و آن لیاقت را به
ما ده که مورد رحمت و رضایت باری تعالی حق قرار گیریم .البته این را می دانم که از طریق شهادت بهتر می توان
به این رحمت رضایت رسید.
الهی این بندۀ حقیر و فقیر که از شمال به سر مرز ایران و عراق آمده تا با متجاوزین بجنگد .هر چند در کوله بارش
جز گناه چیز دیگری نیست لکن او را نا امید بر مگردان و او را بپذیر و به امید پیروزی سربازان اسالم بر کفر جهانی.
پیروزی از آن ماست انشااهلل
حسن نقدی 1361/03/22
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مهدی هرسیج
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز مهدی هرسیج
مهدی هرسیج در  5اردیبهشت ماه سال  1349میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش
گلشهر کیانی و پدرش احمد هرسیج پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس سعدی و شهید ظهوری و بخشی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید مهدی هرسیج در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/04عملیات کربالی 4منطقه
ام الرصاص در اثر اصابت ترکش به سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت
الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان شهید
پرور رامسر 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.

مهدی هرسیج
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امین هرسیج
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز امین هرسیج
امین هرسیج در  1خرداد ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
چالوس استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش خدیجه
هرسیج و پدرش اسداهلل هرسیج پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس روستای هرطه و دلگشاء با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
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فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید امین هرسیج در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/07/07منطقه عملیاتی کردستان-مریوان
در اثر اصابت تیر مستقیم به سر شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای
گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای هرطه شهرستان شهید
پرور رامسر 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.

امین هرسیج
بسمهتعالی
خدمت پدر و مادر عزیزم سالم عرض می کنم.
پس از عرض سالم ،سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم .پدر جان! اگر احوالی از این پسر خود
خواسته باشی؟ بد نیستم و همیشه به فکر و ذکر و دعا گویی شما مشغول می باشم.
پدر جان! باید ببخشی که ما بعد از آموزش مرخصی نیامدیم چون احتیاج به نیرو داشته و ما را بردند .پدر جان من!
امیدوارم که حال شما خوب بوده باشد و در زیر چتر اهلل زندگی کنی و همیشه خوش و خرم باشی.
و ای مادرجان! سالم مادرجان من ،امیدوارم که حال مبارکتان خوب بوده باشد و هیچگونه نگرانی نداشته باشید
و من یک خواهش پیش شما دارم این بود که؛ برای من گریه نکنی برای علی اکبر و علی اصغرها گریه کن و به
برادران یک به یک سالم می رسانم و برای خواهران هم یک به یک سالم زیادی می رسانم ،مخصوص ًا برای مهربان
برای داماد عزیزم کاویانه و خواهر عزیزم و مهربان و بچه هایش سالم زیادی می رسانم و برای دایی و زن دایی و
عمه ،سالم زیادی می رسانم .و ای بختیار جان! من همیشه امید سالمتی شما را دارم و همیشه دوست دارم در زیر
چتر اهلل زندگی کنی.
و ای برادر جان! به مادر نصیحت کردم که گریه نکند .برادر جان! من و رستم همراه هستیم و همسنگر هستیم .دیگر
عرضی ندارم به جز سالمتی شما را از درگاه خداوند متعال خواست و خواستارم.
برای خانوادة منصوری یک به یک سالم زیادی برسانید .از قول من برای مرتضی و پرویز و علی سالم برسانید.
خداحافظخداحافظ
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
رزمندگان را دعا کنید  -رزمندگان احتیاج به دعا دارند
والسالم نامه تمام
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اسحاق پورملکی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز اسحاق پورملکی
اسحاق پورملکی در  1تیر ماه سال  1346میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش فاطمه
مشایخ و پدرش درویشعلی پورملکی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای حسن کیف با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
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فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید اسحاق پورملکی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1365/10/27عملیات کربالی5
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 روستای حسن کیف شهرستان
شهید پرور کالردشت 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.

اسحاق پورملکی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تبریک به ارتش و سپاه و ملت ،شعار نیست شعور و حقیقت است ،حقیقتی که در جبهه های کارزار جلوه گر
است .امام خمینی
َولاَ تَقُولُوا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْح َيا ٌء َولَ ِك ْن لاَ تَشْ ُع ُرو َن (سورۀ بقره آیه )154
رادمردان آزاده ای را که در راه اهلل در خون پاک خود شناور می شوند مردگان نخوانید .زنده همین گروهند ولی
شما نمی توانید در یابید .قلة عظمت مقام واالی شهید در مرتبه ای از ارتفاع است که اندیشه و قلم را یارای پرواز به
سوی آن نیست ،بهتر آنکه برای درک و شناخت ارج و ارزش شهید چشم و گوش را به بیان گوهر بار پیغمبر اکرم
وجل ِمن قَطر ِة دَمٍ يفسبيلِ
دوخته تا حقیقت را آن طوری که هست از زبان او بشنویم( .ما ِمن قَطر ٍة أ َح ُّب ا َيل الل ِه ع َّز َّ
الله) -قطره خونی که در راه خدا ریخته شود محبوب ترین اندوخته نزد خداوند خواهد بود.
اوال من کوچکتر از آنم و کسی نیستم که به امت اسالمی وصیتی کرده باشم .ولی به عنوان یک فرد حقیر وصیتی به
همة ملت ایران ،مخصوصا به امت مسلمان کالردشت حسن کیف و سایر نقاط آن این است که؛ با هم یکپارچه و
اتحاد داشته باشند که قرآن کریم می فرماید :واعتصموا بحبل الله جمیعا و ال تفرقوا  -همگی به ریسمان استوار خدا چنگ
زنید و متفرق نشوید ،تا دشمن نتواند بین شما رسوخ کند و بین شما تفرقه بیندازد و یا شما را از بین ببرد .هدف
از سخنم این است که شما امت حزب اهلل در همه جا دستتان را بکار گیرید و در تمام رکن های انقالب اسالمی
رسوخ کنید و کارهای خودتان را با هم و با اتحاد انجام دهید .مثال بر پا داشتن یعنی بر پا کردن نماز جمعه که رکن
اصلی و ضرورت انقالب اسالمی می باشد .چرا که دشمن از این نماز وحدت بخش وحشت می کند و می ترسد
و پای خود را کنار می گذارد.
ای ملت حزب اهلل و شهید پرور! شما همه دست در دست هم دهید و یکپارچه شوید و مشت های خود را گره
کنید برای برپایی نماز جمعه و دیگر فرایض عبادی و سیاسی که در این باره حضرت علی (ع) می فرمایند( :نماز
باعث پرهیزکاری و نزدیکی به خداوند است) .دیگر وصیتم این است که نگذارید دشمنانی که به عنوان یک سوپر
حزب اللهی و نماز خوان خود را نشان می دهند و دم از انقالب می زنند ،بر شما ملت عزیز و شهید پرور غلبه کنند
و به نام حزب اهلل از این راه بتوانند همة شما را بسی شقاوت و انحطاط و به انحالل سوق دهند .ای امت مسلمان!
محکم و استوار باشید و ایمان به خداوند متعال داشته باشید ،چرا که در این باره امام حسن عسگری فرموده است:
(ایمان همواره با استقامت امت همراه است) کسی که ایمان دارد استقامت دارد و همیشه به دنبال حق می رود و آن
را بر پا می کند چرا که حق پیروزی می آفریند و جایگزین باطل می شود .والسالم
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نـوزاد دارابـی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز نوزاد دارابی
نوزاد دارابی در  15خرداد ماه سال  1343میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش ام البنین
دارابی و پدرش علی محمد دارابی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس شهید معین و محمدی و دبیرستان شریعتی
رشته اقتصاد با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل
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و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری
مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید نوزاد دارابی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/03/02عملیات بیت المقدس(آزادسازی
خرمشهر) منطقه دب حردان اهواز در اثر قطع شدن نیمی از بدن شهد شیرین شهادت را
نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار
روستای محله مجل شهرستان شهید پرور کالردشت 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.

نـوزاد دارابـی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنام پاسدار حرمت خون شهیدان
من از روزی که برای جبهه حرکت کردم ،بخاطر خدا از خانه روانه شدم .به خاطر عالقه به خدا در راه او حرکت
کردم و خواستم در راه او جان بدهم ،و امیدوارم خداوند این قربانی را از خانوادة من قبول فرماید.
درود بر امام خمینی که چه جانبازی ها برای این انقالب نمود و چه ایثارگریها کرد ،تا این انقالب به یاری مردم
پیروز شد .دنیا باید بداند تاریخ چنین رهبری و چنین ملتی به خود ندیده است .پس ای مستضعفین جهان بر علیه
استکبار جهانی بپا خیزید و قیام کنید که خداوند به شما یاری می دهد .رهبر ما امام خمینی نابغة تاریخ است ،و این
روحانیت نور چشم ملت ایران  2000سال است که راه خونین حسین را شدت بخشیده و آن را به انقالب مهدی
پیوند خواهند داد.
همه روز عاشورا و همه جا کربال است .بپا خیزید ،آمریکا باید بداند که نباید با چنین ملت و رهبری در بیفتد ،زیرا
دام مرگ اوست.
درود بر خمینی ،سالم بر روحانیت مبارز ،درود بر خامنه ای ،هاشمی و دیگر روحانیون مبارز جهان
نوزاد دارابی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسم رب الشهدا -بنام اهلل پاسدار خون شهیدان
بار دوم است که به جنگ حق علیه باطل روانه می شوم .وقتی که حرکت کردم شهادت در جلوی چشمانم مجسم
می نمود و آن را احساس می کردم.
خدایا مگر من الیق شهادت نیستم که شهید نمی شوم ،خدایا این شهادت را نصیب من کن تا مانند دیگر شهیدان
به خدا بپیوندم ،توصیة من به تو مادر این است که؛ دستم را باز بگذاری تا منافقین کوردل نگویند او چیزی با خود
برده است و چشم های مرا باز بگذار تا نگویند کورکورانه به این راه رفته است ،مادرم! مرا آزاد بگذار تا آزاد باشم.
مادرم! گریه نکن تا در دنیای آخرت عذاب نکشم و راحت باشم .خوش باشید که چنین فرزندی بزرگ کرده و در
راه خدا قربانی کرده اید ،همچون اسماعیل و اصغر ،امام حسین و دیگر شهدا.
پدر و مادر! از من راضی باشید و برادرها را بسپارید که این راه خونین را ادامه دهند چون راه اسالم است و اسالم
به این فرزندان احتیاج داشت و دارد ،و پدر و مادرم و هم محلی ها! امام را دعا کنید زیرا ما خون خود را به فرمان
او به پای درخت اسالم ریخته ایم تا میوه اش پر بارتر باشد ،رهبری که جز مهدی موعود چون او دنیا به خود ندیده
است و نبیند .پس قدر او را بدانید.
والسالم
سالم بر شهیدان ،درود بر رزمندگان ،مرگ بر آمریکا ،درود بر امام خمینی
با تقدیم احترام نوزاد دارابی
امام خمینی :ملتی که شهادت را سعادت می داند ،پیروز است.
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حجت رودگـر
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حجت رودگر
حجت رودگر در  1اردیبهشت ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت
مادرش رفعت رودگر و پدرش هوشنگ رودگر پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس آذر و بازرگان با موفقیت و جدیت پشت سر
گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت
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های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل
سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حجت رودگر در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/05عملیات والفجر 6منطقه
چیالت  -دهلران در اثر اصابت خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  10سال تفحص شد و بعد از تشییع در گلزار
روستای پیشنبور شهرستان شهید پرور کالردشت 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.

حجت رودگـر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان راه حق و حقیقت:
با درود فراوان بر سرور و ساالر شهیدان حسین ابن علی (ع) و با درود فراوان بر منجی عالم بشریت امام زمان و
نایب بر حقش امام امت ،پناه دهندة مستضعفان و نابودکنندة مستکبران و با درود و سالم بر شهدای صدر اسالم از
هابیل تا حسین و از حسین تا کربالی خونین ایران ،که هر روزش کربالیی است و هر لحظه ای خون شهیدی به
زمین می ریزد و با درود بر شما امت قهرمان و شهید پرور این مرز و بوم که با رشادتگری های خود توانسته اید
نهال انقالب را آبیاری کنید.
ای مردم! انقالب ما تنها انتقالبی است در جهان که کلمة حق می گوید و می خواهد کلمه اهلل و قانون خدا را در
جهان پیاده کند .حال ابرقدرتها مانع این حرکت اسالمی شده و می خواهند که این انقالب را به نابودی بکشانند.
من از اینجا می گویم که آنها کورخوانده اند ،ما از مکتب حسین درس یاد گرفته ایم که چگونه بجنگیم و چگونه
به شهادت برسیم .برای ما شهادت مسئله ای نیست .هر چه شهید بدهیم و هر چه اسیر بدهیم باز هم در مقابلشان
ایستاده ایم .وقتی مسئله مرگ و زندگی حل شده باشد تمام مشکالت برطرف می شود .در این برهه از زمان که
انقالب ما در محاصرة اقتصادی قرار گرفته است و از هر طرف بر ما هجوم آوردند وظیفه تک تک ما مسلمین این
است که بپا خیزیم و بر علیه ظلم و استکبار قیام کنیم.
(إ ّن افضل عمل املؤمن الجهاد فی سبیل اللَّه)  -همانا بهترین عمل مومن جهاد در راه خداست.
این جوانهای ما هستند که باید این سرنوشت (جنگ) را به آخر برسانند ،و این جوانهای ایران هستند که باید تنور
جنگ را گرم نگه دارند .در اینجا وظیفه ام را دیده ام که به جبهه روم و به ندای پیامبر گونة این امام لبیک گویم و
رهسپار ّ
رصوص) خدا آن مومنان را که در
خطة خونین شدم (.إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الَّذي َن يُقاتِلو َن يف َسبيلِ ِه َصفًّا كَأَنَّ ُهم بُنيا ٌن َم ٌ
صف کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می دارد .برادران و خواهران و عموهایم! مرا ببخشید
به آنجا که برای شما خالف بود و انجام دادم برایم طلب آمرزش کنید .بر کشته شدنم افسوس نخورید .بخصوص
تو ای مادر و خواهرم! چون امیدوارم بتوانم در صف حسین (ع) محشور شوم .آری «کل یوم عاشورا و کل ارض
کربال» و در هر کربالیی حسین وجود دارد و حسین امروز ما خمینی است .حال ای مردم و ای مادر مهربانم!
عروسم را شهادت و حجله گاهم را سنگر و صیغة عقدم را سفیر گلوله قرار می دهم .پس تو ای مادر دلسوز!
خوشحال باش و شادی کن و در بین جوانها نقل و شیرینی پخش کن.
حال به جبهه می روم و پای در چکمه های خود می کنم و سینة دشمن را نشانه می گیرم ،این به خاطر کینه و خصم
نیست بلکه برای احیای دین و صدور انقالبم می باشد .اگر خداوند مصلحت در این دید که من شهید شدیم من را
در قبرستان محل خودمان قطعه ای را انتخاب کنند برای شهدا و دفن کنند و بر روی مزارم این کلمه را بنویسید که؛
«ما راست قامتان جاودانة تاریخ خواهیم ماند».
در آخر همة شما را به خدای منان می سپارم ،امیدوارم که راه شهدا را ادامه دهید و خونشان را پایمال نکنید.
والسالم علیکم و رحمه اله و برکاة  -حجت اهلل صفاری  -بهمن ماه1362/11/24 :
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قربان شریفی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز قربان شریفی
قربان شریفی در  30شهریور ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش طوبی
شریفی و پدرش رمضان شریفی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس قدس و امام حسین و فردوسی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید قربان شریفی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
جنوب و غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/02/02عملیات کربالی 10منطقه
بانه  -سردشت در اثر جراحات وارده شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی
جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای کوهپر شهرستان
شهید پرور کالردشت 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.

قربان شریفی
بسم الله الرحمن الرحیم
َولاَ تَقُولُوا لِ َمن يُ ْقتَ ُل فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه أَ ْم َواتٌ بَ ْل أَ ْح َيا ٌء َولَ ِكن لاَّ ت َشْ ُع ُرو َن
با درود و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود و با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی
ایران و با درود و سالم بر شهیدان گلگون کفن انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و با درود و سالم بر رزمندگان پر
توان جبهه های نبرد حق علیه باطل که با رزمشان هر روز حماسه ها می آفرینند و حمله به قلب دشمن کافر می برند.
امروز روز جنگ و جهاد است و ما باید از جا برخیزیم و با جنگ و جهاد خود کفر را از منطقه بیرون کنیم و به پیش
برویم ،تا انشااهلل بتوانیم به کربالی حسینی برسیم و نماز جماعت را به امامت امام امت برگزار کنیم.
و مسلمانان عراق را از بند رژیم بعثی آزاد کنیم و از آنجا به سوی قدس حرکت کنیم و قدس عزیز را نیز آزاد نماییم
و به همراهی برادران عراقی خود بتوانیم برادران لبنانی و فلسطینی را از بند اسرائیلی ها نجات بخشیم و با اتکاء بر
خداوند باری تعالی و نیروی درونی و الهی خود بتوانیم تمام مسلمین را از چنگ مستکبران نجات دهیم و پرچم
عدل اسالمی را در سراسر گیتی به اهتراز در آوریم.
آری ما رفتیم تا کاری حسینی کنیم ،یعنی اینکه همچون حسین (ع) با کافران جنگ کنیم و تمام کفر را از روی زمین
برداریم و شما نیز که پشت جبهه هستید باید همچون زینب وار زندگی کنید و صبر و ایمان را پیشۀ خود قرار دهید
و هیچ وقت وحدت خودتان را به هم نزنید و وحدت و یکپارچگی در همه موارد داشته باشید.
و هیچ وقت دست از امام و رهبر انقالب بر ندارید که ما هر چه را داریم از ایشان داریم و تمام نیرو و قدرتی که در
وجود خود دارید را در مقابل استکبار جهانی و منافقین بکار بگیرید و آنها را نابود سازید و مسلمین را از زیر یوغ
و استکبار آنها نجات دهید.
وصیت من به تو ای پدر و مادرم این است که؛ صبر و ایمان را پیشة خود قرار دهید و حرف انسانهای نادانی را که
می خواهند شما را از این انقالب روی گردان کنند گوش ندهید و در مقابل آنها بایستید.
وصیت دیگری به ماردم و آن این است که؛ برادرم کمیل را همچون تربیت کنند که بتواند خدمت به اسالم و مسلمین
کند و خدای نکرده به راه کج منحرف نشود.
و شما ای خواهرانم! همچون سکینۀ امام حسین (ع) باشید و صبر را سر لوحۀ زندگیتان قرار دهید و حجاب خود
را بیش از پیش رعایت نمایید و به درس خود اهمیت دهید و آن را به نحو احسن بخوانید تا بتوانید در آینده شما
نیز گوشه ای از مشکالت این مملکت را بر دوش بگیرید و آن را حل نمایید.
شما ای دوستان و آشنایان و فامیالن! ایمان و تقوی و اسالم را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید و این انقالب را یاری
دهید ،تا انشااهلل این انقالب به تمام نقاط جهان صادر شود.
تو ای دوست همکالسی من! اگر از من بدی دیدی ،امید دارم که مرا ببخشی و به درس خود اهمیت بگذاری ،چون
شما هستید که در آینده باید چرخ این مملکت را به گردش در آورید.
از پدر و مادر و خواهران و دوستان و آشنایان و فامیالن می خواهم که مرا ببخشند و از خطاهای من در گذرند و
در آخر این دعا را بخوانید.
خدایا ،خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی خمینی نگهدار
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حسن غرایاق زندی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز حسن غرایاق زندی
حسن غرایاق زندی در  1مرداد ماه سال  1347میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت
مادرش رقیه زندی و پدرش نوراهلل غرایاق زندی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی در مدارس رودکی و امام خمینی با موفقیت و جدیت
پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در
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فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و
محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید حسن غرایاق در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1363/10/14منطقه عملیاتی کردستان -مریوان
در اثر اصابت تیر مستقیم شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت.
پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای کردیچال شهرستان شهید پرور
کالردشت 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.

حسن غرایاق زندی

بسم رب الشهداء والصدیقین
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن (قرآن کریم)
َوال ت َ
گمان مبرید آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدای خویش روزی می خورند.
با درود و سالم بر کلیة شهدای صدر اسالم و با درود و سالم بر کسانی که راه سرخ شهادت را به ما آموخته اند و خودشان
را برای چنین راهی فدا کرده تا اینکه اسالم توانست در قلب مردم ریشه بدواند و سالم بر حسین(ع) که مظلومانه و با کمترین
یاران بر دشمن حمله برد و عرصه را بر او تنگ کرد و نگذاشت آن ظالمین زمان بتوانند اهداف خودشان را بر مسلمین پیاده
نمایند و مظلومانه به شهادت رسیدند .با درود و سالم بر کسانیکه خود اسوه بودند و راه شهادت را آگاهانه انتخاب کردند و
درود بر جوانانی که بعد از  1400سال دوباره با اهداء خونشان برترین پیروزی را بدست آوردند .راهشان پیروز و روحشان
شاد باد .در ضمن چند سخن با مادرم که از همه بیشتر دوستش دارم و تنها کسیکه رنج و مشکالت را بر دوش کشیده .مادری
که چه شب ها بیداری کشیده و شب را به صبح می رساند .مادری که آرزوی پیروزی و دامادی پسرش را داشت .مادری
که توانسته بود آنچه که باید شاد باشد ،شاد نبود و همیشه در کلبة غم به سر می برد .مادرجان! من می دانم که چقدر برای تو
مشکل و ناراحت کننده می باشد .ولی نمی دانم که چگونه زندگی خود را بعد از من خواهی گذراند؟ و تنها خواهشم من از
شما این است که ناراحتی نکنی و تا آنجایی که می توانی در راه خیر گام برداری.
و تنها راه و روش انسان که در آخرت به درد آدمی می خورد راه خیر رفتن و از آن تخطی نکردن می باشد .مادر جان! از شما
خیلی خیلی عذر می خواهم ،امیدوارم که به لطف خداوند بزرگ و به لطف سرشار خودت مراببخشی زیرا آنچه که باید باشم
نتوانستم برای شما زحمت بکشم و جبران آنهمه مشکالت و زحمات را بکنم و من از این بابت نگرانم .مادرجان! اصال بابت
بنده نگران نباش و نگو که فرزندم را از دست داده ام زیرا این راهی را که رفته ام راهی است که امام حسین(ع) و پیامبران و
رهبران ما در راه قرآن و اهداف الهی شان به شهادت رسیدند و با شهادت خود افتخار آفریدند .مادر جان! مگر من جوان تر از
علی اکبر امام حسین بوده ام که در صحرای سوزان و کویری کربال به شهادت رسیده است .مادر جان! کفن مرا بیاور تا برتن
کنم زیرا خون من از خون سرباز شش ماهة امام حسین(ع) رنگین تر نمی باشد .مگر آنها برای چه به شهادت رسیده اند؟
مادر جان ما باید راه آنها را ادامه بدهیم بنابراین جان که ارزشی نداشت در برابر خون انبیا و امامانم .بخدا من اگر هزار جان در
بدن می داشتم فدای قرآن و اسالم و میهن اسالمی خودم می کردم .و به این انتخاب خودم هم افتخار می نموده ام .مادرجان!
مبادا بعد از من گریه بکنی و مرا ناراحت نمایی .مادر جان! اگر گریه و زاری کنی و در مقابل مردم داد و فریاد راه بیاندازی
بخدا اجر خودت را که خیلی خیلی عظیم می باشد ضایع می کنی و همیشه صبور و مقاوم باش که خدا با صابران می باشد.
در ضمن سخن دیگر من با پدر مهربانم می باشد .پدر جان! شما هم در جای خود برایم زحمات زیادی کشیده بودی و هیچ
وقت نگذاشتی که هیچ مشکالتی ما را تهدید کند ،و به بهترین وضعی ما را نگهداشتی و من آن مشکالت و زحماتی را که
کشیده بودی فراموش نمی کنم .اما فعال خیلی شرمنده ام و نگران می باشم از اینکه نتوانستم آن زحمات شما را جبران نمایم
و سخن دیگر با برادر و خواهران من می باشد .برادر حسین جان امیدوارم که مرا حالل کنی و تنها خواهش من این است
که بعد از من ناراحتی نکنید و عوض من خدمت بیشتری به مادر عزیز نمایی و نگذار او ناراحت و دلشکسته باشد .تا اینکه
دشمنان اسالم از ناراحتی او احساس خوشحالی نمایند .در ضمن خواهران عزیز می دانم که داغ برادر برای یک خواهر خیلی
خیلی مشکل و طاقت فرسا می باشد از شما تقاضا دارم که بعد از من گریه و زاری ننمائید و هر وقت خواستید که ناراحتی
کنید قرآن مجید را بگشائید و چند آیه از آن را بخوانید و همیشه مانند زینب پایدار و مقاوم در مقابل شهادت باشید .حسین
جان و خواهران عزیزم هیچ وقت نماز خود را ترک نکنید .تنها چیزی که بدرد آخرت و سعادت انسان می خورد همان نماز
می باشد .در ضمن سخن دیگر من با عزیزان ،برادرانی که در پشت جبهه هستند می باشد .برادران و پدران و مادران عزیز و
خواهران گرامی هرگز سعی نکنید به اختالفات دامن بزنید و وحدت کلمه را حفظ نمائید .زیرا تنها رمز پیروزی ما همان شعار
وحدت کلمه می باشد و همیشه در فکر رزمندگان باشید و از کمک های خود دریغ نورزید و رزمندگان را یاری نمائید که
واقعا مظلومانه به شهادت می رسند .رزمندگانی که پدر و مادرشان آرزو داشتند فرزندشان را در رخت دامادی ببینند.
در ضمن برادران عزیز همیشه در پایگاه ها و انجمن ها و همچنین در دعای کمیل و توسل شرکت نمائید و هرگز نگذارید
که آن ظالمین زمان خون این جوانان را پایمال نمایند و هرگز به این منافقان کوردل اجازة فعالیت ندهید و از شما می خواهم
که هر بدی از من دیده اید مرا عفو نمائید و امیدوارم که مرا ببخشید .همگی این چند شعار را تکرار نمائید؛
مرگ بر آمریکا و شوروی و اسرائیل  -خدایا خدایا تا انقالب مهدی(عج) خمینی را نگهدار  .والسالم
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فرزاد کاوسی
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز فرزاد کاوسی
فرزاد کاوسی در  15مهر ماه سال  1350میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش منیره
سلطان محمدی و پدرش هادی کاوسی پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع راهنمایی با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش
آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و
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انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور
پررنگی داشت.
شهید فرزاد کاوسی در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1366/03/16منطقه عملیاتی 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 کلنو شهرستان شهید پرور
کالردشت 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.

فرزاد کاوسی
بسم الله الرحمن الرحیم
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَموات ًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
به نام خداوند بزرگ و یاری دهندة سنگر سازان بی سنگر
با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و امت شهید پرور و درود بیکران بر شهیدان اسالم از صدر تاکنون
درود بر پدر عزیز و نور دو چشمانم :این وصیتنامه را هنگامی می نویسم که نمی دانم آن را به پایان خواهم رسانید
یا نه در دل سنگر در حالی که برای عملیات و سنگر سازی برای دیگر برادرانم عازم هستم.
پدرجان! امیدوارم که صحیح و سالم باشید و هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید .از اینکه شما را در طول زندگیم
ناراحت کردم مرا ببخشید .امیدوارم آن زحمات خود را به سر من حالل کنی از زحماتی که برایم کشیدید خیلی
خیلی متشکرم .پدرجان! باید بدانید که تنها با همین شهادت است که می توانم زحمات شما را جبران نمایم و این
بهترین هدیه به شماست .شما مرا بزرگ کردید ،نهال نو رویاندید و حاال نوبت من است که میوه و ثمره بدهم و
شهادت بهترین و شیرین ترین ثمرة من است .پدر جان! اگر مرا به جبهه نمی فرستادید در پیش امام حسین (ع)
شرمنده بودید و با رفتن من از این دنیا دیگر دِین خود را ادا کرده اید.
مادر جان! سالم و درود بر تو و شیر پاکت و دامن گسترده و پر از مهرت .اگر شما را رنجانده ام مرا ببخشید و
می دانم که حتم ًا می بخشید چون دل مادر مهربان و دلسوز است .مادرجان! یادت باشد که با رفتن من از این دنیا
دیگر در پیش مادرم زهرا (س) شرمنده نیستید .هر گاه به یاد من می افتید برادر بزرگم را صدا بزنید .در آخر مادر
جان! شیرت را حاللم کن.
برادر عزیز و مهربانم! همة سخنم با توست .من می روم و شما بمانید و با عزت بمانید و زندگی کنید که این برای
من از همه بهتر است .راه مرا ادامه دهید و حاللم کنید .اگر من رفتم بر سر قبرم تنهایی قرآن بخوانید ،شاید خداوند
گناهانم را ببخشاید .سالمم را به برادران کوچکتر و خواهرانم برسانید و خواهرانم باید بدانند که یک هدف اصلی
من حفظ حجاب است ،پس حجاب را نگهدارید تا سد محکمی در برابر نفوذ شیطان و شیطان صفتان باشد.
دیگر عرضی ندارم ،امام را دعا کنید زیرا تنها امید جهان اسالم است.
سنگر ساز حقیر رزمندگان در جبهه ها فرزاد کاووسی
سنگر ساز بی سنگرم برادرم /کشتة راه رهبرم برادرم
کردی تو دِینت را ادا  /کردی تو جانت را فدا
شهید راه داورم /برادرم برادرم
ای یاور اسالمیان  /پشتیبان رزمندگان
گشته چرا خون پیکرت /برادرم برادرم
برادرم گشتی شهید  /بر دیگران دادی نوید
پیکرت در خون تپید /فرزاد چرا مجروح سرت برادرم
ای نوجوان رعنا جوان /ای خوش قد و باالی مان
کردی ز آن اسالم جوان /ای نونهال مادرم برادرم
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جمشید محمدپور
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز جمشید محمدپور
جمشید محمدپور در  1فروردین ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در
شهرستان کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت
مادرش تاجمان حدادیان و پدرش حسین محمدپور پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس پیشنبور و دبیرستان شهید باهنر با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
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بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید جمشید محمدپور در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در
جبهه غرب و جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/12/06عملیات والفجر6
منطقه چیالت  -دهلران در اثر اصابت خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار
رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از  10سال تفحص شد و بعد از
تشییع در گلزار روستای پیشنبور شهرستان شهید پرور کالردشت 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.

جمشید محمدپور
بسم الله الرحمن الرحیم
اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان محمدا ً رسول الله و اشهد ان علیاً ولی الله
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ

مپندارید آنانکه در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان از نعمت و
روزی بهره مندند.
با درود و سالم به ساالر شهیدان حسین ابن علی (ع) و با درود و سالم بر مهدی موعود (عج) منجی عالم بشریت
و نایب بر حقش امام خمینی و با درود و سالم بر شهیدان صدر اسالم و با درود بر امت شهید پرور ایران.
وظیفۀ شرعی یک مسلمان است که در برار بیگانگان از میهن اسالمی و دین خود دفاع کند و جلوی این از خدا
بی خبران را بگیرد تا هوس تجاوز به خاک عزیزمان و ضربه به انقالب اسالمیمان نکنند .آری برادرم! اگر اسالم و
انقالب اسالمی باید پایدار بماند ،اگر اسالم بایستی در قلوب ملت ها نفوذ کند ،اگر حاکمیت اهلل و حاکمیت والیت
فقیه باید تحقق پیدا کند ،ارزش جان من هیچ است هیچ .بگذار هزاران هزار جان فدای یک تار موی والیت فقیه
شود ،بگذار هزاران هزار خون در راه والیت فقیه ریخته شود ،برادران و خواهران! اسالم به این خون ها محتاج
است ،اسالم همانند درختی است که با خون ها رشد و با خون تحقق یافته .از خون سمیه ها و یاسرها گرفته تا خون
علی(ع) و امام حسین (ع) و امامان معصوم و همانند خط سرخی به ما رسیده است.
آری ،برادران و خواهران! این فقط یک شعار نیست ،بلکه وصیتنامة برادری کوچک و گنهکار است ،و اما ای پدرم!
درود بر تو که چون ابراهیم پسر خود را به فرمان باری تعالی به قربانگاه حق فرستادی ،بدان و آگاه باش که اسماعیل
از فرمان خدای بزرگ سر باز نمی زند و مرگ در راه خدا را جز سعادت نمی داند و شهادت را بهترین نعمتهای
خداوند می داند .پدر عزیزم ،ای سرپرست من! امیدوارم که مرا حالل کنی و از فرزند ناالیق خود بپذیری .پدرم!
می دانم که از چندین سال رنج و زحمت و تحمل مشکالت زیادی برایم کشیدی و مرا بزرگ کردی ،انتظار داشتی
به جایی برسم و من درختی باشم که از میوه های آن چیده و استفاده کنی .اما چون زمانه آبستن حادثه هاست
نتوانستم درختی پر بار و میوه ای برایتان باشم امیدوارم که در آخرت از میوه های این درخت استفاده کنی.
و اما تو ای مادرم! ای مادر غم پرورم! و ای مادر عزیزم! که بعد از خداوند مهربان ترین و عزیز ترین موجود روی
زمین من هستی و من به وجود تو مادر افتخار می کنم ،که چنین فرزندی تربیت کردی که باعث افتخار اسالم است.
مادرم! به من درسی آموختی که پای خود را به جا پای یاران امام حسین ابن علی (ع) گذارم.
مادرم! چه کشته شوم و چه سالم برگردم برای تو افتخاری بزرگ است .مادرم! می خواهم بعد از شهادتم دیگر
ناراحتی نکنی چون که نوجوانانی مثل من زیاد کشته شده اند در راه احیاء دین ،همچون علی اکبر ها و قاسم ها و
غیره .آیا من از آنها باالتر بودم؟
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جمشید محمدپور
مادرم! آیا هیچ شما می دانید که چقدر تا به حال شهید و مجروح و معلول داده ایم؟ آیا مگر من از آنها باالترم؟ مادرم!
همة این ناراحتی ها را دور بگذار و هیچ ناراحت نباش که خداوند از همان روزی که به دنیا آمدم این ُمهر شهادت
را بر پیشانیم زده بود و این لیاقت قسمت من بود .بیا همچون مادری باش و به شهادت فرزند خویش افتخار کن

و امام را دعا کن و از سخنان او اطاعت نما و امیدوارم که مرا مورد عفو و بخشش قرار دهی .و شما ای برادران
و خواهران من! به شهادتم افتخار کنید و همیشه در خط والیت فقیه و اسالم و قرآن باشید و راه سرخ شهیدان را
که همان راه انبیاء است ادامه دهید و به شایعات دشمنان گوش ندهید و صبر و شکیبایی را پیشة خود قرار دهید.
و اما سخنی با دوستانم دارم :امیدوارم که با شهید شدنم گامتان استوارتر بوده و همیشه در راه اسالم و قرآن و خط
امام و والیت فقیه قدم بنهید .از شما می خواهم تا زمانی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد به یاری رزمندگان بشتابید و اگر
هم در پشت جبهه هستید سنگر مسجد را خالی نکنید و با دشمنان و منافقان از خدا بی خبر مبارزه کنید و مگذارید
که در جایی از مملکتمان رخنه کنند و خدای نکرده ضربه ای به انقالب بزنند .که ان شا اهلل اجر اخروی شامل حالتان
خواهد شد و امیدوارم که از من ناراحت نباشید و مرا به بزرگواری خود عفو فرمایید .در پایان چند کلمه ای با امت
شهید پرور ایران وصیت دارم :که همواره وحدت کلمه داشته باشید و امام را تنها نگذارید و ایمان به خدای خود را

« »174حفظ کنید و دیگر این که من از بازاریان عزیز می خواهم که گران فروشی نکنند و احتکار را ترک کنند ،که این جزء
خالف اسالم است .در پایان اگر به فیض شهادت نایل گشتم و جسدم خاکستر شد ،مرا در وطنم دفن کنید تا در
شب های جمعه دیداری با مادر عزیزم داشته باشم و بازماندگانم .می خواهم که مجلس ختم مرا سنگین نگیرند و
زیادی آن را صرف جنگ و کمک به مستضعفان کنید و کم کم سخنانم را کوتاه می کنم و از همة دوستان و آشنایان
و همسایگان و فامیالن حاللیت می طلبم .و امیدوارم که همگی مورد شفاعت قرار بگیریم.
رحمت خداوند بر مادرانی که جوانان نیرومند خود را به میدان دفاع حق فرستاده و به شهادت ارجمند آنان افتخار
می کنند .امام خمینی  -خدایا شهادتم را که خاری در چشم دشمنان دین توست قبول کن.
خدایا مرا ببخش از اینکه قول دادم ولی عمل نکردم .خدایا مرا ببخش که عیب خود را پوشانده و عیب دیگران را
افشاء نمودم .خدایا مرا ببخش که خود را بزرگ کردم و دیگران را سبک کردم .خدایا گناهان مرا ببخش و بیامرز.
آنکس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانة تو هر دو جهان را چه کند

باید از فیض شهادت دین حق احیا کنم

جان خود را تقدیم خالق یکتا کنم

دشمن کافر نخواهد گشت سد راه من
بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

می روم کفار را با خون خود رسوا کنم
تنها ره سعادت ایمان جهاد شهادت

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

علـی منصـور
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز علی منصور
علی منصور در  5فروردین ماه سال  1345میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش صنم
هرسیج و پدرش گل بابا منصوری پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس میرزا کوچک خان رشته انسانی با موفقیت
و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود ،شهید
بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات مذهبی
مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید علی منصور در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که در جبهه
غرب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1362/08/21منطقه کردستان  -مریوان در اثر
درگیری با دمکرات شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر
پاک شهید بزرگوار تا کنون جاویداالثر می باشد و در گلزار روستای کلمه شهرستان شهید
پرور کالردشت استان مازندران مزار نمادین دارد.
سالم و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
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علـی منصـور
بسم رب الشهدا و الصدیقین
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
گمان مبرید کسانی که در راه خدا شهید شده اند مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی دارند.
هیچ قطره در مقیاس حقیقت در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست و من می خواهم با
این قطره خون خود به عشقم برسم که خداست و وصیت می کنم؛ بعد از مرگم برایم گریه نکنید ،زیرا من دوست
دارم گریه به حال آن کسانی بکنید که ابرقدرتها ،آن آمریکای جنایتکار و دیگر ایادیش ،بر سر مستضعفان جهان
می آورند و با منافقین جنگ کنید و حتی یک سر سوزن به آنها رحم نکنید .چون آنان افرادی هستند بی هدف و
برای هوای نفسانی دست به کارهای زشت و دور از انسانیت می زنند و افراد خوبی مانند مطهری و مطهری ها،
بهشتی ها ،مفتح و مفتح ها ،رجایی و رجایی ها و باهنرها را که هر یک ،یک ملت بودند آنچنان می سوزانند که
حتی نمی توان آنها را شناخت .ملت قهرمان و شهید پرور ایران! من به عنوان سرباز کوچک اسالم از شما خواهران
و برادران شهید پرور سوال می کنم که این مطهری ها ،بهشتی ها ،مفتح ها ،رجایی ها و با هنرها چه گناهی کردند
که آنها را اینطور به شهادت می رسانند؟ مگر غیر از اینکه آنها گفته اند ما مسلمان و مقلد امام کبیرمان خمینی بت
شکن که جهان را به لرزه در آورده است و دست جهان خواران شرق و غرب را از سر ملت مستضعف ایران کوتاه
کرد خواهیم بود؟ گناه آنها این بود که برای رضای خدا کار می کردند و در راه خدا قدم بر می داشتند .پیام من به
«»176
پدر و مادر و کلیه خانواده این است که؛ بعد از مرگم ناراحت نباشند .مادرجان! اگر مرا ندیدی حاللم کن .خود بهتر
می دانی که من از اوائل با گرفتن انقالب در تمامی موارد می خواستم سهمی داشته باشم .مادرجان! عزیز جان! بعد
از شنیدن خبر مرگ من اشک مریز و به خواهرانم بگو در سوگ من اشک نریزند زیرا امام بزرگوارمان در سوگ
فرزندش اشک نریخت .چون می دانست که رضای خدا در این امر می باشد.
پدر و مادر عزیزم! فرزند خود را در راه اسالم و قرآن عزیز دادید ناراحت نباشید .چون راه ما راه حسین(ع) آن سرور
شهیدان است و به خواهران و برادران خود و دیگر اهل خانواده می گویم؛ که آنها قدمی که بر می دارند توجه داشته
باشند که در راه خدا باشد و امیدوارم با از دست دادن من که هدیه ای بی ارزش در برابر خدا می باشم ناراحت
نباشید و از شما می خواهم که بچه های خوب و اسالم دوست در آینده برای اسالم عزیز تربیت کنید و در آخر به
کلیه دوستان و آشنایان و ملت قهرمان و شهید پرور ایران تبریک بگویید و به آنها بگویید جان او هدیه ای برای امام
امت ،خمینی بت شکن و راه خدا است و امروز روزی است که ملت قهرمان با خون پاک خود با چنگ و دندان
برای بیرون راندن دشمنان اسالم و ایران موجی از دریای خروشان خون درست کرده و دشمنان اسالم را در آن
غرق می نمایید .پس کشوری که در این وضعیت و موقعیت باشد وظیفة ما مسلمانان آگاه و آمادة شهادت در راه
ایران عزیز و قرآن ،این است که مثل عقاب از البه الی ابرهای آسمان ،مثل شیر در بیشه ها و مثل نهنگ در اقیانوس
ها و مثل یک تکاور در روی سینة دشمنان اسالم.
دریای خونی که شهیدان به خون خفتة ایران درست کرده اند و باز در پایان وصیت نامه می خواهم که در مرگم
احساس ناراحتی نکنید و مانند اسیران کربال شهامت و استواری کامل داشته باشید.
والسالم  -حق پیروز و کفر نابود  -خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

سبزعلی مهدیان
هو الشهید
زندگی نامه شهید دانش آموز سبزعلی مهدیان
سبزعلی مهدیان در  15اسفند ماه سال  1344میان خانواده ای با ایمان و متدین در شهرستان
کالردشت استان مازندران دیده به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت مادرش جیران
مرتمی و پدرش حبیب اهلل مهدیان پرورش یافت.
دوران تحصیلی را تا مقطع متوسطه در مدارس روستای پیشنبور و حسن کیف رشته ریاضی
با موفقیت و جدیت پشت سر گذاشت و یکی از دانش آموزان خوب در تحصیل و اخالق بود،
شهید بزرگوار در فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و انقالبی آن دوران و برگزاری مراسمات
مذهبی مدرسه و محل سکونت ،نقش موثر و حضور پررنگی داشت.
شهید سبزعلی مهدیان در عضویت بسیج لشکر  25کربال به اسالم خدمت می کرد که
در جبهه جنوب شرکت داشت و سرانجام در تاریخ  1361/08/11عملیات محرم منطقه
موسیان در اثر اصابت ترکش خمپاره به دست و کتف شهد شیرین شهادت را نوشید و در
جوار رحمت الهی جای گرفت .پیکر پاک شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار روستای
پیشنبور شهرستان شهید پرور کالردشت 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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سبزعلی مهدیان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شاید وصیت نوشتن برای جوانانی که هنوز عمری نگذرانده اند بسیار سخت باشد .ولی در حال حاضر که عازم
به جبهه هستم فقط دو فکر در سر می پرورانم و هیچ دلبستگی به این دنیا ندارم و فقط به امید خدا و برای خدا به
جبهه می روم .یکی جهاد در راه خدا و پیروزی اسالم بر کفر ،دیگر شهادت در راه خدا ،هر کدام از این دو مورد
که نصیب من شد ،من خوشبختی خود را در آن می بینم چون می دانم که:
خاص ِة أَولیائِ ِه
باب ِمن أَ ِ
بواب ال َج َّن ِة فَتَ َح ُه اللّه ُ لِ َّ
إِ َّن الجِها َد ٌ
همانا جهاد ،دری است از در های بهشت که خداوند برای دوستان خاص خویش گشوده است.
َحس نَ َّب الَّذي َن قُ ِتلوا يف َسبيلِ اللَّ ِه أَمواتًا بَل أَحيا ٌء ِعن َد َربِّهِم يُرزَقو َن
َوال ت َ
کشته شدگان در راه خدا را مرده مپندارید که آنان زنده اند و نزد خدا روزی می خورند.
ای برادرانم و دوستانم! ای آنهایی که وصیت من را می شنوید و یا می خوانید! و ای جوانان اسالم! بدانید که این
انقالب احتیاج به کمک دارد ،درخت اسالم خون می خواهد .اگر به حد کافی به این درخت خون نرسد خشک

« »178می شود و در راه پیروزی اسالم این خون ها باالخره باید ریخته شود و اگر امروز ریخته نشود ،فردا خواهد ریخت.
اما من که از نظر مالی چیزی ندارم ولی فقط  20تومان به فیض اهلل بدهکارم و آن را هم ندادم آن را بدهید ،مقداری
هم خودکار و کتاب دارم که تا به شهادت نرسیده ام آنها را دست نزنید و اگر به یاری خدا به شهادت رسیدم آنها را
به برادرم مظفر که اگر درسش را ادامه دهد به او می دهم و یک روز هم روزه قرض دارم که بعد از شهادتم برادرم
فرضعلی عوضم بگیرد و یک روز هم پیش عمو شمسعلی کار کردم که قبال قرار بود  50تومان به من بدهد ولی آن
را ندهد به حساب کمک باشد ،اما به امید خدا چند روز دیگر می خواهیم عملیات وسیعی انجام دهیم ،که خودم را
به خدا سپرده ام و از خدا می خواهم که اگر خون من حقیر خدمتی برای اسالم می تواند انجام دهد ،مرا به درجة
شهادت برساند ،که در جنگ اسالم با کفر امام می فرماید:
اگر کشته شوید پیروزید و اگر بکشید باز هم پیروزید.
و در آخر هم پیامی دارم که؛ رهنمودهای امام را گوش فرا دهید و عمل کنید و اسراف زیاد نکنید و نماز اول وقت
بخوانید ،که همین چیز ها موجب پیروزی انقالب می شود.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
خداحافظ شما .دوستدار شما سبزعلی مهدیان

