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 يادداشت
 

 و قلـــم نـــام خداونـــد لـــوح بـــه
 

 حقيقــت نگــار وجــود و عــدم   
) ص(ت محمـد بـ در نكوداشت سال پيامبر اعظـم حضـرت ختمـي مرت   

شهر  ي شهداي فرهنگي قائم نامه و وصيت  نامه ها، زندگي بزرگ معلم انسان
از وپـر   يق تدوين داستانفي تحرير درآمد و خداي را سپاس كه تو رشتهبه 
باشد كـه نسـل حاضـر و    . نهايت شهداي فرهنگي را به ما عنايت فرمود بي

مردان تاريخ را بخواننـد   آفرينان و بزرگ هاي آينده، سرگذشت حماسه نسل
 انـد  مردي و مقاومت چگونه حسيني شده هاي پاي و بدانند كه اين اسطوره

بخوانند و بدانند كـه ايـران    .و عاشوراي ديگر را بر صحيفه تاريخ رقم زدند
هاي پاك مولود كعبه، شـهيد   اللهسي مقاومت و ايثار  مهد دليران و عرصه

 .است) ع(راه عدالت و آزادگي علي
در ميدان نبرد با نـداي يـا    )عج( دي موعودهپيروان ولي عالم امكان م

ان اسالم را به نمايش گذاشتند و جاودان صالبت سپاهي » مهدي ادركني«
 .شدند

ــبك ــرو س ــهح ــق عرص ــقانه   ان عاش ــگ عاش ــه و فرهن ــم، انديش ي عل
معمـار انقـالب    شـهيداني كـه بـزرگ   . انـد  جاودان شـده  خروشيدند و سبز

ــ  ) ره(اسـالمي ايــران امـام راحــل   اهللا  هو رهبـر معظــم انقـالب، حضــرت آي
ي معـزز   و تكـريم خـانواده   هـا درود فرسـتادند   اي، به روح مطهر آن خامنه

نواز امـام را هميشـه بـه     اين سخن دل .اند شاهد را بر همگان فرض دانسته
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 ؛خدا قبـول كنـد   ،پنجاه سال عبادت كرديد« : ياد داشته باشيم كه فرمود
 ». ها را بخوانيد و تفكر كنيد نامه بار هم يكي از وصيت يك

د، الزم است نرا بخوانها  نامه كه نسل حاضر و آينده اين وصيت براي آن
 .تدوين و در اختيارشان قرار گيرد

ايـن اثـر   و ويراسـتاري  العابدين درگاهي كـه در ويـرايش    از آقاي زين
دانـم از   خـود فـرض مـي    چنين بـر  هم .نمايم قدرداني مي ،اند تالش نموده

چراتـي  آقاي ابراهيم غفاري   دريغ برادر ارجمند جناب زحمات و تالش بي
انـد   اي داشـته  وقفه قدر تالش بي ي گران تدوين اين مجموعهتهيه و كه در 

 .منماي قدرداني
 

 نوراهللا قاسمي    
 شهر  مدير آموزش و پرورش شهرستان قائم

 1385تابستان     



 

 

 
 
 

 ي شهيدان شاهدبه نام خدا
 

ي چهـل و نـه معلـم شـاهد و      نامه نامه و وصيت درسي از عشق، زندگي
ي آمـوزش و   بل از شهادت پرسـنل اداره دانشجو معلم شهيدي است كه ق

و شهرهاي جويبـار و   شهر بوده و در اين شهرستان پرورش شهرستان قائم
كردنـد و يـا    سنگر تعليم و تربيت تـالش مـي  روستاهاي تابعه در و  كياكال

كه به عنـوان   اند و يا اين ي تربيت معلم بوده دانشجوي متعهد خدمت دوره
كردند اما پس از شـهادت   ندريس مييگر هاي د معلم در مدارس شهرستان

ي شـهيد در   شان به دليل آن كه محل سـكونت خـانواده   ي پرسنلي پرونده
 .شهر بود به اين شهرستان منتقل شد قائم

بر اساس اطالعات، اسناد و مـداركي اسـت كـه    ي شهيدان  نامه زندگي
قـرار   رزمان شهدا در اختيار مـا  هاي معزز شاهد و يا دوستان و هم خانواده

ي هـا  نامـه  قسـمتي از وصـيت  ناگزير شديم  ها خاطر محدوديتبه  .اند داده
قـرار   [ ]اين عالمـت  در داخل را  يمواردي توضيح. درج كنيمرا طوالني 

 .را تغيير ندهيم ها نامه ي نگارش وصيت شيوهسعي كرديم و داديم 
نـام  فارسـي  نامه بر اسـاس حـروف الفبـاي     و وصيت  نامه زندگيترتيب 

 .نوادگي شهدا استخا
ي  از زحمـات دبيـران محتـرم طـرح پراكنـده     دانـيم   بر خود فرض مي

كـه   شهر آقاي نوراهللا قاسمي قائم مدير آموزش و پرورش شهرستانشاهد، 
امـور شـاهد و ايثـارگران آقـاي     پيشـين  مسئول  ند،ا هدلسوزانه تالش نمود

 نامــه و آوري زنــدگي علــي انصــاري كــه تــالش زيــادي در جمــع  رمضــان
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اند، مسئول فعلي امور شـاهد و ايثـارگران آقـاي     ي شهدا داشته نامه وصيت
هـاي معـزز    شـهر، خـانواده   دالور فوالدي، بنياد شهيد انقالب اسالمي قـائم 

ي  و همـه  نـژاد قمـي   مدير محترم نشر رسانش آقاي محسـن علـي  ، شاهد
 .گزاريم سپاساند  ي اين مجموعه تالش نموده عزيزاني كه در تهيه

شـهر، شـركت صـنايع فلـزي      از مساعدت شوراي شـهر قـائم  ين چن هم
صـفرعلي شـعبان و   آن شـركت آقـاي   محتـرم  مدير فـروش  پيروز تهران، 

 .گزاريم سپاسنيز شهر  قائمشركت تعاوني فرهنگيان 
 

 امور شاهد و ايثارگرانابراهيم غفاري و 
 شهر شهرستان قائم آموزش و پرورش               



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لي ع: نام
 آزموده : نام خانوادگي

 علي  غالم: نام پدر
 10/9/1339: تاريخ تولد
 ي شهر كيالكال هروستاي آيت محل: محل تولد

 مريوان  - 7/9/1362: تاريخ و محل شهادت
 

 
 

شـهر   ي قـائم  محلـه  در روستاي آيـت  1339علي آزموده آذر 
ي ا سـالگي در خـانواده    چشم به جهـان گشـود، تـا سـن هفـت     

بـه مدرسـه    ،با اخالقي نيكو پرورش يافـت  پرمهر ما، امستضعف
تا كالس پنجم ابتدايي را با موفقيت كامـل در روسـتايش    ،رفت

 

شهيد   
علي 
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بـه   ،راهنمايي در روستا ي دورهنبودن داير به علت  .به پايان برد
اتفاق برادر بزرگترش با اجاره كردن اتـاقي در    شهر آمد و به قائم

بـه تحصـيالت    وروش سابقدر دبيرستان ك ،بافي گوني  ي منطقه
گيـري   زمـان بـا اوج   هـم  دبيرسـتان چهـارم   سال. ادامه داد خود

برگـزار  دبيرسـتان  انقالب اسـالمي در تظـاهراتي كـه از طـرف     
آيـي مـردم    فعاليت داشت و در ايام تعطيالت در گردهم ،شد مي

 .كـرد  مـي يي عليه رژيم وقـت كوشـش   پيما راهبراي تظاهرات و 
ي  ديپلم در رشـته  گرفتنآزادي موفق به  سرانجام در اولين بهار

 .فيزيك گرديد -رياضي
ــه كشــاورزي    ــام تعطــيالت تابســتاني ب ــوده در اي ــي آزم عل

هـاي   اش باشـد و در فرصـت   پرداخت تا كمكي براي خـانواده  مي
 وي. كـرد  ي تحصيلي خـود كـار مـي    مناسب براي تأمين هزينه

 تنگـرف حـدود پـنج مـاه بعـد از     . داشـت اخالقي حسنه و نيكو 
بـه خـدمت سـربازي رفـت و      1358آبـان سـال    15در  ،ديپلم
به پادگـان   پسس. ي آموزشي را در پادگان بيرجند گذراند دوره
همدان انتقال يافت، دو ماه از خـدمت خـود را در    زرهي 3تيپ 

كه در آبان مـاه سـال    تا اين ،ي عملياتي اهواز سپري كرد منطقه
اش بازگشت و  د خانوادهي خدمت سربازي به نز با اتمام دوره 60

به عنوان يكي از اعضاي مؤثر انجمن اسالمي روستا انتخاب شـد  
در خدمت به مردم وكارهاي مربـوط بـه انجمـن     1361و تا مهر

 .اسالمي فعاليت داشت
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التـدريس در   به عنـوان آموزگـار حـق    1361علي در مهرماه 
آذر . جوار روستايش مشغول تـدريس شـد   يكي از روستاهاي هم

سال در مركز تربيت معلم شهيد رجايي الهيجان پذيرفته  همان
شد و به تحصيالت خود در مركز تربيت معلـم الهيجـان ادامـه    

ي  به جبهـه  يان ديگراتفاق دانشجو به 1362در چهارم آبان  .داد
براي برقـراري امنيـت در   . ي مريوان اعزام شد كردستان، منطقه

ري داشـت و در  مريوان، به اتفاق هـم رزمـان خـود تـالش وافـ     
ويـژه در درگيـري هفـتم آذرمـاه در      هـا بـه   درگيري با گروهـك 

ي مريـوان شـركت    منطقه الزمانِ صاحب ي اهللا قله راهي حزب سه
داشت و در مصاف با نيروهاي مزدور كومله و دمـوكرات بـر اثـر    

در . اصابت تركش نارنجك به سرش به سوي معبـودش شـتافت  
نهـاد چشـم از جهـان و    ي گيتـي   همان ماهي كه پا بـه عرصـه  

 .ت و جبين مباركش با خون شسته شدجهانيان فرو بس
ار  شـهر در گلـز   پـس از تشـييع در قـائم   را پيكر مطهر شهيد 

باشد كـه انـوار روح   . دنپايين به خاك سپرد ي محله شهداي آيت
بخــش راه كســاني باشــد كــه يــادش را گرامــي  شــهيد روشــني

فرسـتند و   كـران مـي   دارند و به روان پـر فتـوحش درود بـي    مي
 .گويند اي مرد آسماني عروج ملكوتي تو خوش باد مي

 آري انگار آسمان، تنهاي تنها مانده اسـت 
 

 هايت صادقانه در دلم جا مانده است  غصه
 

 )جانيه تقوي(
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 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
منجـي   ،)عـج (صاحب الزمان ،با درود فراوان به مهدي موعود

قـش، امـام امـت، رهبركبيـر انقـالب      عالم بشريت و نائب بـر ح 
اسالمي ايران، اميد محرومين و مستضعفين جهان و بـا سـالم و   

ي شهداي صـدر اسـالم و شـهداي كـربالي ايـران       درود به همه
 . ...زمين از بدو انقالب تا جنگ تحميلي

قدر شهدا كـه ارج و منزلتـي    هاي گران سالم و درود برخانواده
خـدمت  ه بو با سالم و درود  ...دارند عظيم نزد خداوند باري تعالي

بزرگـوارم   م و درود و سالم به شما بـرادر ا ي عزيز و گرامي خانواده
كه در سنگر فرهنگ و مبارزه با جهل و نـاداني مشـغول خـدمت    

از خداوند باري تعالي خواهانم كه به من نيـروي ايمـان و   . هستيد
بزرگ جهـاني،  توان عطا فرمايد كه در به ثمر رساندن اين انقالب 

فردي اليق و مثمر بوده و باري بر دوش اين انقالب نبوده باشم و 
دسـت   هـايم بـه    كه چرا از جبهه نامه اما شايد تعجب كنيد از اين

گوييد چرا بدون خداحافظي از شـما    چنين مي رسد و هم شما مي
 .ام ي عزيز و ساير دوستان به طور غريبانه به جبهه رفته خانواده

ه باعـث شـد سـنگر دانـش را رهـا كـنم و سـنگر        عواملي ك
گناهاني كه از من  اوالً :تر از آن بدانم اين بود كه ها را مهم جبهه

ثانيـاً   .سرزده است در طول مدتي كه در جبهه هستم رفع شـود 
ثالثاً بـه رزمنـدگان پرتـوان     .توانسته باشم به خودسازي بپردازم

در راه اسـالم و   جنگنـد و جانشـان را   ها مـي  اسالم كه در جبهه
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اسـالم   ي كنند و پايه قرآن نثار كرده و نهال اسالم را آبياري مي
هـا آگاهنـد    چون آن ... .كرده باشمكمكي  ،سازند تر مي مرا محك
شوند خداوند خريدار جـان مـؤمنين اسـت و    » شهيد « كه اگر 

اگر هم صحيح و سالم برگشتند باري از گناهـاني كـه بـر دوش    
 .اند شته و خدمتي به اين انقالب اسالمي كردهبردا ،ها بوده آن

نشينم و به حـال خـودم گريـه     دانم چرا گاهي اوقات مي نمي
شـايد در اثـر گناهـاني بـوده كـه انجـام دادم و هنـوز         ،كنم مي

در هـر صـورت تصـميم     .اي از آن را جبران كـنم  م شمهتنتوانس
ي جنگ رفتم تـا   گرفتم و به تصميم خود عمل كردم و به جبهه

اين كه توانسته باشم خدمتي براي ايـن انقـالب اسـالمي كـرده     
اي از گناهانم را بكاهم تا شايد خداونـد بـزرگ كـه     شمه وباشم 

ــه سرچشــمه ــوبي ي هم ــت و   ي خ ــر و محب ــاف و مه ــا و الط ه
بخشايندگي است ترحمي بـه حـال مـن كـرده و سـهمي از آن      

 . دريغ خودش را نثار من كرده باشد هاي بي نعمت
هـا راه را   ي عزيز فرسـنگ  ون مطلع ساختن شما خانوادهلذا بد

كه شر كفار بعثي و  پيمودم و به سوي مريوان هجرت كردم تا اين
هــاي دمكــرات و كوملــه را از ســرزمين  و ضــد انقــالب فقــانمنا

 والفجر ي زماني تصميم گرفتم كه حمله. ان كوتاه نماييمم اسالمي
هـاي   عـراق بمـب  آغاز شـد و از طـرف ديگـر، رژيـم بعـث      چهار 

دفــاع مريــوان، مسجدســليمان،  شــيميايي بــر ســر مردمــان بــي
ــد ريخــت  ــول، بهبهــان و نهاون ديگــر غيــرت و . انديمشــك، دزف

ام اجازه نـداد بنشـينم و تماشـاگر صـحنه باشـم، لـذا        جوانمردي
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اتفاق چند نفر از برادران دانشجو با موافقت مركز تربيـت معلـم    به
ي حق عليـه باطـل    عازم جبهه الهيجان از طريق بسيج الهيجان

را اگر سعادت شهيد شدن يافتم و بـه    ن گشتم كه شرح مفصل آ
خواهنـدگفت و اگـر ايـن     سـنگرانم بـاز   خود پيوسـتم هـم   يخدا

امـا از شـما    .صحبت خواهم كـرد  بعداً سعادت نصيب من نگشت،
 ،كنم كه بيشتر به خـانواده سـر بزنيـد    خواهش مي ،برادر بزرگوار

ز دوري من نگران باشند و حضـور شـما در نزدشـان    ها ا نكند آن
ام نبايـد ناراحـت    البتـه خـانواده   .ها خواهـد شـد   باعث آرامش آن

اند كه بـه   ها فرزندي را پرورش داده و تربيت كرده زيرا آن ،باشند
هـل مـن   « ياري اسالم و قرآن شتافته و با لبيك گفتن به نـداي  

انش را نثـار  شـكن جـ   حسين زمان خمينـي بـت  » ناصر ينصرني 
اميد است گناهانم را بخشيده و خداوند متعال اجـر و  . ه استكرد

 .شان گرداند مزد اخروي نصيب
 سخني با برادران فرهنگي 

ي اسـالمي و سرشـار از عشـق     شما كه در همه حال با روحيه
خداوندي در سنگر عشق و ايمان يعني مدرسه به مبارزه با جهـل  

آن چنان اسالمي و عبادي و  يمندگانپردازيد، بايد رز و ناداني مي
 اي درخشـان  مخلص تحويل اسالم و اين انقالب بدهيد كه آينـده 

ثمر بـراي بـه    براي اين انقالب مهيا سازند و فردي مفيد و مثمر را
باشيد و هميشه بايد يك معلـم   اجرا درآوردن قوانين اسالمي بوده

غنچــه  و راهنمـاي خـوبي بــراي ايـن نونهـاالن و نيــروي تـازه از     
هـا را پـر بـار كنيـد كـه فـرداي        چنان آن شده باشيد و آن شكفته



 17  •شهيد علي آزموده  

 

هاست و هم چنين رسالتي كه در پيش داريد  انقالب در دست آن
و ) ص(محمـد   رسـالتي اسـت كـه حضـرت     ؛خيلي سنگين است

آن را از طرف خداونـد دريافـت نمودنـد و شـما     ) ع(اطهار ي  ائمه
 .. ..دهندگان راه اين معصومين هستيد ادامه

شما هميشه و در همه حال در سنگر عشق و عبـادت يعنـي   
مدرسه همانند مجاهدي بزرگ و سرشار از الطاف خداونـدي بـه   
مبارزه عليه جهل و ناداني بكوشيد و شاگردان و مريداني همانند 

ي اسـالمي   هـا تحويـل ايـن انقـالب و جامعـه      ابوذرها و سـلمان 
كه بـه شـما محـول     اي ي شما را در وظيفه بدهيد، خداوند همه

شده است آشنا كند و در بـه انجـام رسـاندن آن قـوت عنايـت      
 شاءاهللا  ان. فرمايد

 

 !پروردگـارا : كـنم  ام را با دعاي زير تمام مي نامه در پايان وصيت
گردان و نيـرو    هاي دشمنان اسالم را از آرامش و اطمينان تهي دل

هـم   ان را درهايشـان را بلـرزان و تدبيرشـ    از تنشان بازگير و قلـب 
در ميـدان نبـرد در    وآنان به سستي گرايد  ي شكن تا اركان فعاله

 آمين. برابر لشكريان كفرستيز اسالم به زانو در آيند
خداياخـدايا تـا انقـالب مهـدي     : مان و اينك دعاي هميشگي

 خميني را نگهدار
سـپاه   ،اهللا سه راهـي حـزب  ، كردستان، مريوان – 62/  9/  1

 )چور(صاحب الزمان  ي ر قلهپاسداران مستقر د
 علي آزموده





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد : نام
 نيا  اسالم: نام خانوادگي

 علي : نام پدر
 4/10/1335: تاريخ تولد
  سواد كوه شهرستان -روستاي معدن: محل تولد

 بزرگقاديكالي  -31/6/1360: محل شهادت تاريخ و
 شهر قائم                        
 
 

نيا جشن شادي برپـا   اسالم علي ي ر خانهد 1335چهارم دي 
هـاي   آن روز گـل  .گيتي نهاد ي پاي به عرصه يچون فرزند ،بود

پـدر و  . شادي فضاي روستاي معدن سوادكوه را معطر كرده بود
هــاي  مــادر از حضــور نورســيده بســيار خوشــحال بودنــد و گــل

 

شهيد   
امحد 
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با پدر و مادر . ندديددر زمستان  را آويز آور بهار دل رنگارنگ پيام
ايـن  . نـام فرزنـد را احمـد نهادنـد     )ص(مي اسالماياد رسول گر

بـه ديـن مبـين     مند عالقه و ي متوسطا  در خانواده ي الهي هديه
 .نديدزندگي در اي كه رنگ تجمل را  خانواده ،دكراسالم رشد 

بـه شهرسـتان    بنـا بـه شـرايط زنـدگي    مـدتي   احمد پس از
طفوليـت   ي دورهن كـرد پـس از سـپري   . دركـ شهر عزيمت  قائم

كوشـيد و بـه خوانـدن     معرفت ديني مـي  همواره دركسب علم و
 منـد  عالقـه  هاي ديگر هاي مذهبي و علمي بيشتر از كتاب كتاب

 ي دورهاي كـه بـه اسـالم داشـت از همـان       به خاطر عالقـه . بود
وارد قاديكالي بـزرگ  تشكيالت مذهبي و اسالمي در دبيرستان 

دوران  در. جسـت  كت مـي عليه رژيم وقت شـر   شد و در فعاليت
 در اومبارزه و اوايل حركت و قيام عمومي مـردم ايـران، آرزوي   

امام خميني  بازگشتسقوط رژيم شاه و : شد چيز خالصه مي دو
امـام هـم بـه     شاهي سـقوط كـرد و   رژيم ستم. به ميهن اسالمي

 .ايران آمد
سـراي   به دانش 1355 سال پس از پايان تحصيالت متوسطه

اين دوره ضمن عمق  در .رستان ساري راه يافتتربيت معلم شه
هاي سياسي و مذهبي خـود، بـراي بيـداري     بخشيدن به فعاليت

 ي ي دو سـاله  پس از پايـان دوره  .نسل جوان بسيار پر تالش بود
ي راهنمـايي   در مدرسـه  1357سـال  از سراي تربيت معلم دانش

 .ي بزرگ مشغول تدريس شدقاديكالتحصيلي 
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به معلمي  .سوز بود با وقار و دل ،صبور اردر محيط مدرسه بسي
بـرد و   ان لـذت مـي  آموز دانشورزيد و از تعليم و تربيت  عشق مي

در  خدمات خالصانه و تالش او. كرد خدمت مي مردمبراي خدا به 
قبـل از  شد عوامل حزب رسـتاخيز   سببآموزان  راه بيداري دانش
پـروش   آمـوزش و  بـه هـايي را   عليـه او گـزارش   ،پيروزي انقـالب 

بعد از نماز مغرب و ها  شباسالمي انقالب  پيروزي پس از .دهندب
براي  .داد مي قرائت قرآن را آموزش انمند عالقهدر مسجد به عشا 

 كـرد و در  با منافقان مبارزه مـي آوردهاي آن  حفظ انقالب و دست
 يشها فعاليت. كه با منافقان داشت پيشاني او شكست اي درگيري
 او را دسـتگير  تـالش كردنـد  ن كـوردل  اه منافقـ اي بود ك به گونه

 .اگر چه موفق به اين كار نشدند ،كنند
همسرش بـراي آخـرين    1360 صبح روز سي و يكم شهريور

 يهمانند نسيم ،هاي استوار د و او با قدمكربار او را با نگاه بدرقه 
اش را كسـي   نسيمي كه ديگـر وزش عاشـقانه   .از كوچه گذشت

همسـر و دختـرانش    ه خـاموش شـد و  صدايي ك .احساس نكرد
عازم محل هنگامي كه احمد  .نشنيدند ديگر آن صداي پرمهر را

كنار مسـجد   ن درامنافق ،قبل از سوار شدن اتوبوس ،خدمت بود
همان جايي كه صوت تـالوت قـرآن و اذانـش    ، قاديكالروستاي 

 جـرأت آنـاني كـه   . شد او را به شـهادت رسـاندند   انداز مي طنين
چـادر بـر سـر     ،مبارزه رودررو با احمد قـرار گيرنـد   نداشتند در

پيكرش غرقه به خون شـد  ، حمله كردند نهادند و با اسلحه به او
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پس از تشيع در گلزار شهداي را پيكر شهيد . و به شهادت رسيد
 .دنشهر به خاك سپرد قاديكالي بزرگ قائم

ها جـاري   نيا موجي از اندوه و غم در دل شهادت احمد اسالم
سـيد  (پـرورش وقـت    وزيـر آمـوزش و  اي كـه   به گونـه  ،ساخت

پيـام   ايـن معلـم بزرگـوار   به مناسبت شـهات  ) اكبر پرورش علي
 :متن پيام چنين است .مهمي را فرستادند

گون معلم عاشق اسالم و قـرآن، پيـام سـرخ آغـاز سـال       خون گل
تحصيلي را در ميان انبوه اندوه و عصيان مردم مسلمان اين منطقه به 

در روز . شهر رسـاند  آموزان قائم فرهنگيان، معلمان و دانش جان  گوش
ي قـ جمشـيد رزا  ]بسيجي[ نيا و برادر نخست درس، برادر احمد اسالم

ي  انـد و در ايـن واقعـه    هدف رگبار دشمنان منافق انقـالب قرارگرفتـه  
تعالي شتافت و برادر ديگرمان رهسـپار   ا به لقاي حقني سوز، اسالم جان

  .بيمارستان گرديد
و پرورش ضـمن محكـوم و مـردود شـناختن ايـن        وزارت آموزش

نيا را كـه   شهادت معلم شهيد احمد اسالم ،انهحاعمال وحشيانه و مذبو
ان باخـت،  در راه جهاد با جهل مظلومانه در طريق معبود و معشوق ج

و نايـب بـر حقّـش حضـرت امـام      ) عـج (اهللا  گاه با عظمت بقيه به پيش
چنـين   آمـوزان و هـم   رهنگيـان و دانـش  و عمـوم ف ) مدظلـه (خميني 
ي محترم آن شهيد عزيـز تبريـك و تسـليت گفتـه و توفيـق       خانواده

كفنان انقالب اسالمي ايران از  گون ي راه مقدس گل همگان را در ادامه
 .نمايد درگاه ايزد متعال مسئلت مي

 سيد علي اكبر پرورش             
  1/7/1360 -وزير آموزش و پرورش 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الدين  شهاب: نام 

 اسماعيلي سراجي: خانوادگي  نام
 علي غالم: نام پدر

 6/1/1344: تاريخ تولد
  شهر قائم شهرستان: محل تولد

 سه راه سيد ،حلبچه -26/12/1366 :محل شهادت تاريخ و
 خرمال ،صادق     

 
 
 

ي مذهبي  در يك خانواده 1344ششمين روز فروردين سال 
. الدين گذاشتند تولد شد كه نامش را شهابپسري مشهر  در قائم
كودكي خود را در آغوش گـرم خـانواده بـا     ي هالدين دور شهاب

پس از آن كه هفت . مسائل مذهبي سپري كرد فراگيري قرآن و

 

شهيد   
الدين  شهاب
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 .فرسـتادند مدرسـه  بـه  براي كسب علم و دانـش  ساله شد او را 
اني او نوجو ي ه دور. ابتدايي را با موفقيت به پايان رسانيد ي هدور

الدين ضـمن فعاليـت    شهاب .مصادف با انقالب اسالمي ايران بود
چنـان   آن. كـرد  ها شـركت مـي   ييپيما راهسياسي در تظاهرات و 

در . آمـد  نمـي  منـزل متوالي به  هاي غرق در فعاليت بود كه شب
 .هاي دوران انقالب چند بار مجروح شد درگيريتظاهرات و 

، كـاري داشـت   اران هـم پس از پيروزي انقالب با سپاه پاسـد 
  .متوسطه ادامه دادي  دورهبه تحصيالت خود نيز در  زمان هم

 .ي اين ازدواج دو دختر است ثمره. در همين ايام ازدواج كرد
دانشـجوي تربيـت معلـم     1364 سـال ديـپلم   گرفتنپس از 

چهـار سـال در   . سـال فـن معلمـي را آموخـت     دو شد و نوشهر
و  تعلـيم  شهرستان بابل بـه  دشت و پايين گتاب  سرخروستاهاي 

چنـان بـا اشـتياق و     در امر تدريس آن. نونهاالن پرداخت تربيت
خـوي   و  ي خلـق  ان شـيفته آمـوز  دانشعالقه بود كه همكاران و 

 .ندبودمعلمي او 
 .ي نبرد غافل نبود و چندين بار به جبهه اعـزام شـد   از جبهه
ام تـالش  يـت تمـ  مأموراعزام به جبهه و بعد از پايـان   اما قبل از

 در آمـوزش  كـرد تـا   آموزان صرف مي خود را براي تدريس دانش
الدين به هنگـام حضـور    شهاب .اي ايجاد نشود وقفهآموزان  دانش

جبهـه را   .بـرد  جبهه اهداف و رسالت آموختن را از يـاد نمـي   در
 .دانست بهترين مركز خودسازي مي
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الـدين   كـه شـهاب   شروع نشده بود 10 هنوز عمليات والفجر
جـانم حسـين،    «كـرد و نـداي    سرايي مـي  اي رزمندگان نوحهبر

 . كرد را زمزمه مي »جانم حسين
به اتفاق رزمنـدگان بـه سـمت     1366بيست و چهارم اسفند 

حركت كرد و  10ي عملياتي والفجر  مرز ايران و عراق در منطقه
هاي تند پـر از بـرف بـه     اي و شيب صخره هاي پس از گذر از كوه

ي سيد صادق ـ   وستاي خرمال رسيدند و جادهي مقابل ر منطقه
. حلبچه را به تصرف خود در آوردند و كنار جاده مسـتقر شـدند  

الدين با مهارت خاصـي بـه سـوي يـك خـودروي جيـپ        شهاب
نيروهاي عراقي آتش گشود و سرنشـين خـودرو را بـه هالكـت     

 اي گلوله ،جايي كه در تيررس دشمن قرار داشت آن اما از ،رساند
با همان حال به مقاومت ادامه داد تا ايـن كـه    ،صابت كردبه او ا

هـا بـه    يكـي ازگلولـه  . ي ديگر قرار گرفت هدف اصابت سه گلوله
امـا انگشـت او    ،پيشاني او اصابت كرد و او سر به زمين گذاشـت 

بر ماشه و سالحش به سوي دشمن نشانه رفته بود تـا ايـن كـه    
 .جان به جان آفرين تسليم كرد

در  6/1/1364در  ،روز والدت شهيد در سالا رپيكر مطهرش 
 .دنشهر به خاك سپرد كالي قائم گلستان شهداي سراج



 درسي از عشق  • 26

 

 ي شهيد نامه   از وصيت قسمتي
تنجيكم من عذاب ه هل ادلّكم علي تجار ايا ايها الذين امنو« 

اهللا بـاموالكم و    تجاهدون في سـبيل  منون باهللا و رسوله وؤت اليم
 )10-11/صف( »ن كنتم تعلمونانفسكم ذالكم خير لكم ا

آيا شما را بـه تجـارتي سـودمند كـه از عـذاب       !اي اهل ايمان
آن تجارت اين است كه ، دردناك آخرت نجات بخشد داللت كنم

به خدا و رسول او ايمان آوريد و به مال و جان در راه خدا جهـاد  
 .اگر دانا باشيد ،اين كار از هر تجارتي براي شما بهتر است. كنيد
ـ  جان !ر الهابا آن را  ب فقـه خوانـديم و  بازي راهيانت را در كتُ

ــانه ــره   افسـ ــات روزمـ ــي و دور از واقعيـ ــاطيري، خرافـ اي، اسـ
غافل از آن كه ما دچار خودمحوري گشته و شعاع  ،پنداشتيم مي

 .مان محدود است و مقصور است ديدگاه
 مرگ اگر مرد اسـت گـو نـزد مـن آي    

 

ــگ   ــگ تن ــرم تن ــش بگي ــا در آغوش  ت
 

 و بـو   رنـگ  بـي از او جـاني سـتانم   من 
 

ــگ   او ز ــگ رن ــتاند رن ــي س ــن دلق  م
 

  ]مولوي[
نويسم كه محور خـط فكـريم بـراي     وصيتم را ازآن جهت مي

اي  بازماندگان و خوانندگان معين شـود تـا هـيچ شـك و شـبهه     
ام بـا   نداشته باشند و آگاه باشند كه خطي را كـه مـن برگزيـده   

هرچنـد كـه عقـل در     ،ام هبصيرت و آگاهي و تعقل به آن رسيد
 . ...اين معركه ناچيز است
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چـه   مفهوم زيبايي و آزادگي را بـه مـن آمـوختي و    !خداوندا
وقـت مـرگ    آن ي ظهـور برسـد و   زيباست اين واژه كه به عرصه

 .)ع(علي بن همانند سيد آزاد مردان حسين ،گردد آسان مي
هـاي مخصـوص    شادي ها و بستگي رعنا دل پيرِ جهانِ !معبودا

هـا   طلبد و آن شيفتگانش را به سوي خود مي ...به خود را دارد و
ــه  ــته و زمزم ــاقي گذاش ــث ب ــوش و  را در عب ــوچي را در گ ي پ

  ... .يداسر پذير مي هاي دل هوششان با چكامه
  .آن نشومي   ي خود گردان تا شيفته مرا شيفته !خداوندا
از گسلد و خود را  سركشم هر چند گاه بند مي نفسِ !خداوندا

 ... .گردد  قيد من خارج كرده و بر من مستولي مي
تا در گرو ايمانم بتوانم زنجيـري   فزاقدرت ايمانم را بي !بار الها

آن را مهار  بيندازم و] نفس[ بر اين ياغي و طاغي از ذكرهايت را
 .كنم

ثناي ايزد منان و قبول طاعات، سخنم با شـما   بعد از حمد و
 . مستمعين و بازماندگان است
دشـمن  امتي كه از آهنگ عزمتان  !اما شما اي امت بيداردل

تاريخ كه مهر باطـل بـر    مات و مبهوت گشته و اي مردان واقعي
همه حال به هوش باشيد كه  در ،نامردان و درخودماندگان زديد
هاي آن را كـه بـا    انقالب و ارزش .خواب نسيان شما را فرا نگيرد

ي مادرانمـان و آه   شسـته ن خـون  اشـك بـه   فداكاري عزيزانمان و
. فداي رفاه و آسايش نسـازيد  ،ي پدرانمان به دست آمده تفتيده

دنيا محل محك و تجربه است و كسـي سـربلند از ايـن تجربـه     
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هـا و ظـواهر زيبـا     بسـتگي  ي دل خارج خواهد شد كـه بـر همـه   
 . ...آخرت را جستجو كند ي پا زند و در دنيا ذخيره پشت

آيد نـام انسـان را بـر     كه شرمم مياما سخنم با گروه ديگري 
و غمشـان   سوداگران ناكسِ دنيا پرستي كه تمام هم ،ها نهم آن

نكنيد اين كارها را كـه دچـار   .. .بردن هستي مردم است به تاراج
 .گيريد قهر و غضب خدا و امت بيداردل قرار مي

شـما آشـناتر از مـن بـه      ،فكـرانم  اما خطاب به دوستان و هم
نـه بـه    خواهم مطلبـي را  فقط اجازه مي .ستيدمسائل و دردها ه

هميشه سعي  .بلكه به عنوان يادآوري بازگو كنم ،عنوان نصيحت
ــاك و زالل و وارســته از   ــا پ كنيــد ماننــد امــواج خروشــان دري

پس  ،ي مرگ تدريجي است سكوت به منزله. ها باشيد بستگي دل
نكنـد خـداي    ... .سكوت موحش را با تالطـم غرانتـان بشـكنيد   

شاهد عروج ديگران باشـيد و   ،كرده چون ساحلي سكون يافتهنا
 . خود انگشت ندامت و پشيماني بر دهان بگيريد

 سخني چند با پدر و مادرم
كـاري   كرداري و درست شما كه دايم مشوق من به راه راست

وار صبر و شكيبايي را چنگ زده  خواهم ايوب از شما مي.. .بوديد
 ين را بدانيد كه خداوند اهل حلمو ا. مسلط بر خويشتن باشيد و
 ... .باري را در هنگام مشقت دوست داردبرد و

 

 مــا كــه باشــيم در جهــان هــيچ هــيچ
 

 چون الف از خـود نـداريم هـيچ هـيچ    
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 اما شما فرزندانم 
دانم كه در حال حاضـر قـدرت دركتـان آن قـدر      هرچند مي

 بفهميد و براي فهميدن بايد ايـامي دراز  هايم را نيست كه حرف
كنم  به شما سفارش مي. و روزگاري طوالني را پشت سر بگذاريد

 هميشه و در همه حال يـاد خداونـد را در خاطرتـان بسـپاريد و    
شويد و در  پاك و بري مي ،اين را بدانيد كه با ياد خدا از گناهان

 . باشيد يي دادگر همه حال بيدادگري را نكوهيده و ستاينده
 شما اي برادران و خواهرانم

ل انسـاني سـفارش   ئا را به اخالق اسالمي و تعهد به مسـا شم
نكند خداي ناكرده غرور و خودپسندي و تكبـر شـما را   . كنم مي

در بر بگيرد و نيروي دركتان وارونـه گشـته و تشـخيص ثـانوي     
اين را بدانيد  برايتان پيش آيد و از كمال انساني محروم بمانيد و

  .كه سرانجام مصلحان، عروج و تعالي است
پايان اميدوارم كه خداوند از سر تقصيرات و گناهـاني كـه    در

 .ام بگذرد سهواً و عمداً مرتكب گشته
 

 22/10/66هفت تپه ـ 
 الدين اسماعيلي شهاب
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خداوند به سـيد   1338در يكي از روزهاي گرم تابستان سال 
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ي تحصـيل بـه    بـراي ادامـه   .را در روستا گذراند ييابتداي  دوره
دبيرسـتان را بـا    ي هساري رفـت و در دبيرسـتان شـريف و دور   

 . گذراندموفقيت 
عباس عالوه بر فراگيري علم و دانش به آموختن قرآن مجيد 

 در كارهــاي كشــاورزي بــه هنگــام فراغــت  بــه همــت گماشــت
 . كرد ي خود كمك مي خانواده

هـا حضـور    ييپيما راهعباس در  ،انقالب اسالمي گيري در اوج
كاري دوستانش مردم روستا را تشويق بـه   داشت و با همفعاالنه 

 .كرد ها مي ييپيما راهحضور در 
ــال ــري وارد     1360 س ــور سراس ــت در كنك ــس از موفقي پ

بيـت معلـم را   ي تر دو ساله ي دورهدانشسراي تربيت معلم شد و 
ي عمـار   در مدرسـه  1363 سـال  .با موفقيت بـه پايـان رسـانيد   

او در كـارش مسـلط و   . آباد به تـدريس پرداخـت   روستاي مشك
درخواســت  بــه. دادتعلــيم را جــدي بــود و شــاگردان بســياري 

ي مرحـوم اشـرفي مشـك آبـاد را      همكارانش مـديريت مدرسـه  
  .دادانجام پذيرفت و در اين سنگر خدمات شاياني را 

سيد عباس در مجالس مذهبي حضوري فعـال داشـت و بـه    
د و بـه  كـر اتفاق ديگر دوستانش بسيج را در محـل سـاماندهي   

پرداخته و در سركوبي  آوردهاي انقالب  حفظ و حراست از دست
 . اي داشت ضد انقالب و منافقان نقش ويژه

ي ايــن ازدواج  ثمــره .ازدواج كــرد 1362ســال ســيدعباس 
شـوق خـدمت بـه اسـالم در او     . سيدياسر اسـت پسري به نام 
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ور بود و تصميم گرفت براي ياري رساندن بـه رزمنـدگان    شعله
سنگر تعلـيم و  . هاي حق بشتابد تا شايد سيراب گردد به جبهه

ي  شـد و در منطقـه   ي جنـگ  تربيت را رها كرد و راهي جبهه
تپه به فراگيري فنون نظامي پرداخت و پس از يـك دوره   هفت

 4در عمليـات كـربالي   . برگشـت منـاطق جنگـي    به مرخصي،
 صـاص الرّ ام  ي در منطقـه  1365ماه  شركت كرد و در دهم دي

چند ساعت پس از شـروع عمليـات، شـيرمرد سـنگر تعلـيم و      
ي جنگ چون شهيدان دشت كربال به  ي جبهه تربيت و رزمنده

راه پيكـرش   به سال چشم 9اش  خانواده. سوي معبودش شتافت
گروه تفحـص   راي پيكر پاك شهيد  مانده انجام باقيبودند و سر

با شكوهي خـاص در گلـزار شـهداي     1374 سال و كردندپيدا 
  .دنزادگاهش به خاك سپرد

 ،هاي ارسالي پدر از جبهه را خواند فرزندش سيدياسر كه نامه
داشـت و ايـن    چگونه رفتن پدر به سوي معبود را ناباورانـه بـاور  

ر ذهن و ضمير فرزند شد كه خطـاب  هايش نقش ب جمله از نامه
 ».هيچ وقت نبايد زير بار ظلم و ستم برويد« : گفت به ياسر مي

 

 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
» الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا هللا و انـا اليـه راجعـون    « 

 ] 156 /بقره[
ي سخت و ناگوار دچار شوند صبوري  آنان كه چون به حادثه

ما به فرمان خدا آمـده بـه سـوي او رجـوع      پيش گرفته، گويند
 . خواهيم كرد



 درسي از عشق  • 34

 

 ] 193 /بقره [ » و قاتلوهم حتي التكون فتنه « 
 .و با كافران نبرد كنيد تا فتنه از روي زمين برطرف شود

اصـغر   اشـرفي فرزنـد ميرعلـي   ) امير  (جانب سيد عباس  اين
طبـق دسـتورات    461ي شناسـنامه   شماره 1338اشرفي متولد 

ي خود دانستم تا مطالبي را به عنـوان   رح اسالم وظيفهاحكام ش
خداوند قادر متعال جهان و انسان را آفريد و  :نامه بنويسم وصيت

  صـد  يك ،هاي روي زمين حجت ما انسان براي راهنمايي و اتمام
فرستاد تا بشـر را  ] ع[هزار پيامبر و دوازده امام  چهار و  بيست و

هـاي شـيطاني بـه سـوي اهللا و      شها و انحـراف و لغـز   از تاريكي
هـدايت   ،صراط مستقيم كه سعادت دنيا و آخـرت در آن اسـت  

هايي را كه آگاه و قابل هدايت هستند به اطراف اين  نمايند و آن
ي  چراغ هدايت و روشنايي كه همـان قـرآن و پيـامبران و ائمـه    

  باشند حلقه مي) جع(و مرجع تقليد كه نايب امام زمان) ع(اطهار
 .ا گمراه و متفرق نشوندزده، ت

ي حقيـر را در   گويم كه اين بنـده  تو را شكر و سپاس مي ! خدايا
هـا از دوران   عصر و زماني آفريدي تـا بتـوانم بعـد از گذشـت قـرن     

اي از عظمت و قـدرت واقعـي    گوشه ]ع[ي هدي و ائمه ]ص[پيامبر
 ... .اسالم را به طور عيني در دنياي كنوني مشاهده نمايم

ي ديني واجب دانسـتم بـه عنـوان يـك      م و وظيفهبنا به حك
امدادگر بسيجي همانند سـربازان صـدر اسـالم و يـاران باوفـاي      

كه در سـرزمين كـربال بـا    ) ع( حسين ساالر شهيدان حضرت امام
اند و بـه شـهادت    هكردي باطل مبارزه  كافران و ظالمان و جبهه
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رضاي  هاي حق عليه باطل شوم و براي اند، رهسپار جبهه رسيده
خوبي وظايفم را به ) ع(ي اطهار خداوند متعال و خوشنودي ائمه

 . انجام دهم
محرومان و مظلومـان جامعـه بايـد بداننـد كـه ديـن اسـالم        

 ... .باشـد كـه حيـات انسـان در آن اســت     رحمـت و بركـت مـي   
ي ما مسلمانان كه تسليم فرمان خداونـد هسـتيم    ي همه وظيفه

بهـاي هـزاران شـهيد و     ه خوناين است كه از انقالب اسالمي ك
 .باشد خوب حفاظت و نگهداري كنيم مجروح و معلول مي

يك لحظه ما را به خودمان وا مگذار و بـه مـا ايمـاني    ! خدايا
استوار و صبري جميل و تقوا عنايت فرما تـا از شـر شـيطان در    

 . امان بمانيم
 چند سخن با پدر و مادر بزرگوارم 

راشرفي، ضمن آرزوي دعاي اصغ پدر ارجمندم حاجي ميرعلي
جانب سـيد عبـاس    خير و سالمتي براي وجود مبارك شما، اين

روزي شـما   اشرفي زندگي خود را مرهون تالش و زحمت شـبانه 
شـاءاهللا همـان طـور     دانم و اميدوارم كه بنده را ببخشيد و ان مي

كه در تعليم و تربيت و فراگرفتن علم و دانش براي ايـن حقيـر   
براي فرزندم سـيد ياسـر اشـرفي و نگهـداري     اي  زحمت كشيده

 .همسرم مسئوليت را قبول نمايي
هاي زيـاد و كوشـش بسـيار در تعلـيم و      زحمت !مادر عزيزم

قلمم قاصر است كه چگونه از شما . تربيت و پرورش من نمودي
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قدرداني كنم و بر روي كاغذ بنويسم، اميدوارم كه خداوند يكتـا  
زنان صدر اسالم به شما عنايـت  سعادت دنيا و آخرت را همانند 

خـواهم كـه از فرزنـدم خـوب      كند و از شما مـادر مهربـان مـي   
 .نگهداري و تربيت كني

 ]به همسر فداكار [ 
شما اي همسر فـداكار و ايثـارگر كـه درس اخـالق و كـردار      

ايـد كـه    خوب را از زنان نمونه و با ايمان صدر اسالم ياد گرفتـه 
انقـالب اسـالمي انجـام وظيفـه      چگونه در دفاع از دين اسالم و

دانيد كه بـه حكـم و    كني تا در ثواب راه خير شريك باشي، مي
ي شرعي و دفاع از دين اسـالم و قـرآن بـراي مبـارزه بـا       وظيفه

شـاءاهللا   ان. هاي نور عليـه ظلمـت رفـتم    دشمنان اسالم به جبهه
فرزندم سيد ياسر اشرفي را با تعلـيم و تربيـت اسـالمي تحويـل     

 كـه  هـاي اسـالمي دارم   تعدادي كتـاب  .اسالمي بدهيدي  جامعه
. بخشـم  جهت تعليم و تربيت و پرورش فكري فرزندم به شما مي
  .سپارم اميدوارم كه مرا ببخشيد و شما را به خداوند متعال مي

 و خواهرانمام سيد سهراب و احمد اشرفي  برادران گرامي
مـرا   ضمن آرزوي سعادت براي شما و فرزندان شما اميدوارم

هاي شما كمال تشكر را دارم و از خـواهران   ببخشيد و از زحمت
اسالم بـراي حفـظ    خواهم همانند زنان صدر  خوب و مهربانم مي

دين اسالم محكم و استوار باشند و در تعليم و تربيـت فرزنـدان   
 .كوشش كنند و مطيع فرمان و دستورات الهي باشند
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 ]انآموز دانش به معلمان و[ 
مكاران تقاضاي بخشش دارم و اميـدوارم كـه در   ي ه از كليه

شـغل مقــدس معلمـي كــه تعلـيم و تربيــت نونهـاالن را قبــول     
ايـد، خـوب تعلـيم و تربيـت نماييـد و تحويـل        مسئوليت نموده

 آمــوز دانــشو از بــرادران و خــواهران  دهيــدي اســالمي  جامعــه
خواهم كه مرا ببخشند و براي پيشرفت جامعـه درسشـان را    مي

: كـه فرمـوده اسـت   ) ص(و بـه فرمايشـات پيامبراسـالم   بخوانند 
 .ي عمل بپوشانيد جامه »زگهواره تا گور دانش بجوييد«

ي فـاميالن و عموهـا و دوسـتان و آشـنايان تقاضـاي       از همه
بخشش دارم و اميدوارم كه در نگهداري انقالب اسالمي كه يك 
نعمت بزرگي است كه خداوند به ما عنايـت فرمـوده هـم چـون     

ي شـما   در پايان همـه . حفاظت نماييد و كوشش نماييد گذشته
 .سپارم را به خداوند متعال مي

 عباس سيد والسالم     
 مطابق با  1365بيست و يكم شهريور 

 هجري قمري  1407هفتم ماه محرم 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داريوش : نام
 بهزادي : نام خانوادگي

 شعبان: نام پدر
  25/10/1340 :تاريخ تولد
 شهر  رود شهرستان قائم ميان روستاي :محل تولد

  انديمشك -7/12/1362 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

در روسـتاي   1340 بيست و پنجم دي مـاه  بهزادي داريوش
پـنج   گذشـت شهر چشم به جهان گشود و پس از  رود قائم ميان

ي يي ابتـدا  مستمع آزاد راهـي مدرسـه   آموز دانشبهار به عنوان 
فيق در يادگيري درس سـبب شـد تـا    توو استعداد داشتن . شد

 

شهيد   
داريوش 
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 ي دوره. معلمش عالقه و محبت وافري نسبت به او داشته باشـد 
قيـام  ( بنـار  علي شهيد شهرامي  مدرسهدر  راابتدايي و راهنمايي 

با وجود مشكالت فراوان، چـون دوري راه و  . گذراند) ملي سابق 
پيمودن مسير طوالني بـا پـاي پيـاده و صـرف ناهـار سـاده در       

عـالي   داد و با معـدل  تكاليف خود را به خوبي انجام مي ،همدرس
بـراي ادامـه    ي علـوم انسـاني را   رشته. نهاد سر اين دوره را پشت

در كنـار تحصـيل و    د وكـر انتخـاب   ي دبيرسـتان  دوره تحصيل
هاي مـذهبي در كارهـاي كشـاورزي بـه خـانواده       خواندن كتاب

سـال   ،تداش فعاليتدر تشكيل جلسات مذهبي . كرد كمك مي
در تكثيـر و پخـش نوارهـا و    هاي انقالبي  با شروع فعاليت 1356

ــخنراني ــا س ــذهبيه ــاهرات و   ي م ــود و در تظ ــا ب ــيار كوش بس
 . كرد هاي عليه رژيم شركت مي ييپيما راه

بـراي   بعد از پيروزي انقالب نيز در صـحنه حضـور داشـت و   
ها به همراه برادران ديني گشـت   شب حفظ امنيت شهر و روستا

هــاي مــذهبي او را از درس  انجــام فعاليــت. داد نگهبــاني مــيو 
موفـق   1358داشت و سر انجام در خرداد سال  خواندن باز نمي

در آبـان سـال    .ديپلم از دبيرستان شهيد ساداتي شد گرفتنبه 
ي دينـي و    سراي تربيت معلم سـاري در رشـته   در دانش 1358

ئول آمـوزش و  در اوقات فراغت به عنوان مس. عربي پذيرفته شد
كرد و براي برگزاري جلسات  فعاليت مي اسالمي تبليغات انجمن

همـاهنگي  هـاي تقـويتي    كـالس  پاييبرمراسم دعا و اعتقادي و 
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ي  خـانواده  بـه  داد و با همكاري دوسـتان خـود   انجام ميالزم را 
بـراي رفـع خسـتگي و    . دكـر  شهدا در امر كشاورزي يـاري مـي  

ترتيـب  هـاي مـذهبي را    مسافرت اردو و ي جوانان تقويت روحيه
فوق ديپلم شد و به عنـوان   گرفتنموفق به  1360 سال. داد مي

شـهر بـه تـدريس     آموزگار آمـوزش و پـرورش شهرسـتان قـائم    
در تـالش زيـاد آغـاز كـرد،     و  يسـوز  دلرا بـا   معلمي. پرداخت

مطالبي در جهـت رشـد فكـري،     ،كالس درس عالوه بر تدريس
پـس از  . دكـر  ارائـه مـي   ان تهيـه و زآمو دانش اعتقادي و اخالقي

كمـك  هـا   بـه آن بضاعت  بضاعت يا كم آموزان بي دانششناسايي 
را به جبهه، فقرا و امـور خيريـه    د و بخشي از حقوق خودكر مي

 .داد اختصاص مي
ي جنگي كردستان اعزام شد و پس  به منطقه 1361دوم آذر 

شـهر   ئمبـه قـا   1362فـروردين   در از چهار ماه ايثار و فـداكاري 
برگشت و در سنگر علم و دانش به فعاليت و تدريس خود ادامه 

 .دكـر ي علـوم قضـايي شـركت     داد و در آزمون ورودي دانشكده
بـه   اواخـر اسـفند همـان سـال    در  ،آزمون ي قبل از اعالم نتيجه

تـأخير   مبني بررا  هلران اعزام شد و پيشنهاد دوستاني د جبهه
نتـايج آزمـون قبـول نكـرد و      در اعزام به جبهه تـا زمـان اعـالم   

. گـردم  روم و پانزده روز ديگـر بـر مـي    من به جبهه مي: گفت مي
ي عضـو   ي دهلـران بـه عنـوان رزمنـده     پس از ورود بـه منطقـه  

و در  كـرد  شـركت  6يك جواداالئمه در عمليات والفجر  گروهان
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گروهـان بـه طـرف خـط      5/12/1362ساعت دوازده نيمه شب 
بـا شـروع عمليـات رگبـار      بعـد  مقدم حركت كـرد و صـبح روز  

ناگهـان تـركش    .هـا سـرازير شـد    هاي دشمن به طرف آن گلوله
از شـاخ  . اي پايش را قطع كرد و او را از رفتن باز داشـت  خمپاره

شـدند و داريـوش    هاي ديگر پرپـر مـي   چكيد و گل گل خون مي
اما شدت جراحات  ،براي مداوا به بيمارستان انديمشك اعزام شد

 آري داريوش. شد سبب شهادت اوه حدي بود كه بريزي  خونو 
امـا   ،برگشتچنان كه خود گفت پانزده روز بعد از اعزام  بهزادي
ي علـوم   دانشكده توانست در نه مي خنديد و گفت و نه مي نه مي

 .ه بوداگر چه در آزمون ورودي پذيرفته شد ،كندنام  قضايي ثبت
اشـكبار   بـا چشـماني   هاي مـردم  پيكر داريوش بر فراز دست

بـافي   زاده اسـماعيل گـوني   و در گلزار شـهداي امـام  شد تشييع 
 . دنشهر به خاك سپرد قائم

 

 ي شهيد نامه وصيت
تنجيكم من عذاب  ههل ادلّكم علي تجارامنوا يا ايها الذين « 

اهللا بـاموالكم و   تجاهدون في سـبيل  تومنون باهللا و رسوله و اليم
 )10-11/صف(» نانفسكم ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمو

 اهللا  السالم عليك يا انصار، اهللا السالم عليك يا ابا عبد
بـاب   در جايي از سرزمين مقدس اسالمي چنـد كالمـي مـن   

كنم كه قدم به قدمش مملـو از خـون عزيـزان     وصيت عرض مي
اند نه  شهيدي است كه با حداقل امكانات با هر آن چه كه داشته
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انگار سكوت حـاكم  . جنگيدند ،بايست داشته باشند با آن چه مي
كجايند : گفتند و وزش بادهايش گو اين كه داشتند مي  بر دشت

 ؟ )ع(گويان كربالي حسين قائمين به قسط؟ كجايند لبيك
كدامين كـالم را تـوان آن باشـد كـه      ،به راستي كدامين قلم

 ي اوصاف ملكوتي اين وارستگان و به حق پيوستگان را به رشـته 
 ؟تحرير درآورد

ايم تا عمـالً بـه شـما     آمده ما !اهللا من به لقاءؤزان مهاجر و معزي
ايـد بگـوييم كـه     ها جان داده اين دشت اي شهيدان كه مظلوم در

هم به كـاروان   ما راهتان و هدفتان بي وقفه تداوم خواهد داشت و
گـر بـودن ايـن     چون كه ما را تحمل نظـاره  ،شما خواهيم پيوست

ايش ـآخـرت و محـل آزمـ    ي هكـه دنيـا را مزرعـ    مـا . همه نيست
احلي مـن  «دا را ـهادت در راه خـه شـك اـدانيم، م يـخداوندي م

بـه حـق    مـا كـه شـهادت را اوج وارسـتگي و     ،دانـيم  مي »العسل
پس چرا از كشته شـدن در راه خـدا هـراس     ،دانيم پيوستگي مي
 ]36/قيامـت [»  سـدي  ايحسب االنسان ان يترك «. داشته باشيم

 .كنيم كند كه آنان را به حال خود رها مي آيا انسان فكر مي
 عاشقان بر تو تحفـه اگـر جـان آرنـد    

 

 بر تو كه همه زيـره بـه كرمـان آرنـد    
 

تازه به اصل خويش  ،مان را در راه خدا فدا نماييم ما اگر جان
  .ايم كه همان زندگي نوين ابدي است برگشته

 

ــويش     ــل خ ــار وص ــد روزگ ــاز جوي  ب
 

 ل خــويشدور مانــد از اصــ هركســي كــو
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گـرت   اگر در روز عاشورا در كربال نبوديم تا يـاري  !اي حسين
باشيم، امروز پيرو راه خونين تو، حسـين زمـان پيـر جمـاران و     

گر قـرآن را شـناختند و در پـي ايـن شـناخت مسـئوليت        ياري
رويم  ما مي .به ندايش لبيك گفتند خطيري را احساس كردند و

التر از آن اسـت كـه بـا ايـن     ي انسان بـا  تا اثبات كنيم كه اراده
بـه   رويم تـا  ما مي. هاي مدرن شيطاني به بند كشيده شود سالح

محرومان و پاي در زنجيران بگوييم كه بايد در درياي خون شنا 
رويم تا با خدا معامله كنـيم   ما مي. كرد تا به ساحل نجات رسيد

رويم تا  ما مي. رتر از خدا نسبت به عهدش استاچه كسي وفاد و
 .ن خود را به انقالب ادا كنيمدي

اما شما اي عزيزان كه رسالت سـنگين رسـاندن پيـام خـون     
داريد، بدانيد كـه هرگـز خـون شـهيدان بـه فراموشـي        شهدا را

اش كـه   مگر آن كه انقالب را از كانال اصلي ،سپرده نخواهد شد
. است منحرف سازند شكن وار خميني بت همان خط امامت علي
مضـر را   ين ايـن سـه عنصـر   ثنـاك  ارقين وپس بايد قاسطين، مـ 

و ابوذرهـا  ) ع(شناخت و تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه علـي      
 . نشين نخواهند شد وقت خانه هيچ

  )آمين ( خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار  خدايا
 والسالم علي من التبع الهدي    

 فرزند كوچك انقالب اسالمي ايران 
داريوش بهزادي    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدرضا: نام
 پورصفدري: نام خانوادگي

 رضا غالم: نام پدر
 6/7/1337: تاريخ تولد
  شهرستان چالوس: محل تولد

 شلمچه - 29/4/1361: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

در شهرستان چالوس كودكي چشم به  1337پاييز سال 
محمدرضا به همراه . جهان گشود، نامش را محمدرضا نهادند

كودكي را در  ي دورهشهر مهاجرت كرد و  قائم ي خود به خانواده
 .گذراندشهرستان اين 

 

شهيد   
حممدرضا  
 



 درسي از عشق  • 46

 

ي جاويدان  كودكي با كالم وحي و معجزه ي دورهاز همان 
آشنا شد و در نزد استادي مجرب قرآن را ) ص(رسول اكرم

پيروان مكتب توحيد درس وفاداري، عشق، ايثار و . آموخت
اين مسائل را هم  آموزند و او مجاهدت در راه حق را از قرآن مي

 . به خوبي آموخت
. اي با نشاط داشت محمدرضا قلبي آرام و دلي پرمهر و چهره

داد و با  دل را به نور حق صفا مي. غم نبود از محنت ديگران بي
در خدمت به محرومان از . داشت خلق خدا جانب وفا نگه مي

بايد چون ) ع(ي علي شيعه. كرد هاي نقدي دريغ نمي كمك
. رس كمك به نيازمندان را بياموزد و عمل نمايدمواليش د

 14محمدرضا اين را به خوبي آموخت و اين عاملي شد كه در 
ي اصول عقايد  در زمينهبه ويژه اي  ي گسترده سالگي مطالعه

 .داشته باشد) ع(معصوماسالمي و سرنوشت امامان 
محمدرضا بعد از پايان تحصيالت ابتدايي و راهنمايي از 

براي . شهر در رشته برق ديپلم گرفت نعتي قائمهنرستان ص
به دانشسراي تربيت معلم ساري  1355 سالي تحصيل  ادامه
 به عنوان معلم حرفه 1357پس از پايان اين دوره از سال . رفت

فن به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در مدارس   و 
دو بهمن  رضاي قراخيل، بيست  راهنمايي خزر جويبار، يوسف

 .تدريس پرداخت به 60-61تا سال تحصيلي ... كال و حاجي صنم
در صف مبارزان عليه انقالب اسالمي به هنگام در اوج جواني 

رژيم پهلوي قرار گرفت و براي رسيدن به آزادي واقعي تا پاي 
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مند او سبب شد تا چندين بار  هدف ي مبارزه. پيش رفتجان 
ان ساواك براي مأمورتحت تعقيب ساواك قرار گيرد و يك بار 

اما لطف الهي و شجاعت مادر  ،اش آمدند دستگيري او به خانه
 .سوزش مانع از دستگيري او شد دل

محمدرضا چندين بار مبادرت به اهداء خون به مجروحان 
احمر شهرستان  كرد و پس از پيروزي انقالب اسالمي هالل

ي  ساري نام او را به عنوان يك انقالبي نيكوكار و اهدا كننده
اگرچه محمدرضا به اين امر رضايت  ،خون در روزنامه درج كرد

 .شايبه خدمت كرد مزد و بي نداد، چرا كه بايد بي
شروع جنگ تحميلي ميداني بود تا عاشقان در آن شور 
عشق را به نمايش بگذارند و محمدرضا كه درس عشق را 

خواهم به جبهه بروم،  مي گفت شاگردانش مي آموخته بود به
تدريس را رها كرد و براي . برگشتن با خدا، اما با ماسترفتن 

هاي پوياي خود، دفاع از دين و ايمان به سوي  دفاع از آرمان
ميدان نبرد شتافت و به عنوان گروهبان دوم مشغول خدمت 

 . شد
ي مراسم ازدواج او  اش در صدد تهيه كه خانواده درحالي

. بي ديگر بودي شلمچه در جستجوي محبو بودند، او در جبهه
صداي  ،رزمانش در داخل تانك بود هنگامي كه با گروهي از هم

ي مجروحان و آواز اهللا اكبرشان را شنيد و به كمك سه  ناله
اما تركشي سخت  ،اي شتافت كه منتظر كمك بودند رزمنده
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صبرانه  وجود عاشقش را به خون آغشته ساخت و آناني كه بي
تا پيوند مباركش را جشن  در انتظار بازگشت محمدرضا بودند

ي شهادت بستند و تدارك مراسم عروسي در  بگيرند، حجله
سوز  اش جلوه كرد و چه سخت و جان داشت ياد و خاطره گرامي

 .ي عشق است عروج خونين سفير قافله
 گر مرد رهي ميـان خـون بايـد رفـت    

 

ــت  ــد رف ــرنگون باي ــاده س ــاي فت  وز پ
 

ــو ــه  ت ــاي ب ــرس  ره  پ ــيچ مپ ــه و ه  ن
 

 ه بگويدت كه چـون بايـد رفـت    خود ر
 

 77زرهي مشهد از لشكر  291ي شلمچه و گردان  منطقه
از ياد  29/4/1361خراسان شهادت محمدرضا را در تاريخ 

 . نخواهد برد

 
 شهيد ي ازهاي يادداشت

آفرين باد كه به  سپاس و ستايش و آفرين بر خداي جهان
كران،  گيتي، هستي و به كيهان، كيان بخشيد و با دانش بي

آفريدگان  بر آدميان را آفريد و. جهان و جهانيان را به سامان آورد
ي نهادشان نهاد  گوهر خداجويي در گنجينه. ديگر برتري بخشيد

 .و نهال يكتاپرستي در بوستان سرشت ايشان بنشاند
آوران راستين و  ها پيام كه براي انسان را سپاس پروردگاري

ايشان دستور زندگي و روش آيين برانگيخت و به  رهبران نيك
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بختي آموخت تا زنگار جدايي و ناسازگاري را از رخسار  نيك
برابري را به پا دارند و مردم را با آيات خداوند . مردمان بزدايند

 .ها پاكشان نمايند آشنا سازند و از آلودگي
شان زيادتر  ترين مردم كساني هستند كه عمل صالح با ارزش

 .باشد و داناتر باشند
 » 9/زمر[ » هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون[ 

يك هجري در  و  كه در سال شصت) ع(سالم بر امام حسين
كام شهيد شد و با نهضت خونين خود  ي عاشورا تشنه واقعه

 . بلكه جهاني را براي ابد زنده كرد ،اسالم و دين جدش
اسالم دين علم و دانش است، پيامبران و امامان كساني 

اسالم ديني است كه . ندكرد ستند كه اين دين را تبليغ ميه
 .داند ارزش افراد را به علم و دانستن مي

 آموز برادران و خواهران عزيزم  دوستان دانش
به نظر من زماني كامالً موفق هستيد  .آفرين و درود بر شما باد

كه هم به ياد رزمندگان اسالم باشيد و هم درس خود را خوب 
ها پيروز  ا هميشه و همه حال همانند رزمندگان در جبههبخوانيد ت

 . باشيد
هاي حق عليه باطل با دلي آكنده از  اكنون كه ما در جبهه

ي راه شهداي  عشق و براي تداوم انقالب اسالمي ايران و ادامه
جنگيم، به  غرقه به خون و براي سرافرازي ايران با دشمنان مي

» . چه كشته شويم پيروزيم چه بكشيم و«  :قول امام عزيزمان
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اگر : فرمود ]بدين مضمون[خداوند در قرآن به ما بشارت داده و 
تجاوز و تعدي صورت گرفت شما هم در مقابل مقاومت كرده و 

/ بقره [ .بكشيد و كشته شويد و اين تجاوز را برطرف كنيد
192-189[ 

ان الحياه عقيده و [به راستي كه زندگي عقيده و جهاد است 
چنين شهادت  و جهاد در راه خدا شكست ندارد و هم ]ادالجه

 . گان راه خدا دعوتي است الهي براي تمام هدايت شد
جنگ، جنگ است و عزت و شرف و دين و ميهن ما در گرو 

 ]امام خميني[ .همين جنگ است
ي غيبت  يا قائم آل محمد و يا مهدي موعود از پس پرده

 آي  برون
 محمدرضا پورصفدري



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ابراهيم: نام
 تبار حسيني: نام خانوادگي

 سيد علي اكبر: نام پدر
 1/1/1332: تاريخ تولد
 زيرابشهر  :محل تولد

 شاهراني  ،مريوان - 1367/  6/  23 :تاريخ و محل شهادت
 

اي  در خــانواده 1332ســيد ابــراهيم در اول فــروردين ســال 
 ابتـدايي  صيالتتح. مذهبي و متدين در شهر زيراب به دنيا آمد

ي تحصـيل بـه    بـراي ادامـه  . را در شهر زيراب به اتمـام رسـانيد  
صنعتي ي مكانيك هنرستان  در رشته 1351سال  .شهر آمد قائم

 

شهيد   
سيد 
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كودكي بـه ورزش بـوكس    ي دورهاز  .شريف واقفي ديپلم گرفت
ي زيادي داشت و با ممارست زياد توانست چندين بـار در   عالقه

 .مختلف و رنگارنگ شود هاي ي مدال سطح كشور برنده
ي زيادي به حضور در مسجد و نمـاز جماعـت    سيد ابراهيم عالقه

در ميـادين  . داشت و مسجد بـراي او مكـان امـن و آرام بخـش بـود     
ورزشــي بــه پــرورش جســم و در مســجد بــه پــرورش روح همــت  

 .گماشت مي
به هنگام انقـالب اسـالمي ايـران همـراه بـا سـاير مـردم در        

 .رد و آرزوي پيروزي انقالب را داشتك تظاهرات شركت مي
ــال  ــد   1359س ــرورش درآم ــوزش و پ ــتخدام آم ــه اس در . ب

شهر و دبسـتان ابتـدايي روسـتاي     دبيرستان شهيد مطهري قائم
شـهر انجـام انجـام     شوركا، خطيركال، قراخيل وكوچكسراي قائم

 .وظيفه كرد
كـرد و حاصـل    پس از ازدواج در منزل استيجاري زندگي مي

با حقوق معلمي امـرار  . استفرزند پسر به نام ايمان ازدواج يك 
ي خـدا   كرد و هميشه خدا را شـاكر بـود و بـه وعـده     معاش مي

صداقت اين معلم ورزش مهربان در ياد كساني كه . ايمان داشت
ي اسـت و از مهـر او سـخن    با او معاشرت داشـتند هميشـه بـاق   

 .گويند مي
خدا سپرد و راهي سيد ابراهيم سه بار زن و فرزند خود را به 

ها معـاون امـور جنـگ     به پاس اين رشادت. هاي نبرد شد جبهه
متن (. وزارت آموزش و پرورش پيام مهمي براي او ارسال كردند
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بـراي   1367در تابسـتان  ) شـود  در صفحات بعـد درج مـي  پيام 
ي مريـوان پيوسـت و    آخرين بار به رزمندگان اسالم در منطقـه 

اصـغري در منطقـه شـاهراني    هنگامي كه قلب شـهيد نظرعلـي   
ي نيروهاي ضد انقالب قرار گرفت به ياري او  مريوان هدف گلوله

در شـهريور   او. خصم زبون ابراهيم را هدف قـرار داد  ،شتافت مي
 سوار بر مركبي آسماني شد و روحش به سوي خدا رفت 1367

 .خاك و در خاك قرار گرفتجسمش بر  و
 :راق او چنين نوشتدر فهدف ورزشي نشريه پس از شهادتش 

سيد ابراهيم تبارحسيني كـه   شهر قائممعلم ورزش مدارس «
از آغاز نوجواني در ميادين ورزشي جسم و جان را پـااليش داده  

  .بود به شهادت رسيد
زني به چندين مـدال   ي مشت شهيد تبارحسيني كه در رشته

هاي نبرد حـق عليـه باطـل بـه فـيض       دست يافته بود در جبهه
و  شـهر  قـائم ي معلمـان   معبـود دسـت يافـت و جامعـه    ديدار با 

  .پرور را عزادار كرد ورزشكاران اين شهرستان پهلوان
شـهر و   اندركاران و مربيان ورزش قائم ي ورزشي، دست جامعه

نيز دفتر نمايندگي و خبرنگاري هدف شـهادت شـهيد ابـراهيم    
ــانواده  ــه خ ــيني را ب ــليت   تبارحس ــك و تس ــهيد تبري ي آن ش

 ».گويند  مي
رزم  هـم  همـراه بـه  را پيكر شهيد سيد ابـراهيم تبارحسـيني   

شـهر بـا شـكوهي خـاص كـه       شهيدش نظرعلي اصغري در قائم
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و در گلـزار   كردنـد ي نـام بلنـد شـهيدان اسـت تشـييع       زيبنده
 . دنبه خاك سپرد شهر قائمشهداي سيدمالل شهرستان 

 
ــدايي  ــهيدان خـ ــد اي شـ  كجاييـ

 

ــي  ــت كرباليــ ــان دشــ  بالجويــ
 

  ان عاشــقحــرو ســبك كجاييــد اي
 

 مرغـــان هـــوايي  تـــر ز  پرنـــده
 

 كجاييــــد اي شــــهان آســــماني
 

 بدانســــته فلــــك را درگشــــايي
 

ــد   ــا رهي ــان و ج ــد اي ز ج  كجايي
 

 كســي مــر عقــل را گويــد كجــايي
 

ــاده ــزن گشـ ــد اي در مخـ  كجاييـ
 

ــي  ــواي ب ــد اي اي ن ــوايي كجايي  ن
 

 در آن بحريد كان عالم كف اوسـت 
 

ــنايي  ــد آشـ ــيش داريـ ــاني بـ  زمـ
 

 هــاي عــالم ســت صــورتكــف دريا
 

ــفايي   ــل ص ــر اه ــذر اگ ــف بگ  ز ك
 

 )مولوي ( 
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متن پيام معاون امور جنگ وزارت آموزش و پرورش كه براي 
 .سيد ابراهيم تبارحسيني ارسال شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حميد : نام
 جعفري: خانوادگي  نام
 علي قربان: پدر نام

 9/5/1338: تاريخ تولد
 شهرستان ساري يكال گله ياروست: محل تولد

 پاسگاه زيد ،اهواز – 15/2/63: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

طنــين تولــد نــوزادي روســتاي  1338نهــم مردادمــاه ســال 
نـام   دحميـ رسـيده   آن نو .كالي شهرستان ساري را پر كرد  گله

شهرستان گرگـان  به . بودترابري  و  كارمند راه حميد پدر .گرفت
ــر او تحصــي. انتقــال يافــت الت ابتــدايي را در دبســتان اميركبي

 

شهيد   
 محيد جعفري
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از پدر به قـزوين منتقـل شـد، او    پس  .شهرستان گرگان گذراند
 ي دورهنيــز بــه همــراه خــانواده بــه قــزوين رفــت و تحصــيالت 

به دليل انتقال پدر به اسـتان   .دكرراهنمايي را در قزوين سپري 
هـاي انديمشـك و    متوسـطه را در شهرسـتان   ي دورهخوزستان، 

در نيروي دريـايي مشـغول بـه    از آن پس . به اتمام رساندآبادان 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران آموزش و پـرورش   .كار شد

و بـه اسـتخدام    كـرد  را به عنوان محـل خـدمت خـود انتخـاب    
آموزش و پرورش استان مازندران درآمد و در هنرستان صـنعتي  

 . شهرستان آمل مشغول به كار شد
حاصل اين ازدواج دو فرزند  .دكرزدواج ا 1360سالدر خرداد 

حميد پـس از مـدتي بـه    . استمحمود  محمد و هاي پسر به نام
به تدريس » ليمون « و در روستاي  شد شهرستان ساري منتقل

مدت نظامي بـه  ه آموزش كوتا براي 1361در تير سال  .پرداخت
فنون نظامي به كردسـتان اعـزام    ختنمنجيل رفت و پس از آمو

بـه محـل زنـدگي     يت در اواخر شـهريور مأمورز اتمام پس ا. شد
علـم بـه فعاليـت     شروع سال تحصيلي در سنگر با .برگشتخود 

 شد پس از دوماه بار ديگر به مناطق جنگي اعزام .خود ادامه داد
پايان در آفريد و   ها و چهار ماه در سنگر مبارزه با دشمن حماسه

مين بـار در  و بـراي سـو   برگشـت يت به شهرستان سـاري  مأمور
 . به مدت دوماه به مناطق جنگي اعزام شد 1362تابستان 

كـرد در حـد    گشت سعي مـي  حميد زماني كه از جبهه برمي
ي زيـادي بـه    او عالقـه . توان خود بـه مسـتمندان كمـك كنـد    
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هـاي   كـرد كتـاب   هاي مذهبي داشت و سعي مي ي كتاب مطالعه
منـد   ي ارزش نهخا كتاب. مورد عالقه را خريداري و مطالعه نمايد

و در  ه بـود هنر خطـاطي را فراگرفتـ  . حميد بيانگر اين امر است
عضو انجمن اسالمي . كرد مي اييمنهنرنوشتن شعارهاي انقالبي 

. كوي شهيد مرادي و عضو گروه مقاومت محل سكونت خود بود
لبيك « در طرح  1363حميد براي بار چهارم در فروردين سال 

ي جنگـي اعـزام شـد و در     منطقه شركت كرد و به» يا خميني 
 .پرداخت ي با دشمن كنار رزمندگان سلحشور به مبارزه

  ي پاسـگاه زيـد بـه جمـع     در منطقـه  1363ارديبهشت سال 
را فتگان مكتب خونين عشق پيوسـت و پيكـر مطهـرش    يا عروج

و در گلـزار   كردنـد  پس از پنج روز در شهرستان ساري تشـييع 
 . سپردندخاك  شهداي مالمجدالدين اين شهر به

چــه در ســنين  اگــر) محمــد و محمــود ( فرزنــدان شــهيد 
امـا اراده،   ،پرمهـر پـدر محـروم شـدند     هـاي  خردسالي از نوازش

لطف حـق و   ،عطوفت و از خودگذشتگي مادرشان و فراتر از اين
ايـن دو   .ها در تحصيالت شد عزم راسخ فرزندان سبب توفيق آن

ــون ورودي دبير  ــتند در آزم ــرادر توانس ــي  ب ــه دولت ــتان نمون س
ديــپلم بــه  از گــرفتن شــوند و پــس پذيرفتــهشهرســتان آمــل 

 گـرفتن محمد موفق به  .تحصيالت خود در دانشگاه ادامه دهند
ي كامپيوتر از دانشگاه تهـران شـد و    مدرك كارشناسي در رشته

 پزشكي تهران دانشگاه علومدر پزشكي  ي دندان رشتهدر  محمود
 . ادامه تحصيل داد
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 شهيدهاي  يادداشت
انـدازه داد و   هـاي بـي   سپاس خداي بزرگ را كه به ما نعمـت 

درود بر پيامبر . هاي خود را به ما داد توانايي بر شكر نعمت ]نيز[
ها، جهل و كفر  ها را از تاريكي كه انسان] ص[الشان اسالم  ميعظ

و شرك به سوي نور توحيد و يكتاپرستي هدايت كرد و درود بر 
دهنــدگان راه  ايــن الگوهــاي انســاني و ادمــه، ]ع[اطهــار ي ائمــه

الشـان انقـالب    درود و سالم بر رهبر عظـيم . ]ص[پيغمبر گرامي
 . اسالمي و شهداي انقالب و اسالم

اين بنـدگان صـالح خـدا كـه      ،درود و سالم بر رزمندگان اسالم
 . كنند دست به دست هم داده و در راه اعتالي دين خدا تالش مي

يـق شـناخت وظيفـه و توفيـق گـام      خداي را سـپاس كـه توف  
برداشتن در جهت انجام وظيفه را به من داده است و مـرا موفـق   
كرده است بر اين كـه در جهـت مسـير او و در جهـت تقويـت و      

امتحـان   ضپاسداري دين او گام بردارم و بدين وسيله مرا در معر
و آزمايش قرار داده است كه معلـوم گـردد چـه انـدازه در انجـام      

 . ار هستمزو شكرگ ]دارم[مسئوليت، صبر و مقاومت وظيفه و 
هاي خودت به لطف خود سـربلند   ما را از اين آزمايش! خدايا

هاي شيطان و  بيرون آور و به ما كمك كن و ما را از شر وسوسه
كنـد در پنـاه    هواي نفس كه از راه تو و از انجام وظيفه دور مـي 
حال نصيب مـا  خودت حفظ فرما و ذكر و ياد خودت را در همه 

 . گاه از راه تو منحرف نخواهيم شد با ذكر تو هيچ. گردان
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 همسر گرامي 
ذكر خدا را فراموش نكن كه اگر ذكر خدا با تو باشد ايمني و 

تقـوا را   .نجات و سعادت در دنيا و آخرت نصيب تو خواهـد شـد  
فراموش نكن و اعمال و رفتار و گفتار خـودت را كنتـرل كـن و    

 ي اطهـار  ائمـه بايد از الگوهاي خودمـان يعنـي    براي اين كنترل
استفاده كنيم و براي اصالح اعمال، گفتار و اعتقـاد خودمـان از   

پـس   ،زندگي و رفتار آنان و كالم و حديث آنان اسـتفاده كنـيم  
. ي حديث آنان را فرامـوش نكـن   ي زندگي آنان و مطالعه مطالعه

 ي اطمـه اطهار بـه خصـوص زنـدگي ف    ي از توجه به زندگي ائمه
بهترين عبادتي كه خدا . غافل نشو] س[و زينب كبري) س(زهرا

بـراي دعـا از كتـاب    . دعا را فراموش نكن ،دوست دارد دعا است
حتمـاً  . ي سـجاديه اسـتفاده كـن    الجنان و كتاب صحيفه مفاتيح

خـواهي بـه   اگـر ب . ي باشد و به عربـي بخـواني  خواهد به عرب نمي
عف تـو در زبـان عربـي بـه     عربي آن زياد توجه كني به دليل ض

 ،پس از فارسي دعا و حديث استفاده كن ،شوي زودي خسته مي
 . كردن است چون منظور خواندن و عمل

بعد از نمـاز حتمـاً مقـداري دعـا بخـوان و مقـداري قـرآن و        
 . كس توجه نكن حال به هيچ چيز و هيچ حديث بخوان و در آن

  ي وظيفـه  ي خويش آگاه باشـي و  بايد به مسئوليت و وظيفه
ي بنـدگي و شـكر    وظيفـه  ،عظيم و بزرگ خـود را انجـام دهـي   

مطمئنـاً بـراي اداي   . ي همسري و تربيت فرزند خداوند و وظيفه
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كار هستيم و مـن   ها محتاج صبر و پشت اين وظايف و مسئوليت
خواهم كه صبر و پشتكار عظـيم جهـت انجـام     از خداي قادر مي

كند به انجام وظايف الهـي و  وظايف به ما عطا كند و ما را موفق 
 . انساني

 ي شما پيروزي اسالم و سالمتي امام امت و سالمتي همه
 1/5/62 –حميد      
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 1355سال  .ديپلم شد گرفتنموفق به  گذراند و شهر رازي قائم
ي آموزشـي در   به خدمت سربازي اعزام شد و بعد از اتمـام دوره 

 .كردسازي ورامين خدمت خود را سپري  ي مهمات كارخانه
بــه  تربيتـي  پرورشــي و بــه عنـوان معلــم امـور   1359سـال  

راهنمـايي   ي  مدرسـه در پـرورش درآمـد و     و  استخدام آمـوزش 
سـال   .مشغول به خدمت شـد  كياكال ي  حلهاالر و سيدمتسرپل 
ي علــوم  شهيدبهشــتي در رشــته ي عــالي كدهدر آموزشــ 1362

ولـي بـه علـت فقـر مـالي نتوانسـت        ،شد پذيرفتهآزمايشگاهي 
 .ي تحصيل دهد ادامه

سيد احمد از اوان جـواني داراي ايمـاني راسـخ بـه اسـالم و      
 1357 لسـا هاي انقالبـي   حركتاوايل شروع  .بند به آن بود پاي

يكـي از مـدافعان فعـال نظـام جمهـوري اسـالمي بـه        به عنوان 
 .كرد فعاليت ميشهر  در قائمرهبري امام خميني 

دبستان تـا شـهادت    ي دورهايشان از  وقت  اولنماز و  عبادت
در برخورد با مشكالت صـبور   .نشده بود  ترك بدون عذر گاه هيچ

بلكه در اجتمـاع   ،ودمعلم نمونه ب مدرسهنه تنها در . و بردبار بود
 .بـود شناخته شده معلم اخالق نمونه  در روستاي خود ويژه به و

هاي مـذهبي توجـه شـاياني     قبل از انقالب به تشكيالت و برنامه
داشت و مراسم عزاداري و جلسات مـذهبي را بـا زحمـات زيـاد     

ل سياسـي و اجتمـاعي و   ئو به بيان احكام و مسا داد ميتشكيل 
 .رداختپ فرهنگي اسالم مي
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. پيش قدم بود ...و در برگزاري مراسم دعاهاي كميل و توسل
بـه   مخـالف نظـام اسـالمي   هـاي   سيد احمد جعفري با گروهك

گاه در برخورد قـاطع   پرداخت و هيچ مبارزه اساسي و بنيادي مي
ولـي   ،اندامي الغر. داد ها تزلزل و سستي از خود نشان نمي با آن

وه استوار داشت و در مبـارزه بـا   اي چون ك قلبي پوالدين و اراده
جوانـان  . مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفـت      بـار  چندها  گروهك

در ايـن راه  . بماننـد انحراف مصون كرد تا از  ارشاد ميمذهبي را 
هـا   در مقابـل مصـيبت   .شـد  س نمايان نميأي اش هرگز در چهره

در چشـمان او  نور خدايي و عزمي اسـتوار   .داشتزيادي  تحمل
ي  همـه  رنجانـد و  دوست و دشمن را از خود نمـي  .شد ديده مي

بنـدي   به حقانيت در پـاي بودند و او تسليم  خُلق ها در مقابل آن
كمتر كسي از دوسـتان   .او ايمان داشتندبه امانت و پرهيزگاري 

گـاه   در صورتي كـه هـيچ   ،داد در مقابل راي او نظري مخالف مي
 .كرد مي چنيندلي او  روشن ،استبداد راي نداشت

ــه   ــاختگي ك ــري س ــكدر درگي ــا  گروه ــاله در  1358 س
توانست با صبر و متانت و برخورد اصولي ايجاد كردند روستايش 

هـاي ننگـين را    ي توطئـه  را بـه زانـو در آورد و همـه    ها آنتمام 
را  هـا  آن هاي ها و اشتباه از چندي تمام شرارت پس .خنثي كند

بلكـه   ،ق بـود او نـه تنهـا معلـم اخـال    . با بزرگواري خود بخشيد
و مـرد ميـدان و از    ]عـج [اهللا و سرباز امام زمان سبيل مجاهد في

هم دانشجو بود و هم معلـم، بـا    .منتظران واقعي آن حضرت بود
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ي بـرق   ها، در دانشـگاه آزاد اسـالمي در رشـته    ي مسئوليت همه
 . دشمشغول تحصيل 

در اثـر اعتمـاد مـردم در     مردم به او اعتمـاد كامـل داشـتند   
هاي عمـومي و   ي امانات و اجراي مراسم، ساختن مكانآور جمع

گاه نمـاز  جا به او اعتماد داشتند كه  تا آن. قدم بود مذهبي پيش
 .خواندند ميرا به امامت او جماعت 

ي حق عليه  او در دوران عمر پربركت خود چهار بار به جبهه
اي مرتفـع  هـ  سـه مـاه در قلـه   . باطل به مصاف با دشمنان رفـت 

بـا شـهيد شـعبان     همـراه هاي اهـواز   ماه در جبهه هسكردستان، 
ــران و چهــل روز ديگــر در  روز در جبهــه 45كــاظمي و  ي دهل

زماني كه در فاو بـود بـه    .در ميان آتش و خون بودي فاو  جبهه
فاو برگشت و در  ي دوباره به جبهه .روز به مرخصي آمد دهمدت 

ت يـ مأموراولين روزهاي بازگشت به جبهه تصـميم گرفـت كـه    
به علـت شـوق    ولي كند،تمديد  ماه ديگر ششداوطلبانه  خود را

نبرد و دفاع تا آخـرين رمـق و   چهار روز  بعد از ،ديدار با معشوق
ــنگ  ــرين فش ــد و     آخ ــارت درآم ــه اس ــه ب ــرانجام مظلومان س

شهد شـيرين   10/2/1365اسارت در تاريخ از پس ناجوانمردانه 
او كـه در سـتيغ   . شهادت را نوشيد و عروج عاشقانه را پـذيرفت 

هـاي كردسـتان و در سـرماي سـرد زمسـتان و در گرمـاي        كوه
عاشـقانه خروشـيد و جـاودان     ،آفريد جنوب حماسه مي تابستانِ

كـه سـيداحمد در   را اي  منطقـه  ،ماه رزمنـدگان  پس از يك .شد
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بـه تصـرف درآوردنـد و پيكـرش را شناسـايي       ،جا شهيد شد آن
 .و به زادگاهش انتقال دادند هكرد

و در گلـزار  كردنـد  تشـييع   4/3/65در تـاريخ  را ر شهيد پيك
 .دنبه خاك سپرد كال روستاي كارتيج شهداي

 بــر پــاي عــرش كبريــا در نــزد جمــع انبيــا 
 

 خور خوان خـدا واال مقـامي اي شـهيد    روزي
 

 تاريخ نيكان جاي تو عـالم بـه زيـر پـاي تـو     
 

 واي تو آسوده كـامي اي شـهيد  أجنت بود م
 

 

 ي شهيد نامه وصيت
سـالم  . مد و سپاس خداوند منان را كه ستايش سزاوار اوستح

و صلوات خدا بر انبيا و اوليا به ويژه خاتم پيامبران حضـرت محمـد   
درود و سالم بـر ارواح مطهـر   . عليه و آله و سلماهللا  بن عبداهللا صلي

شــهدا بــه خصــوص ســرور شــهيدان و آزادگــان جهــان حضــرت  
ن بـر منجـي عـالم بشـريت     كـرا  و درود و سالم بي) ع( حسين امام

و نايب به حق او رهبر مستضعفان جهان امام  ]عج[اهللا حضرت بقيه
قـدر   پايان بر رزمنـدگان گـران   و سالم بي) له الفداء يروح(خميني 

 . ي توحيد جبهه
اهللا عليه فمـنهم مـن   ا ين رجال صدقوا ما عاهدومؤمنمن ال «

 ]23/ابزاح[ » قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال 
سپاس و ستايش به درگاه پروردگار عالم كه بر ما منت نهاده 
و نعمت جمهوري اسالمي و زيستن در چنين عصـري را شـامل   
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هرچنـد نـاچيز را    ،كردن به اسالم حالمان نموده و سعادت ياري
 . به ما عنايت فرمود

هدف از خلقت انسان به تكامل رسيدن و سـعادت دنيـوي و   
تر كه انسان در راه خدا كه همـان سـعادت   چه به .اخروي است

 .دو جهان است به فيض شهادت نايل آيد
بـا توجـه بـه موقعيـت      ،نويسـم  اكنون كه اين ياداشت را مي

مبنـي بـر احتيـاج جوانـان      ]امام خمينـي [حساس و پيام رهبر 
نبـرد بـا    ي براي ياري اسـالم و دفـاع از آن و رفـتن بـه جبهـه     

گردم تا بتـوانم بـه يـاري     هه ميدشمنان اسالم و قرآن راهي جب
بـه امـت   ) عـج  ( حق تعالي و توجه و عنايت حضرت ولي عصـر 

 . اسالمي خدمت بنمايم
ــن ــب قطــره اي ــي  جان ــاي ب ــان دري ــاچيز در مي ــران از  اي ن ك

باختـه بـه    هاي مخلص به ذات حق هستم و شـيفته و دل  انسان
ال ام كه وصـف حـ   قرار گرفته) ع ( اطهار ي  اسالم و قرآن و ائمه

چون در ميان رزمندگان  ،آنان در اين فرصت برايم ميسر نيست
پـي بـه عظمـت     ،ام ها را مشـاهده كـرده   قرارگرفته و خلوص آن

ي  توانـد انسـان را از مزبلـه    ام كه مي ساز اسالم برده مكتب انسان
ي رفيــع انســانيت و  عــدالتي بــه درجــه و بــي يتعســبفســق و 

 .طلبي برساند حق
يروزي آن در پيـروي از فرمـان واليـت    امروز حفظ اسالم و پ

امر و رهبري رهبر كبير انقالب اسالمي و روحانيت معظم و آگاه 
بايد دانسـت كـه از   . متعهد و اتحاد و انسجام امت اسالمي است
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كـه در راه  ) ع(حسـين  و امـام ) ع(و علـي ) ص(زمان پيامبراسالم
ران كا ، به دست جنايت ياري اسالم و پياده كردن احكام الهي آن

 ]عـج [الحسـن  بن اند تا زمان ظهور حجت تاريخ به شهادت رسيده
براي برپايي حكومت عدل، اسالم احتياج به مجاهدت و تالش و 

 .نبرد با دشمنان دين و جهاد در ابعاد گوناگون دارد
تان اين است كه  تذكرم به عنوان يك فرزند و يا برادر كوچك

دت و حـ امـام عزيـز و   ي پيرو واليت فقيه بوده و بنا بـه فرمـوده  
پارچگي و محبـت بـه يكـديگر را كـه موجـب سـربلندي و        يك

پيروزي اسالم و مسلمين و نابودي دشمنان اسالم است مراعات 
 .نمايد كه اين خود پيشرفت اسالم را تضمين مي ،هكرد

حـال بـه     همـه  چه را كه بايـد هميشـه و در   آن !عزيزان من
ه كوتاه است كه در آن اين است كه اين دنيا گذرگا ،خاطرداشت

اي  انسان بايد امتحان و آزمايش شود و براي سفر آخـرت توشـه  
گردد  اي كه رضاي حق در او باشد و آن حاصل نمي توشه .بردارد

مگر با صبر و تحمل و كوشش و فداكاري و ايثار و جهـاد در راه  
 .ي توحيد و پياده شدن احكام الهي قرآن اعتالي كلمه

د آگاه و هوشيار و در پي كسـب حقـايق   من بايؤمسلمان و م
هـاي   كـه بـه شـكل    را هاي دشمنان اسـالم  بوده و فريب توطئه

نخورده و از خط اصيل اسالم و واليـت و   ،شود مختلف طرح مي
ايـن مقولـه عـالوه بـر داشـتن      . صراط مستقيم منحرف نگـردد 

هاي الزم با عـدم پيـروي از شـياطين داخلـي و خـارجي       آگاهي
گاه از ذكر و ياد خدا غافل نبوده و خـدا را   هيچ. گردد حاصل مي
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نمـاز اول  . ناظر بر اعمال خود دانسته تا متقي و پرهيزگار شويد
سـاز   چرا كه نماز و دعا است كه انسـان  ،وقت را به خاطر داشته

رساند و جهـاد در   است و انسان را به كمال و سعادت واقعي مي
راي احياي كامل نماز راه خدا و مبارزه با دشمنان دين و قرآن ب

البته حيات دنيوي و زندگي . است كه تكامل انسان را در بر دارد
مادي ضرورت دارد كه خداوند قـادر و توانـا آن را بنيـاد نهـاده     

ولي در هر كاري چه مادي و معنوي بايد رضاي خدا را در  ،است
 . نظر گرفته و نيت الهي منظور نظر باشد

مـرا در راهـي كـه در پـيش      خـواهم كـه   از تو مـي ! خداوندا
ام ثابت قدم و خالص بگرداني كه تنها به ياد تو باشم و بـا   گرفته

 .ياد تو به تو بپيوندم
ي عاصـي را بـه    خواهم كه گناهان اين بنده از تو مي !خداوندا

لطف و كرمت عفو نموده و پدر و مادرم را كه دين عظيمـي بـر   
ست همسر و فرزندانم گردنم دارند از من راضي بگرداني و اميد ا

شـان را ادا كـنم مـرا ببخشـند و هـم چـون        كه نتوانسـتم حـق  
 . صبور و استوار باشند) س(زينب

ي دوسـتان و آشـنايان و نزديكـان و امـت      اميد اسـت همـه  
اسالمي كه حقي بر گردنم دارند به بزرگي خود مرا عفو نموده و 

رهبـري   ساز اسـالم و انقـالب را بـه    از من در گذرند و راه انسان
 امام امت و تحت فرمان او به پيمايند

ايكم احسن عمال و هو  ليبلوكمالذي خلق الموت و الحيوه  «
خدايي كه مرگ و زندگي را تقدير كرد  ]2/ملك[» العزيز الغفور 
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تا شما را آزمايش كند كه كدام يك از شما به عمل نيكوترنـد و  
 . او غالب و بس آمرزنده است

 ] 7/ محمد  [ »نصركم و يثبت اقدامكمياهللا  ان تنصروا «
 خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

 خدايا خدايا رزمندگان اسالم پيروزشان بگردان 
 ه تو بركااهللا  والسالم عليكم و رحمه

 احمد جعفري سيد    
            25/1/1365





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصغر :نام
  زاده سياهرودكاليي حبيب: نام خانوادگي

 رحمت : نام پدر
  27/5/1332: تاريخ تولد
 شهر  روستاي ساروكالي شهرستان قائم: محل تولد

 فاو  – 1364/  11/  25 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

كه خورشيد صحرا را چون تشتي پر از  وقتي 1332تابستان 
برد،  نمود و عطش طاقت را از روستاييان به يغما مي خون مي

ي گيتي نهاد و  شهر پاي بر عرصه كودكي در ساروكالي قائم
 ي كودكي را در دامان خانواده ي دوره. اصغر نام گرفت

 

اصغر شهيد   
زاده  حبيب
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دستي خانواده موجب شد تا اصغر در  تنگ. گذراند دستش تنگ
نوجواني براي تأمين بخشي از مخارج زندگي به كار در 

تالش و كار او را از . شهر مشغول شود ي نساجي قائم كارخانه
گام با كار در كارخانه به تحصيالت خود  مه .تحصيل بازنداشت

به خدمت  1355سال  .ديپلم شد گرفتنادامه داد و موفق به 
اعزام شد و به عنوان سپاهي دانش خدمت سربازي را به پايان 

به عنوان معلم به استخدام آموزش و پرورش  1358سال  .برد
راهنماي درآمد و چون شمعي در راه علم و دانش  شهر قائم
 شهر در روستاهاي شهرستان جويبار و قائم. االن شدنونه

 آموزان تعليم و تربيت دانشبه ) ريكنده، كرچنك و كوتنا(
ي بين  ورزيد و فاصله او به شغل معلمي عشق مي. پرداخت

روستاي خود تا روستاهاي ديگر را براي تدريس با دوچرخه 
 . پيمود مي

 اييان كوشاو در كنار شغل معلمي براي رفع مشكالت روستا
كرد، گاه بيماران  در كارهاي عمراني روستا مشاركت مي بود و

 . كرد روستايي را براي معالجه و درمان همراهي مي
از او دو دختر و دو پسر به يادگار . ازدواج كرد 1352در  وي

كه نيروهاي جهادسازندگي براي انتخاب   زماني . مانده است
وكال حضور يافتند، اصغر شوراي اسالمي در روستاي سار  اعضاي

از سوي مردم روستا به عنوان عضو شوراي اسالمي انتخاب شد 
معلمي  او. و با صداقت در اين نهاد به روستاييان خدمت كرد
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كاري فداكار براي روستاييان  آموزان و خدمت دلسوز براي دانش
اسالمي روستا   بود عالوه بر اين از اعضاي فعال و صادق انجمن

 . ي چهار فرزند و همسرش پدر و ياري وفاداربرا و بود
پس از شروع جنگ تحميلي براي دفاع از انقالب و حفظ 

مدت  .اعزام شد ،ي مريوان منطقه، مرزهاي كشور به غرب كشور
سه ماه به جهاد با دشمن پرداخت و سپس به آغوش پر مهر 

ور  اما عشق و ايثاري كه در وجودش شعله. اش برگشت خانواده
ب شد تا بار ديگر پس از گذراندن يك دوره آموزش بود سب
در عمليات . ي فرماندهي در نيشابور، به جبهه اعزام شود فشرده
كربال پس از عبور از  25زماني كه لشكر  ،شركت كرد 8والفجر

كوبيدن مقاومت دشمن و برافراشتن  رود خروشان اروند و درهم
شادمان بسيار فاو هاي مسجد  بر فراز مناره) ع(االئمه پرچم ثامن

در اثر بمباران شيميايي دشمن تپش قلب رئوف معلمي  ،بود
روح بلندش به  و از حركت ايستاد 64/ 11/  25دلسوز در تاريخ 

و به جمع  آتش عشق جاودانه شددر . سوي معبود شتافت
 عشقاو كه درس . پيوست انشقايافتگان مكتب خونين ع عروج

را به شاگردانش  معرفتو علم و   را به خانواده محبتو 
كرد درس ايثار را نيز به  ها را دعوت به تقوا مي آموخت و آن مي
 . آموخت گانهم

پس از تشييع در گلزار شهداي امامزاده را پيكر مطهر شهيد 
به راستي . دنشهر به خاك سپرد اسماعيل ساروكالي قائم
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كجايند آن مرغان خوش آواز گلستان عشق كه حماسه آفريدند 
 .ي روزگار شدند ي بلند آوازه سانهو اف
 

 ي شهيد نامه وصيت
 ]16/آل عمران[»ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار «

پروردگارا پناه آوردم به تو، پس بيامرز به كرمت گناهان مـرا  
 . و نگاه دار مرا از آتش جهنم

پس از ستايش خداوند تبارك و تعالي و صـلوات و سـالم بـر    
عليهم اجمعين و بـا درود  اهللا  ي طاهرين سالم خدا و ائمه رسول

نـاك   و سالم بـر امـام و امـت و بـا درود و سـالم بـه روان تـاب       
 .شهيدان اسالم

زاده فرزند رحمت، ساكن سـاروكال   اصغر حبيب جانب علي اين
باشم و در اين موقعيت احساس كردم كـه   داراي زن و فرزند مي

شـتافت، بايـد خـون داد تـا خـون      بايد به ياري اسـالم و قـرآن   
داشـت و بـه دسـت     زنده بماند، نور اسالم را زنده نگه) ع(حسين

ي توحيـد   سپرد تا عـدل الهـي در سـايه   ) ع(صاحبش امام زمان
باشـد   پس اگر در اين راه شهيد شدم اين هدفم مي. برقرار گردد

اند، چندان ناراحتي نكنيد و به خدا توكل  و اگر جسدم را نياورده
ييد و به فرزندانم دروغ نگوييد كه پدرت در مسـافرت اسـت   نما

گردد، بگوييد براي احياي دين اسالم و به ياري دين خـدا   بر مي
به مبارزه برخاست و در اين راه شهيد شد تـا خـون حسـين در    

 . هايشان به خروش آيد تا بتوانند راهم را ادمه بدهند رگ
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 اي فرزندانم
ه بدهيـد، راه خـوبي اسـت تـا     من رفتم تـا شـما راهـم را ادامـ    

توانيد دفاع از اسالم و انقالب اسالمي و دفاع از خـط واليـت    مي
 . كه قلب اسالم واليت فقيه است فقيه كنيد، چون

 ) خواهران و همسر  ،مادر ،پدر( به شما خانواده عزيزم 
كنم و اميدوارم كه هميشه پيرو  صبر و تقوا را سفارش مي

ابل هر نوع ضد انقالب موضع بگيريد و واليت فقيه بوده و در مق
چرا كه  .حداقل با زبان هم شده، او را محكوم و سركوب نماييد

ها از عظمت و  بافي پراكني و منفي خواهد با شايعه ضد انقالب مي
قداست اين نهضت بكاهد و جامعه را نسبت به موقعيت آن 

 . تفاوت نمايد بي
 سنگرهاي عزيز و محترم شما هم

) سالمي، شوراي اسالمي، و گروه مقاومت محل انجمن ا( 
براي دفاع از اسالم و جمهوري اسالمي و حمايت از ولي فقيه از 
ديگران پيشي بگيريد و از اين راهي كه ما طي كرديم پشتيباني 

جانمان را در راه اسالم داديم و شما بايد دنبالش را . نماييد
ادران مخلص در ضمن از شما بر. بگيريد تا به نتيجه برسيد

اسالم و انقالب اسالمي خواهش دارم اگر براي شما امكان 
داشت در موقع مراسم من لباس بسيجي بر تن فرزندم فرهاد 
بپوشيد و اسلحه به دستش بدهيد، چون كه آرزو داشتم يك 

 متشكرم . روز ببينم فرزندم بسيجي شده است
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 اي امام بزرگوار
درك كردم و من فرمايشات شما را با تمام وجودم  

ي آن پرورش يافتم و تا آخر عمرم در خط واليت فقيه  وسيله به
ي خونم از اسالم و جمهوري اسالمي  بوده و تا آخرين قطره

ريزد فرياد  ي خونم كه بر زمين مي دفاع نموده و هر قطره
 . زند استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي مي

خمينـي را  خدايا، خدايا تا انقالب مهدي، حتي كنار مهـدي  
 دارنگه

 خدا يار همگي باد       
 علي اصغر حبيب زاده



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصراهللا: نام
 حقيقي: نام خانوادگي

  محمد: نام پدر
  6/9/1340: تاريخ تولد
 بهشهرشهرستان : محل تولد

 ـ بانه  4/2/1366 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

اي از  در شهرسـتان بهشـهر در خـانواده    1340در پاييز سـال 
كش كودكي به دنيـا آمـد كـه نصـراهللا نـام       قشركارگران زحمت

پـرورش  الطاف پـدر   ي در آغوش پر مهر مادر و در سايه .گرفت
 از همان كودكي با رفتن به محافـل و مجـالس مـذهبي و    .يافت

 

شهيد   
نصراهللا 
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 .آشـنا شـد   يآموختن قرآن كريم با خط سرخ شـهادت حسـين  
بهشـهر  تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در شهرستان 

 . با موفقيت به پايان رساند
. ي انقالب شـد  گيري انقالب اسالمي وارد عرصه به هنگام اوج

براي اسـتقبال از امـام بـه     57گام با مردم در دوازدهم بهمن مه
 .به وطن باشد امامتا از نزديك شاهد ورود فرودگاه مهرآباد رفت 

ي  سال در حوزه به مدت يكشور و شوق مذهبي باعث شد تا 
 .بپردازدقم به تحصيل علوم ديني  ي علميه

پاسداران به شهرستان چالوس رفت و در سپاه  يـپس از مدت
امـا عالقـه و اشـتياق بـه     . دكريك سال خدمت انقالب اسالمي 

آزمون ورودي تربيت معلم شهرسـتان   تحصيل موجب شد تا در
و پـس از گذرانـدن   در آزمـون پذيرفتـه شـد    . كندبابل شركت 

ي تربيت معلم در كسوت معلمـي در روسـتاهاي    الهدوس ي هدور
« دانست كه  او مي. اطراف شهرستان بهشهر به تدريس پرداخت

آن ديگران  توان از انوار مي و » روشن است دانش اندر دل چراغ
كه معلم بود،  با وجود آن. د و ظلمت جهل را زدودكرمند  را بهره

هفت بار به جبهه  هاي حق عليه باطل غفلت نورزيد، اما از جبهه
همگـام بـا   . نبرد با دشمن هرگز هراسـي نداشـت   اعزام شد و از

 .آفريد ها ي نبرد حماسه سلحشوران و دليرمردان عرصه
حاصل اين ازدواج دو فرزنـد  . دكرازدواج  1362سال اهللا  نصر
 ،كـه نصـراهللا، نصـراهللا را نديـد     اسـت و نصـراهللا   هاي موال به نام

 .دت پدر به دنيا آمدپس از شهاپسر   نصراهللا
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هاي دشت كردستان رنـگ   گاه كه شقايق آن 1366سال  بهار
ــه  ــد و الل ــه بودن ــون گرفت ــه و   خ ــه ناباوران ــق در بان ــاي عاش ه

گـه خـاك بـر افـالك      از دام نصراهللا ،شدند ناجوانمردانه پرپر مي
 . پريد و به خيل عظيم شهدا پيوست و جاودان شد

گذشـت و ايثـار معلـم    يـادآور  براي مـا   10عمليات كربالي 
دوش بسـت و   رحقيقي است كه بار سفر بـ  هللاعرفان شهيد نصرا

پس از انتقـال  را پيكر مطهر شهيد . سفري عاشقانه شد ي آماده
و در  كردند هاي مردم وفادار تشييع بر فراز دستو به زادگاهش 

 .سپردندي شهرستان بهشهر به خاك   زار بهشت فاطمهلگ
 

 شهيد ي نامه ي از وصيتقسمت
داستان نورش  ،ها و زمين است خدايي كه وجود بخش آسمان

آن روشـن باشـد و آن چـراغ در ميـان      به مشكاتي مانـد كـه در  
از  ،است درخشان و روشـن  اي اي كه تأللؤ آن گويي ستاره شيشه

شـرق و   ،درخت مبارك زيتون كه با آن كه شرقي و غربي نيست
ي زيـت آن را بـر   كـه آتشـ   آن غرب جهان بدان فروزان است و بي

خــود جهــاني را روشــني بخشــد كــه پرتــو آن  هخــود بــ ،افــروزد
معرفت قرار گرفته و خدا هر كه را خواهـد   نورحقيقت بر روي نور

هـا را خـدا    به نور خود و اشراقات خويش هدايت كند و اين مثـل 
زند كه بـه راه معـرفتش هـدايت يابنـد و      براي مردم هوشمند مي

 ]35/ نور [ .و شهود عالم داناستي امور غيب  خدا به همه
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ــي ــان   درود ب ــد رحم ــان، از خداون ــرپاي ــي و  ب ــامبر گرام پي
كه برتـرين پيغمبـران و خـتم     ]ص[ي الهي محمدامين فرستاده

ي او اميـر   ن و خليفـه يانتها بر جانشـ  سالم بي .گان استادفرست
هادي گمراهـان كـه برتـرين جانشـينان و بهتـرين       ]ع[انمؤمن
 .اند اهللا و اشرف بيوت عنداهللا آل او كه آل بر ه است و سالمخليف

سالم بر منجي بشريت امام رهروان، برهـان مـتكلم، مركـب    
مهـدي موعـود   اهللا  بهار قلوب عرفـا حضـرت بقيـه    ،هوار متعلمر

ارواحنا له الفدا و نائب بر حقش، امير مركب كتابـت و صـناعت،   
 اطهـر، بـدر آسـمان    ي ي پـاك فاطمـه   برهان موحـدان، سـالله  

 حكمت و عرفان و شمس شهود و ايقان، خميني عزيز
 هرچه آوردند مجموع رسل از معجزات

 

 آن ز نور مصطفي آمد برايشان الجـرم 
 

» االخره هم غـافلون  الدنيا و هم عن الحيوه يعلمون ظاهراً من«
 )7 /روم(

  .و از آخرت غافلند اند اين مردم تنها ظاهري از دنيا را ديده
سازد كه  نها براي او حياتي جاودانه ميقلب جوان شهيد نه ت

 .سـازد  خلقش و مردمش و امتش و امامش را نيـز جاودانـه مـي   
مرگ براي آنان كه زيستي طاهر و منقح و حياتي پاك و روحي 

ميعــاد خداســت و ديــدار شــهيدان و صــديقان و  ،مطهـر دارنــد 
اي اسـت   چون انسان در اوج بلوغ است و نبـوغ سـتاره  ، پيامبران
  .هالي است بارورسرخ و ن
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ديدي آن كس را  ]43/فرقان[»  يهيت من اتخذ الهه هواأار «
تـوان ايـن هـوا و هـوس      چگونه مـي  .هوس او بود ،كه خداي او

با ذكر و ياد كسي كه اميـدي   ؟هبا كرد نفساني را فاني و خبيث
 كنـد  مـي  دوباره و عشقي جانكاه كه عطش دروني مـرا سـيراب  

 . من اطفا خواهد شد يجاور ي وگرنه ستاره توان، مي
. ال كردن مهـم اسـت  ؤاما چگونه س ،كنم ال ميؤاز خويش س
ال از ؤگويم، ليكن چگونه گفتن مطرح است كه س به خويش مي

ذكر چه بگـويم؟ آيـا حيـات دنيـوي كـه       و با از چه چه و گفتن
تواند انـدكي مـرا بـه     مي ،زيورهاي دنيا را به خويش متعلق كرد

ــتگ  ــذارد و وارس ــود واگ ــا   ي راخ ــاس كنم؟آي ــويش احس در خ
هـاي   تواند بر من بتابـد كـه اشـك    درخشش آفتاب بار ديگر مي

نشين است طنـين قـرآن كـه     قلبم را پاك سازد؟ چه زيبا و دل
چه براي شما بر روي زمين قـرار داديـم زينـت و     آن «: گويد مي

تا شما را به امتحان و اختيـار بيـاوريم كـه     ،زيوري بيش نيست
مضمون آيـه  [ » .تر هستيد پيش گاه خداوند با ورعكدام يك در 

 ]اول سوري ملك
خودت  ؤلألآن چه سزاوار و اهليت من است از امواج ت !خدايا
ي حقير و ذليل كه  اي الهي و روحاني است به اين بنده كه بارقه

تـا شـايد    ،آن نيست سـرازير كـن   جز رضاي تو چيزي ديگر در
 .دست آورمه ب ديگر بتوانم پرواز ملكوتيم را بار

چگونـه زبـانم را بــه    !اي انـيس و مـونس مــن   !اي پروردگـار 
از خطاهـا و عثرتـي كـه     ،حركت در آورم و از تو پوزش بخواهم
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وجـدان قـرار    ي امروز خويش را در مقابـل محاكمـه  . انجام دادم
مگر سـتاره   ،كنم كه چه كردم دهم و خويش را استيضاح مي مي

 بخت و اقبال من اين بود؟ 
ائب شدم كـه بـار ديگـر رضـاي خـويش را بـا       تامروز  !اخداي

 . رضاي من در هم بياميزي
. از هيچ كس برنيايـد  مرا ببخش كه بخشش غير از تو !خدايا

رشـد   ،اگر با ريختن خونم نهـالي كـه تـو ايجـاد كـردي      !خدايا
 . ي رحمتي پس بريز كه ريزنده ،خواهد كرد

 آه قضــا دگــر نشــود گــر هــزار نالــه و
 

 به شكايت بر آيـد از دهنـي   به شكر يا
 

 ين بادااي كه وكيل است بر خز فرشته
 

 چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزنـي 
 

 )سعديگلستان (
ــره !خــدايا ــرا در زم ــه در م ــرار ده ك آن راه  ي آن كســاني ق

جانشان از طرف تو خريداري شده و بدين معامله كه انجام شده 
ـ  ،چه فروخته نسبت به تو وفـاداري كـرده   و آن آن كـه از راه   يب

جز آن  ،منحرف گردد و پيمان بشكند و به نحوي دگرگون شود
ات را خواهد و جلب محبتـت را جويـد و    كه از تو وفاي به وعده

و پايان كردار و عمل مرا چنـين   خواهان باشد تقرب درگاهت را
كن و در راه تو و به خاطر تو شهادتي را روزي مـن گـردان كـه    

جب كني وگناهانم را بدان بريزي و در خشنودي خود را برمن وا
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اين شهادت بـه   در آوري و) نزد خود(خور  ي زندگان روزي زمره
دست دشمنان نافرمانت و در زيـر لـواي حـق و پـرچم هـدايت      
باشد كه براي اهل حق به پيش روم و پشت به جنـگ نكـرده و   

آن هنگـام از   تو در  هب مترديد و شكي برايم پديد نيايد و پناه بر
 .ناهي كه اعمال نيك را از بين ببردگ

 اي در كـاركرد  گـدايي نكتـه   بر در شـاهي 
 

 گفت برهرخوان كه بنشستم خدا رزاق بود
 

ي برادران و دوستان خودم اين كالم عزيزترين انبيا و  به همه
 ]ع[ينمـؤمن كـنم كـه بـه اميرال    را عرض مي ]ص[خاتم رسوالن

ـ  يا علي چون مردم در« : فرمود  ج برنـد تـو در  كثرت عبادت رن
  ». تا بر همه سبقت گيري ،بر ادراك مقبول رنج

 ،مـدرك اسـرار گشـت     ي بصيرت عقلـي  الجرم چون به ديده
: ديـدن يـك حكـم دارد كـه گفـت      ي حقايق را دريافـت و  همه

 ]و درر الكلم غررالكلم[»  الغطاء ما ازدت يقيناً لوكشف«
يم واليـت و  تا توان داريد بايد از حر !برادران و خواهران عزيز

كالم و سياست امام امت را در . امامت پاسداري و حراست كنيد
. تا راه هدايت را از ضاللت بـاز شناسـيد   ،قعر ضميرتان قرار داده
 . هايتان را جز از كالم خير باز داريد از خدا بترسيد و زبان

تنگنـا   از خدا بترسيد و اگر بتوانيد امام را در !منؤاي گروه م
مبادا بر . شما باد كه بر نمازها مواظبت داشته باشيدبر . نگذاريد

. ورزي اســت ي كفــر رشـك  زيـرا ريشـه   ،يكـديگر رشـك ببريــد  



 درسي از عشق  • 86

 

هايي از طرف دشمنان  تهمت اگر. و باطن را واگذاريد گناه ظاهر
س بـه  أسـرد نشـويد و يـ    دل ،اسالم به سوي شما سـرازير شـد  

 .ي كفر است خودتان راه ندهيد كه اين نشانه
ي  ي خواهران و برادرانـي كـه بـه ايـن بنـده      از همهبار ديگر 

 . نمايم را مي اند كمال تشكر حقير لطف داشته
  ام وصيت به خانواده
. چون راضي بودن شما رضايت خداسـت  ،از من راضي باشيد

كنيـد بـر    اگر گريه مـي ، براي من گريه نكنيد !مادر عزيزم پدر و
چون من كسي  ،بر دو طفالن مسلم گريه كنيد و حسين مظلوم

ها زجر و عقاب  اما آن ،ام من مهر و محبت شما را چشيده. نبودم
 . ببخشيد مرا .اند زمانه را چشيده

توانيـد عبـادت و دعـاي     شماها تـا مـي   !اما تو اي خواهر و برادرم
راه رزمنـدگان بـدر را    .به ياد خـدا باشـيد   .خويش را فراموش نكنيد

اگـر مـن بـه كـام     . ئل آمديـد تا شايد به فيض بزرگي نا ،دنبال كنيد
گاه خداونـد خواسـتار    حتماً شفاعت شما را در پيش ،خويش رسيدم

 . شوم مي
تـرين   دامـن  اي پـاك  !ي نجـات  اي فرشـته  ! اما تو اي همسرم

داني كه با نوشتن اين چند سطر دلـم برايـت    آيا مي !ها پاكدامن
يـاد تـو در قلـبم هويـدا     . سوخت، اشك از چشمانم سرازير شـد 

خـواهم تـو را نصـيحت     من نمي. نور در قلبم زبانه كشيد گشت،
 . ها هستي ي نصيحت چون تو نمونه ،كنم
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گـويم قسـم بـه     اين بار ديگر از قلبم سخن مي !همسر عزيزم
هـايي كـه االن    تابد، قسم بـه سـنگ   همان آفتابي كه بر من مي

اي كه در اطراف مـن شـهادت    ام، قسم به تپه ها نشسته روي آن
 . فراموشت نخواهم كرددهند،  مي

كنم كه بعـد از رفـتن مـن مقـاوم      از تو خواهش مي !همسرم
باز هـم همـديگر را مالقـات    . باشي، صبر و مقاومت را پيشه گير

را خـوب   » موال «كنم فرزندمان  از تو خواهش مي. خواهيم كرد
 . تربيت كني و از طرف من او را ببوس

 ام سخني خوش كه پير كنعان گفت شنيده
 

 كنـد كـه بتـوان گفـت     اق يار نه آن مـي فر
 

دعا براي جان امام را فراموش مكن و . ببخش، مرا ببخش مرا
اي  مجلس بسـيار بسـيار سـاده    .كمك به جبهه را فراموش نكن

  .ديبرايم بگير
 ؟جز خدا كو: همه گويند خدا كو؟ رضا گويد !الهي

ــدن خورشــيد نيســت، دم از  !الهــي ــاراي دي ــا را ي ــدار م  دي
 .رين چون زنيمخورشيدآف

 حقيقياهللا  نصر





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جمشيد : نام
 خداپرست: خانوادگي نام 

 يعقوب : نام پدر
 15/1/1331: تاريخ تولد
 شهر  شهرستان قائمبزرگ ي قاديكالروستاي  :محل تولد

شهر،  قائم - 17/1/1361 :تاريخ و محل شهادت
 بزرگ قاديكال روستاي

 
 
 

در  1331ن سال جمشيد خداپرست در پانزده فروردي
وقتي كه هفت ساله شد، . ي بزرگ به دنيا آمدقاديكالروستاي 

ي تحصيل ابتدايي را با موفقيت  دوره. او را به دبستان فرستادند
در اين دوره از . شهر آمد ي تحصيل به قائم براي ادامه. گذراند

 

شهيد   
مجشيد 
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آموزان ابتدايي روستا  تحصيل در تعطيالت تابستان براي دانش
گام با تحصيل به كار  داد و هم يتي تشكيل ميهاي تقو كالس

ي متوسطه را با  پس از آن كه دوره. پرداخت ميتدريس نيز 
گذراند و به   موفقيت سپري كرد، خدمت را در سپاه دانش

تمش بجنورد مشغول تدريس  عنوان معلم در روستاي محروم تخ
و تربيت داشت، پس از  چون عشق وافري به امر تعليم . شد

و پرورش درآمد و در  خدمت به استخدام آموزش  ي دوره پايان
پس از چند سال . كياكال به تدريس پرداخت ي كوكنده روستاي

به روستاي آهنگركال منتقل شد و در سمت معاون مدرسه 
 سال .كرد و پس از مدتي مدير آن دبستان شد انجام وظيفه مي

ن به كار آمد و به عنوان مدير دبستا قاديكالبه دبستان  1359
ايثار و . ي آن واحد آموزشي مشغول شد و تربيت و اداره تعليم 

 ؛و تربيتي و اداري قابل تحسين بود فداكاري او در امور آموزشي 
شد  آموزان و همكاران در دبستان حاضر مي قبل از حضور دانش

آموزان روستا از هيچ  و براي شكوفايي استعدادهاي دانش
 . كوششي دريغ نداشت

اهللا در  د خداپرست در ايام انقالب همراه امت حزبجمشي
كه انقالب  كرد تا آن ها و تظاهرات ضد شاه شركت مي ييپيما راه

پس از . اسالمي ايران به رهبري آن قائد بزرگ به پيروزي رسيد
آوردهاي انقالب، روزها  پيروزي انقالب براي پاسداري از دست

م براي نگهباني ها ه كرد و شب در سنگر مدرسه فعاليت مي
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هنگامي كه منافقان مدارس را به بلوا  .شد  حاضر مي
 .ايستاد ميكشاندند، او قاطعانه در برابر آنان  مي

فروردين سال  اين انسان خداپرست در صبح روز هفده 
مانند ساير روزها هنگامي كه عازم دبستان بود، در  1361

او را از . قرار گرفت در كمين منافقان قاديكال مدخل روستاي 
بوس به پايين كشيدند، خواست از چنگ آن پليدان  ميني

هاي ناجوانمردانه قرارگرفت و به همراه  بگريزد، اما هدف گلوله
پناه  معلم شهيد حسين مظفري و پاسدار شهيد محمدعلي حق

شهيد خداپرست در مدرسه با جهل . به ديدار معبودش شتافت
ان، كالس درس ديگري آفريد كرد، اما اين بار در خياب مبارزه مي

اي نهاد تا راهنماي  فرش خيابان نشانه و با خون خود بر سنگ 
 آيندگان باشد 

پيكر مطهر شهيد را پس از تشييع در گلزار شهداي 
 .ي بزرگ به خاك سپردندقاديكال
 داني اين گونه پريشانم  دانم و مي مي

 از دوري تو معبود 
 ويرانم و حيرانم 

 سازم  مي سازم و مي ،زمسو مي از هجر تو
 خوانم و گريانم مي مجنونم در كوچه چو

 )محمد فرجي(
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد طاهر : نام
 دادبود: نام خانوادگي

 محمد  :نام پدر
  20/10/1338: تاريخ تولد
 شهر قائمستان روستاي تاالر پشت عليا شهر: محل تولد

 گيالن غرب - 3/11/1360: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ــا  در ــت علي ــاالر پش ــتاي ت ــال  ،روس ــتان س در  1338زمس
توانسـت بـا    كهاي روحاني كودكي ديده به جهان گشود  خانواده

، نـام او  گرماي حضور خود محفل خانواده را صفايي ديگر بخشد
  .ندرا محمد نهاد

 

شهيد   
حممدطاهر 
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در كودكي قرائت قرآن كريم و احكام مذهبي را فرا گرفـت و  
تحصيالت ابتدايي خـود را   .داشت   در مسير قرب الهي گام بر مي

ي تحصـيل   كال به پايان رسانيد و بـراي ادامـه   ي متان در مدرسه
موفق به  1357 سال .شهر و سپس ساري شد راهي مدارس قائم

خيـري   از هنرسـتان شـهيد   ي مكانيـك  در رشته ديپلم گرفتن
ي مهندسـي   ديپلم در رشته گرفتنساري گرديد و پس از  مقدم

اما به دليل مشكالتي كـه وجـود    ،قبول شد اهواز كشي ابزار نفت
بـه خـدمت سـربازي    . موفق به ثبت نام در دانشگاه نشد ،داشت
به استخدام آموزش  1359 سال پس از گذراندن خدمت رفت و

ارس ابتدايي شهر درآمد و به عنوان آموزگار در مد و پرورش قائم
روستاي ديوكال بـه تـدريس و آمـوزش علـم و      آباد الريم و علي

علـم را   جوينـدگان عليم مكارم اخالقـي و مـذهبي پرداخـت و    ت
ها را به جـان خريـد و    سان سختي پروانه ،راهنمايي شايسته شد
بخش راه كودكـان و نوجوانـاني بـود كـه      شمع وجودش روشني

 . خواستند علم را جوشني براي خود سازند مي
با حضور در تظاهرات مردمـي   گيري انقالب اسالمي زمان اوج

پس از پيـروزي  . كرد و انزجار خود را از رژيم سابق ابراز ميتنفر 
بـراي دفـاع از وطـن،     انقالب اسالمي با آغـاز جنـگ تحميلـي،   

و در سنگر مبارزه بـا دشـمن   كرد چندين بار سنگر علم را ترك 
 . گام با رزمندگان اسالم خالصانه جنگيد قرار گرفت و هم

ور او در در اولين روزهاي جنـگ كـه تنهـا يـك مـاه از حضـ      
سوسنگرد اعزام شد و پس از دو  ي گذشت به منطقه مدرسه مي
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اش  هاي سخت بـه سـوي خـانواده    يتمأمورماه فداكاري و انجام 
ي نبـرد   هـا  براي بـار دوم بـه جبهـه    1360 در تابستان .برگشت

هـا   در گـروه شـهيد چمـران در خوزسـتان حماسـه      شد و اعزام
و پـس از مـدتي    رگشـت بيت به زادگاهش مأموراتمام  با .آفريد

  .عازم اروميه شد
به عضويت سپاه پاسداران اروميه درآمد و بـه   1360 پاييزدر 

عنوان مسئول آموزش و فرمانده عمليات بسيج مردمـي اروميـه   
كـردن مـين تخصـص و مهـارت      او در خنثي. مشغول به كار شد

 نيـز  هـايي  داشت و در اين زمينه براي آموزش رزمندگان كالس
  .بود  هدكرداير 

گاه كه آسمان در افق رنگ خون به  آن 1360سوم بهمن ماه 
ي نبـرد دليـر    ي گـيالن غـرب عرصـه    گرفت و منطقـه  خود مي

سازان دشت كـربال را در اذهـان    مرداني بود كه نام و ياد حماسه
ند، گروه شناسايي و بازديد منطقـه عـروج خـونين    كرد زنده مي

كـه خـود    آن. كـرد رد ديدند كه به مـين برخـو   سنگري را مي هم
 .كـرد، در دام آن گرفتـار شـد    بارها و بارها مـين را خنثـي مـي   

ويان خون گرمش را نثار گبال و تكبير خونين ،صادقانه و عاشقانه
آنـاني كـه    .شـد  د كه با خون جوانان معطر مـي كرزمين سردي 

خبر شهادت محمـد   نشسته بودند قدوم سبز محمد را در انتظار
  .ن را نثار روح مطهرش ساختندرا شنيدند و درودشا
شـهداي تـاالر    تشـييع درگلـزار   پـس از  را پيكر مطهر شهيد

 .ندبه خاك سپردشهر  قائمپشت 
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 ي شهيد  نامه وصيت
» ... وقاتلوهم حتي التكـون فتنـه و يكـون الـدين كلـه هللا     « 

 )39/انفال(
منان با كافران جهاد كنيد تا در زمين فتنـه و فسـادي   ؤاي م

چه دست از كفر  ، دين خدا گردد و چنان آيين همهديگر نماند و 
 . كشيدند خدا به اعمالشان بصير و آگاه است
هـا را   دارد تـا گـوش   عاشوراهاي ايران، اسالميان را بر آن مي

شان آماده كنند كـه كفـر    گونه براي دريافت فرمان رهبر حسين
در كدامين قسمت از كربالهـاي ايـن سـرزمين اسـالمي ظـاهر      

جـا رونـد و هـم چنـين يـاران سـرور شـهيدان         بـدان تا  ،گشته
با خون سرخ خويش آن را محو و اسالم عزيـز  ) ع(علي بن حسين
[ » كل يوماً عاشورا و كـل ارض كـربال    «گزين آن كنند  را جاي

 ) ]ع(امام صادق
روح و  هـاي بـي   امروز اسالميان چنـان منـاطق را از مجسـمه   

لـوث وجـود سـفاكان     كنند و چنان زمـين را از  اراده پاك مي بي
هـا   ها و حسـين  ها و علي سازند كه گويي حمزه تاريخ خالص مي

خـواران مـزدور    چنان مشت بـه دهـان خـون    آن .در حال نبردند
هـاي   خواري نتواند در مقابل ملـت  كوبند كه ديگر هيچ خون مي

 . جهان قد علم كند و پنجه بكشد ي محروم و ستمديده
زمـان نبـرد حـق عليـه باطـل      دانيد كه  مي !اما شما عزيزانم

است، بايد از جا پريد و سالح بر دوش، نيت اسـالم بـر دل، يـاد    
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و به رهبري امام به ميدان نبرد شـتافت و زمينـه را    خدا در سر
براي ظهور منجي بشريت و براي نجات كـل محـرومين جهـان    

 ،تـرين و واالتـرين مـرگ    يابي بـه زيبنـده   براي دست .آماده كرد
اهللا بايد موانعي چون ترس از مرگ را ءلقا ت يايعني همان شهاد

هاي پـوچ دنيـوي را زيرپاگذاشـت و بـا      از ميان برداشت و ارزش
اد كـه همـان تـالش در راه    ـاعتقاد به مبدأ و معاد به سوي جهـ 

داري از دين و يـا حركـت   ـبرداشتن موانع و كوشش در راه پاس
 .شتافت ،ايمان است در راه عقيده و

بدانيد كه تنها شهادت نيسـت   ،هاي آينده شما شاهد پيروزي
بلكـه شـهادت عـاملي اسـت كـه       ،بـرد  كه هدف را به پايان مـي 

مگـر  . ست بـس سـنگين   ا اي شاهدان حامل آنند كه اين وظيفه
هـاي پـاك سـپاهيان اسـالم در      طـور خـون  ه ايـد كـه چـ    نديده

شود و جـان   هاي كردستان به زمين ريخته مي ها و كوه سنگالخ
. كننـد  نجات خلق در بند و مخالف آمريكـايي مـي   خود را فداي

شـوند ولـي دشـمنان كـور دل اسـالم       جوانان اسالم شهيد مـي 
پس  .به گوش ملت و جهانيان نرسد آنان  پيام واقعي ،خواهند مي

اي خطيـر بـر دوش داريـد و ايـن وظيفـه را       بدانيد كـه وظيفـه  
 توانيد با گسترش فرهنگ اسالمي حضور در جبهه و كارهاي مي

اسالمي در كوتاه مدت  ي اجرايي، تربيت مديران و افراد شايسته
اسـالمي و ديگـر امـور     ي كـامالً   و دراز مدت و سـاختن جامعـه  

 .جبران نماييد
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هـي كـه از   لال دليـران حـزب   ،خواهران متعهـد  شما برادران و
ي  ي جامعه ترين طبقه ترين و با ايمان كش  مستضعفين و زحمت

دانيد كه دشمنان خلق را كه همان  ا ميشم ،امروز ايران هستيد
دشمنان اسالم و قرآنند بايد شناخت و بر آنـان خشـم و نفـرت    

پس هميشـه صـابر و    .ها را از بيخ و بن كَند ي آن ورزيد و ريشه
 هـا حاضـر باشـيد و صـحنه را     هوشيار و در همه حال در صحنه

هـا و   چـون تمـام ايـن صـحنه     ،اي ترك نكنيد حتي براي لحظه
ات مربوط به خود شماست و در اين موارد براي درك خط جريان

ي روح خـدا غافـل    هـاي پيامبرگونـه   مشي اصيل اسالمي از پيام
داشـتن فرهنـگ    عزيزاني كه شب و روز براي زنده نگـاه  .نباشيد

مــذهبي اســالم و بــراي رشــد نهضــت -عظــيم و غنــي سياســي
 اين انقالب كفرسـتيزانه بـه فكـر تحقيـق و مطالعـه      ي نوخاسته
مواظب باشيد كه نكند خـداي نـاكرده آن روزي برسـد     ،هستيد

اي از شـما بـر عقـل شـما مسـلط       كه به قول امام معلومات عده
ي اسـالم خواهـد    مـد را بـراي آينـده   آ گردد كه اين بدترين پـي 

اي  پس در اين راه نهايت كوشـش را بكنيـد كـه وظيفـه     .داشت
رين حركـت  ت بس مهم است و در تمام مراحل اين راه از كوچك

چنين شـما مسـئولين     هم .غيرمكتبي و غيراصولي اجتناب كنيد
كه يك خطايتان را به  اجرايي كه هر كدامتان بر جايي نشستيد

تــان را هــم بــه اســم اســالم  گــردن اســالم و يــك كــار صــحيح
نهايــت دقــت را در رفتارتــان در  ،مواظــب باشــيد ،گذارنــد مــي
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يـد كـه دشـمن در    كردتان به خـرج ده  تان و در عمل تصميمات
بـرداري   ترين ضعف شما بهره خواهد از كوچك كمين است و مي

ل ئبكوشيد تا حركت غير اسالمي از شما سـر نزنـد و مسـا    ،كند
محـروم   ي مردم را كه اكثريت قريب به اتفاق مراجعين از طبقـه 

 . رسيدگي كنيد ،جامعه هستند
 تو اي مادر عزيز
ه عزيزترين عزيز امت خدا، به كتاب قرآن ب ،تو را به معبودت

پاسـداران  ( ها ترين چهره ترين در عين حال قاطع امام، به معصوم
دهم كه بدون هيچ ناراحتي و  و به راهت جهاد، قسم مي) اسالم 

چنين با عجز و ناتواني در پيش گـاه قـادر    با احساس غرور و هم
ا يكتا بگو كه خدايا، چيز ناقابلي بود از ما بپذير و بگو خدايا تو ر

شكر كه امانتي به ما دادي توانستيم با تربيـت اسـالمي در حـد    
 . توان براي راهت به تو بازگردانيم

خون در راه اسالم زهري است كه به حلقـوم دشـمنان    !مادر
پس نبايد با اشك خود پـادزهري بريزيـد    ،شود اسالم ريخته مي

 . كه دشمنان خوشحال شوند
م الهـي و حضـور در   هدف من فقط رسيدن بـه مقـا   !مادر عزيز

گاه حق تعالي و خداي بزرگ بود به همين منظور خواستم تـا   پيش
تـوانم هجـرت درونـي و حركـت برونـي را       آن جا كه من خود مـي 

 ،نهايت در ابتداي كار بـودم  هرچند كه در تناسب با بي ،شروع كنم
 .ولي اميدوارم مورد قبول خداوند باشد
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  نابرادر و خواهرهاي عزيزم، معلم
 ،تر از آنم كه در مورد شـما حرفـي داشـته باشـم     كوچك من

را تنهـا   امـام  گويم كه قدر به عنوان يك مسلمان مي ولي همين
در  .پشت به اسـالم كـردن اسـت    منگذاريد كه تنها گذاشتن اما

و از هر حركت غير اسالمي اجتناب ورزيد  ]باشيد[راهتان قاطع 
بـي كـه از   هـاي غيراصـولي و غيرمكت   و حتي در مقابـل حركـت  

چنين در هر پسـت و در   مقاومت كنيد و هم ،زند ديگران سر مي
كنيد كاري كنيد كه هم خدا و هم ملت از  هر ارگاني خدمت مي

اميدوارم فرزند خـوبي بـراي والـدينم و بـرادر      .شما راضي باشد
اگر گناه يا اشتباهي  .خوبي براي برادرها و خواهرهايم بوده باشم

 .ببخشيد در حق شماها كردم مرا
مان به سوي تو بود  داني كه جهت حركت تو مي !خدايا !خدايا
يـابي بـه    ايم به منظور دسـت  داني كه آن چه انجام داده و تو مي

هـاي از   بلكه براي آن بود كه نشـانه  ،مال و متاع پست دنيا نبود
دينت را تحت رهبـري امـام امـت خمينـي كبيـر و       ي بين رفته

و امامت برگردانيم و مقررات فرامـوش  واليت  ي  پيروي از مسئله
ات برپا گردد و قطعاً هم در انجام اعمالم از من حقير گنـاه   شده

اگر گناه مـن در نـزد تـو     ،پس اي خداي بزرگ ،يا كوتاهي شده
 .تر از گناه من است بزرگ است به مراتب گذشت تو بزرگ

 تو را شكر كه حياتم را در زماني قراردادي كه اسـالم  !بار الها
رود تـا سراسـر جهـان را     و مي]  است شده[ به تمام معنا نمايان
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و  ]عج[بگيرد و تو را شكر كه توانستم در زمان حياتم امام زمان
روم كـه شـير    نايب او را بشناسم و تو را شكر زماني از دنيـا مـي  

هـا و   ييرجـا  ،هـا  ها و بهشـتي  مردان و برادراني هم چون چمران
 . روند اين دنيا ميديگر شهيدان پاك اسالم از 

كنم كه در زمـان   به عنوان يك بنده از تو تقاضا مي !خداوندا
زمـان   ميعني زمان حكومت امـا  ،حاكميت كامل اسالم در آينده

ديـدگانم را   ،حتي براي يك بار هم كه شـده ) عج(مهدي موعود
ن دبلكـه بـراي ديـ    ،باز كن كه اين نه براي راحتي و لـذت دنيـا  

مين كه وعده فرموديد و درك قـدرت  حكومت مستضعفين در ز
 . تو و نمايش قدرت اسالم و نابودي كفر است

 در بانـك ملـي خيابـان تهـران     پـول  ريال 50000من مبلغ 
شهر دارم كه برداريد و هر طـور   قائم )طاهري ي روي مغازه هروب(

حدود سه ماه الي بيشـتر نمـاز و    .دانيد خرج كنيد كه صالح مي
 ،ر حـد تـوان اگـر بـراي شـما امكـان دارد      اميدوارم د ،روزه دارم

كنم  اگر نتوانستيد از خدا طلب بخشش مي .بتوانيد جبران كنيد
 . ام را خوب ادا كنم بندگي ي كه نتوانستم وظيفه

پاينده باد جمهـوري اسـالمي ايـران بـه رهبـري امـام امـت        
  .خميني كبير

 )عج(كومت عدل اسالمي جهاني مهدي برقرار باد ح
 ).عج(ار در زمان حكومت امام مهديدميد ديخداحافظ به ا

 .محمد طاهر دادبود





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عبدالكريم: نام
 ذاكري قادي: خانوادگي نام 

 امراهللا: نام پدر
 12/7/1338: تاريخ تولد
 شهر  ارطه قائم  يقاديكالروستاي  :محل تولد

 شلمچه – 61/  5/  2 :تاريخ و محل شهادت
 
 

اي  ارطه در خانواده يقاديكالاي عبدالكريم ذاكري در روست
كودكي  ي دورهدر او . ديده به جهان گشود 1338 سالروحاني 

بود كسب فيض   كه از روحانيان برجسته خود نزد پدر بزرگوار
تحصيالت ابتدايي را در . مند شد كرد و از خرمن فضل پدر بهره

 

شهيد 
عبدالكرمي 
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متوسطه را در  ي هارطه به پايان برد و دور  يقاديكالروستاي 
 .فيزيك به اتمام رسانيد - ي رياضي شهر در رشته ئمقا

قرآني  هميشه دوستان و آشنايان را در جهت فراگيري علوم 
و خود نيز فردي متقي،  .كرد و اسالمي تشويق و راهنمايي مي

ت به فساد مردم نسب كردن در آگاه .زيست بود پرهيزگار و ساده
 .كرد رژيم سابق تالش مي

ي شيمي  صنعتي اصفهان در رشتهدر دانشگاه  1356 سال
هاي سياسي و  پذيرفته شد و با ورود به دانشگاه در فعاليت

 مشاركت 1357 سال مذهبي شركت كرد و در تعطيلي دانشگاه
هاي  ستند تا دست از فعاليتاوداشت و مسئوالن دانشگاه از او خ

سياسي خود بكشد و چندين بار هم مراتب اعتراض خود را 
اش  هاي سياسي عبدالكريم كتبي به خانواده نسبت به فعاليت

ي انضباطي دانشگاه طي  آخرين تصميم كميته. اعالم كردند
ي  ي شماره نامه

69522
551357

−−
اصل نامه در (عليه ايشان صادر شد  //

 .)شهيد موجود است ي نزد خانواده
التدريس در شهرستان  به عنوان معلم حق 60تا  59هاي  سال

دانشگاه  1361در خرداد سال  .شغول خدمت شدشهر م قائم
ايشان جهت فعاليت در جهاد دانشگاهي دعوت كرد و  ازاصفهان 

 . پرداختدر جهاد دانشگاهي به فعاليت 
ي حق عليه  به عنوان امدادگر به جبهه 61/  4/  21در تاريخ 

چون كبوتران  هم 1361باطل اعزام شد و در دوم مرداد ماه سال 
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تركش توپ دشمن در كربالي . ر سفر آغاز كردپ سفيد خونين
را برهم نهاد و ديگر معلم امدادگر  دلشلمچه چشم دريايي دريا

شنيده نشد، اما  ي معرفت و محبتها طنين ناي او در كوچه
 .است گر خاطراتش ما را در مسير عشق ياري

شويم، اما آن كه زنده و جاويد  آري، من و تو فراموش مي
 . استد يشه ،ماند آفتاب مياست و هميشه چون 

پس از تشييع در گلزار شهداي را پيكر مطهر شهيد 
 . سپردندي ارطه به خاك قاديكالسيدمهدي 

دار غيور  آن آيينه ،شورآفرين ميدان تو! اي شلمچه
سرخ  ي پرپر شدن آن گل سنگرهايت شهيد شد و انگيزه

. كرد اش آن را از خدا طلب مي نامه شهادتي بود كه در وصيت
اي شد پرفروغ در آسمان عشق تا ما ستاره  عبدالكريم ستاره

 .بودن و جاودانه شدن را بياموزيم
 ترين مـرد اوج بلنـد تـو خـوش بـاد      اي آسماني

 

ــداريم     ــر ن ــا راه ديگ ــرادر م ــبزت ب ــز راه س  ج
 

 چون موج در پيچ و تابيم، از عشـق در التهـابيم  
 

 .مـــا از تبـــار عقـــابيم، آيـــين ديگـــر نـــداريم
 

 ي شهيد مهنا وصيت
جانب عبداكريم ذاكري وصيتم را به شما برادران و  اين

دستورات خدا و اطاعت از  نام خدا و عمل به   خواهرانم به
گستري كه نيابت  معصومين و پيشوايان عدالت ي دستورات ائمه



 درسي از عشق  • 106

 

عهده دارند، آغاز  را به) عج(آن منجي عالم بشريت امام زمان 
 .كنم مي

ر اين راه قدم نهادم، چرا كه خون بدانيد كه من آگاهانه د
تا شهداي ) ع(و از حسين) ع(سرخ شهيدان از هابيل تا حسين

زنند كه چيست تو را؟  كربالي جنوب و غرب ايران صدايم مي
آن بزرگوار . هستيم) ع(ي علي ايد، آخر ما شيعه براي چه نشسته

. بود فقانكه يار مظلومان و دشمن ستمكاران و كافران و منا
السالم كه از  حسين عليه» هل من ناصر ينصرني « به نداي بايد 

 .حلقوم خميني كبير بيرون آمده است لبيك گفت
عهده شما خواهد  ها به بعد از من سرپرستي بچه! مادر عزيزم

هر چند خود نتوانستم سرپرست خوبي برايشان باشم، از . بود
ا را ه خواهم كه بعد از من هرگز ناراحت نباشيد و بچه شما مي

در مورد خرج مراسم بعد از مرگم از پول خودم . دلداري بدهيد
ها و خانه  چه از پولم ماند، صرف خرج بچه داري و آن برمي

 .كني مي
 :كنم آخر وصيتم چند دعا مي

چرا كه در  ،سپارند يادم باش خاكم مي وقتي به! خدايا
 . ياد تو بودم زندگيم هميشه به 

ن و دل پر درد پاسداران اسالم شهادت را نصيبم گردا! خدايا
 )آمين. (را با فتح و پيروزي دادن بر كافران خوشحال گردان

در هنگام رفتن از دنيا، در هنگام دل كندن از اين ! خدايا
 ) آمين. (ها يادم باش بودن
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او را نصرت ده تا خون شهيدان . خميني را حفظ كن! خدايا
رش حكومت عدل، اين مكتب را به ثمر نهايي برساند و با گست

 . ظهور آن موجود منتقم را فراهم سازد
 خدايا، خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

 اهللا و بركاته عليكم و رحمه  والسالم
 با اميد پيروزي حق بر باطل

 عبدالكريم ذاكري    





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهللا  فتح: نام
 ذكريايي سراجي: نام خانوادگي

 نوروزعلي : نام پدر
 1/1/1335: تولدتاريخ 

 جويبار  ستانشهركالي  سراجروستاي : محل تولد
 ـ فاو  28/11/1364 :محل شهادت تاريخ و

 
 
 

ي تولـد فرزنـدي را داشـت كـه      با خود مـژده  1335بهارسال 
شـد و  اهللا  نـامش فـتح  . كردرا شادمان  اي وجودش محفل خانواده

 ي هدور .ي زندگي او شـد  نخستين خجسته روز بهار آغاز خجسته
بـراي   .هـا سـپري شـد    ها و فراز و نشيب ي سختي كودكي با همه

 

شهيد   
اهللا  فتح

 
 



 درسي از عشق  • 110

 

را  تحصـيالت ابتـدايي  . كسب علم و دانـش راهـي دبسـتان شـد    
بـه   ي بـرق  در رشـته  دبيرستان را با موفقيتي  دوره. سپري كرد
 .دپايان رسان
اي  حرفـه  و  در آزمون مركز تربيـت مربـي فنـي    1355سال 

فق به گرفتن فوق ديپلم در رشت پذيرفته شد و دو سال بعد، مو
بــه عنــوان هنرآمــوز در  1357از اول مهــر . ي بــرق شــد رشــته

ي  اداره يتمسئول 1361سال . هنرستان فني گرگان مشغول شد
يك سال . بر عهده گرفترا هنرستان فني شهيد نصيري گرگان 

الن ئوشهر كرد و پس از موافقـت مسـ   قائم بعد تقاضاي انتقال به
عنوان رئيس هنرستان شهيد شريف واقفـي  آموزش و پروش، به 

 . شهر انتخاب شد قائم
دانسـت   او در مكتب خونين عشق درس ايثار را آموخت و مي

آموزان خود نيز درس ايثـار و از خـود گذشـتي     كه بايد به دانش
جملـه   از  ايـن . بياموزد و گفتار نيك را بـا عمـل نيـك بيـاميزد    

د دخترش را به خـدا  سه فرزناهللا  عواملي است كه سبب شد فتح
ي حق عليه باطـل اعـزام    به جبهه 1364در سوم دي  بسپارد و

كه را د و راه آنان نشود تا در سمفوني آتش و خون حماسه آفري
 .ي تاريخ شد گرچه خود نيز جاودانه ،ند ادامه دهدا هجاودان شد

د و هـم  كـر بهـار را منـور    .در بهار آمـد و در زمسـتان رفـت   
 . با آمدنش و زمستان را با رفتنش زمستان را، بهار را

زيـن سـبب از    ؛رسـته او مرغ باغ ملكوت بود و از عالم خاك 
چون اين نمود بـا   ،ي تن ويران نمود خاك بر افالك پريد و خانه
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در  1364بهمـن  بيسـت و هشـتم   در  و خانـه شـد   عاشقان هـم 
  .شهد شيرين شهادت را در فاو نوشيد 8 عمليات والفجر

ــر شــهيد  ــس از تشــييع دررا پيكــر مطه ــزار پ شــهداي  گل
 . سپردندشهرستان جويبار به خاك 

عشق و ايثار و فداكاري او فرهنگيان را بر آن داشت تا يكـي  
. شهر را به نام او مـزين نماينـد   و دانش قائم هاي كار از هنرستان

 .باشد كه نامش يادآور ايثارش باشد
 تاريخ نيكـان جـاي تـو عـالم بـه زيـر پـاي تـو        

 

 امي اي شــهيدكــآســوده ،مــاواي تو جنــت بــود
 

 يمـن  و در هرجا نهـادم پـاي مـن انـدر حجـاز     
 

 در هر گلستان و چمن جـان كالمـي اي شـهيد   
 

 ي شهيد نامه وصيت
به دست گرفتم و بر روي ورق لغزانـدم و   هم اكنون كه قلم را

هرچند  ،نويسم در انتظار شهادت نشسته ي خود را مي نامه وصيت
ولي مـن   ،تافتند و به لقاءاهللا پيوستنددوستان به سوي شهادت ش

الزم را جهت سـفر   ي هايي بودند كه توشه ها سبك بال آن .ماندم
در حقيقـت  . طوالني جمع كرده و خود را مهيـاي پـرواز نمودنـد   

شـد   هاي خود را از دنيا كه قفسي برايشان محسوب مـي  وابستگي
و خود را سبك ساختند و بـه سـوي ملكـوت الهـي پـرواز       كندند
بـال بـودم و مانـدم و گنـاهم      اما چه كنم كه من سنگين ،نمودند
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شايد هـم خداونـد از روي    مانع از پروازم به سوي معبود گرديد و
ي  رحمت و بخشش خود فرصت ديگري به من داد تا بتوانم توشه

بال سازم و بتوانم خود را به آن  الزم را جمع كرده و خود را سبك
ي خود را به  نامه هم اكنون وصيت هر حال در. باالن برسانم سبك

نگـارم و از خداونـد طلـب عفـو و بخشـش گناهـانم        اين اميد مي
بـه فضـل و بخشـش     راه او نصـيبم گـردد و   كنم كه مرگ در مي

كـنم و بـا كمـال سـرافكندگي و تواضـع در       خداوند اعتمـاد مـي  
) ص(كنم و اميدوارم كه خداوند به حق محمد   گاه او توبه مي پيش

هـاي مـن    اين حقير ترحم نمايد و از گناهان و معصيت و آلش بر
و ) ع(درگذرد و اعمالم را قبول نمايـد و توفيـق شـفاعت حسـين    

خواهم كه با فضلش با مـن   از او مي معصومين را نصيبم گرداند و
 .معامله كند نه با عدلش

اي  اي ستار و اي ارحم الـراحمين و  !اي غفار !اي خداي بزرگ
 . ببخش هايي كه كرديم ما را از نافرماني ،ببخشرا  ما !سريع الرضا
دانـم آيـا    شـتابم كـه نمـي    در حالي به سوي تو مـي  !خداوندا

مـا را از   كـرد و  قبول و دعاهـايم را مسـتجاب خـواهي    اعمالم را
مطمئـنم كـه    !نه؟ ولـي اي خداونـد   بندگانت قرار خواهي داد يا

  .رسيد  كرم و بخشش شما به بنده خواهد
هنگامي كـه اسـلحه    ما نيرويي عنايت فرما تا در به !خداوندا

رد بــه جــاي آخ گفــتن، شــكر د يرا مــ هــاي مــا دشــمن ســينه
 .به تو توكل نماييم هاي تو را به جاي آريم و نعمت
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 اهللا  دوستان و امت حزب سخني با اقوام و خويشاوندان و
گونـه انتظـاري از مسـئولين نداشـته      در مقابل شهادتم هـيچ 

 .هم راضي نخواهد بـود  رگز راضي نيستم و خداباشيد كه من ه
 . ما بايد جان را فداي انقالب و اسالم كنيم

خواهم اگر بدي يا زيـاني   از دوستان و برادران و خواهرانم مي
ي شما طلب عفو و بخشش  اند مرا ببخشند و از همه من ديده از

 از خداوند تعالي بخواهيد كه اعمالم را قبـول كنـد و   نمايم و مي
 . را با شهداي راهش محشور گرداندم

 ،براي سفر طوالني كه همه دوستش داريم !اهللا اي امت حزب
 در ي الزم را آماده باشيد و خود را مهياي مرگ سـازيد و توشـه  

چنان كه مرگ به سوي من  هم. اين سفر با خود به همراه آوريد
به حساب خود قبل از . خواهد آمد به سوي شما هم خواهد آمد

 ]90البالغـه، خ   نهـج [ .ه به حسـاب شـما برسـند برسـيد    ن كآ
دنيا كم كنيد و تقواي الهي پيشه كنيـد كـه    وابستگي خود را از

 .مندي در دنيا و آخرت اين است تنها راه سعادت
اي كساني كـه جـز    ايد و اي مردم كه از خويشتن غافل شده

مـرگ مـن و    از ،كنيـد  منافع شخصي چيز ديگري را طلب نمـي 
 . عبرت بگيريدديگران 

 مادر عزيزم 
دانم شهادتم شما را ناراحـت و   خشنود و شاد باش، گرچه مي

و ) ع(روم راه امام حسـين  كه مي مادرم راهي را. كند افسرده مي
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راهـي اسـت كـه خـدا مـرا بـه آن فرمـان         .ياران فداكار اوسـت 
ولـي فقيـه مـرا بـه آن      راهي است كه امـام خمينـي و   .دهد مي
 .خواند مي

 فرزندانم  همسر و
لباس عزا از تن بيرون آوريـد و غصـه را از خـود دور كنيـد و     

 .ناراحت نشـويد  ،اگر جسد من به شما نرسيد ،زاري نكنيد گريه و
 . و عطوفت خود قرار دهيد مهر مورد عفو و ومرا ببخشيد 

ي  خانــه ام را بــه كتــاب هــاي فنــي و تخصصــي ي كتــب همــه
هـا اگـر مـورد     يه كتـاب هنرستان شريف واقفي تحويل دهيد و بق

 . ي توحيد محل دهيد خانه تحويل كتاب ،ام نيست استفاده خانواده
كنم كه در صورت باز شـدن راه كـربال بـه سـوي      وصيت مي

ي  نامـه  بـه نيابـت از مـن زيـارت     حرم سرور شهيدان بشـتابيد و 
 .عاشورا را بخوانيد
بـر دوش خواهيـد    ي شـهدا را  ي برزمين افتاده چگونه اسلحه

د و چگونـه فرمـان خداونـد را لبيـك خواهيـد گفـت كـه        كشـي 
» الـدين هللا  يكـون  حتـي التكـون فتنـه و    قـاتلوهم  «: فرمايد مي

 ]193/بقره[
 گيتي رتزاز باد پرچم خونين اسالم در سراسهبه ا

 رنگي  نابود باد استكبار جهاني در هر شكل و
  ذكريايياهللا  فتح   
 1406مطابق با سيزدهم جمادي االول  4/11/64



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي: نام
 رحيمي خنكداري : نام خانوادگي

 عيسي: نام پدر
  5/7/1336: تاريخ تولد
 شهر  شهرستان قائم روستاي شهرودكالي: محل تولد

 چيالت ،دهلران – 1362/  12/  6: تاريخ و محل شهادت
 
 

ي مذهبي در  ا كودكي در خانواده 1336پنجم مهرماه سال 
ي گيتي  پا به عرصه شهر قائمهرستان ش يروستاي شهرودكال

نام . اي چهره گشود و به لطف خداوند شادماني در خانهنهاد 
باشد كه پيرو راستين آن  ؛را بر او نهادند) ع(موالي متقيان علي

 

شهيد   
علي رحيمي 
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كودكي خود را سپري كرد و  ي دورهعلي . شهيد محراب باشد
ي  ي ابتدايي را با همه درسه شد و دورهـبراي كسب علم راهي م

ي  براي ادامه. ها با موفقيت به پايان رساند ا و مشقتـه سختي
 شهر را در بيشتر ائمـا تا قـتحصيل مجبور بود مسافت بين روست

توانست در عزم  ها نمي د، اين سختيـي كنـاده طـواقع پيـم
ي  دوره. وارد كندراگيري علم و دانش خللي ـراسخ علي در ف

ي علوم تجربي  م در رشتهـديپلراهنمايي و متوسطه را با گرفتن 
ازندگي ـالب چند ماه در جهاد سـپس از انق. اندـبه پايان رس
دام ـبه استخ 1361 سال .شهر فعاليت داشت ائمـشهرستان ق

 . شهر در آمد  ائمـرستان قـوزش و پرورش شهـآم
ي دوازده  اي را با عنوان كميته با همكاري دوستانش كميته

 تشكيل داد و براي برقراري امنيت كال نابهمن در روستاي مت
. ي اطراف تالش وافري داشتهاو روستا كال نامتدر روستاي 

مشي اين كميته عالوه بر تأمين امنيت، كارهاي فرهنگي،  خط
مندي علي  شجاعت و قدرت. عمراني و مبارزه با مظاهر فساد بود

در جمهوري اسالمي نظام اي كه نيروهاي مخالف  در درگيري
وجود آوردند و سرانجام با تحمل شكست ه ب كال نامتروستاي 

او در عين . در خور تحسين بود ،نشيني شدند مجبور به عقب
 . مندي فردي فروتن و خاضع بود قدرت

ي اين ازدواج  ازدواج كرد و ثمره 1359 سال علي رحيمي
بود كه فرزند سومش حدود ) يك دختر و دو پسر(سه فرزند 
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علي قبل از شهادت . به دنيا آمد رپديك ماه پس از شهادت 
ا پس از ـام. سفارش كرد كه نام فرزند سومش محمد باشد

اش  ر زبان خانوادهـراي آن كه نام علي هميشه بـشهادتش ب
 .باشد، نام محمدعلي را بر مولود پس از شهادت نهادند

ي  ناپذير و ايمان واال از جمله ي خستگي جسمي و روحيه توان
بب شد علي با شروع جنگ تحميلي به همراه سعواملي بود كه 

 .نامنظم شركت نمايدهاي  گروه شهيد دكتر چمران در جنگ
گام با نيروهاي طرح لبيك براي چهارمين بار  هم 1362 سال

شركت كرد و  6عازم مناطق جنگي شد و در عمليات والفجر
ي چيالت را با خون گرم  شهادت در راه خدا را پذيرا شد و منطقه

ارچي بود و زماني بعلي در اين عمليات تير. طهر ساختخود م
 .صداي تيربار علي خاموش شد كه علي نيز خاموش شده بود

را بر خود ) ع(او كه نام علي .پيوست) ع(آري علي به علي
ودن و چگونه رفتن را ـدرس چگونه ب ،وار رفت ليـداشت ع
 .دمان زده سال در ديار مقدس باقيپيكر پاكش مدت پان. آموخت
پس از پانزده سال بر فراز پيكر مطهر شهيد را ي  مانده باقي

رودكال در  هاي منتظر، تشييع شد و در گلزار شهداي شه دست
 . سپردندكنار شهداي ديگر به خاك 

 

 ي شهيد نامه وصيت
ين انفسهم و اموالهم بانّ لهم مؤمناشتري من الاهللا  ان« 

 ]111/توبه[ »...سبيل اهللا الجنه يقاتلون في
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خدا جان و مال مؤمنين را به بهاي بهشت خريداري كرده، 
حمد و سپاس خداي قادر و . كنند جهاد مي ها در راه خدا آن

رحيم و كريم و حليم و بردبار و شكيبا را كه در اين جهان پهناور 
كند و مورد آزمايش و  و ملكوتي موجودي چون انسان را خلق مي

كه پيام الهي را ) ص(امبر اكرمدهد و درود به پي امتحان قرار مي
از خداي عزوجل به بنده گمراه رسانده و درود به اماماني كه براي 
حفظ قرآن و احكام الهي از جان و مالشان مايه گذاشتند و درود 

شكن  و نايب بر حقش خميني بت) عج(به مهدي موعود 
دار مستضعفان و  ي ستمگران و دوست كوبنده  زمان در هم ابراهيم

ر مظلومان و درود بر شهيداني كه از صدر اسالم تاكنون ياو
مظلومانه زيستند و زير بار ذلت نرفتند و عزت بذل جان در راه 

 .خدا را پذيرا گشته، تا ذلت اسيري كفار را تحمل نكنند
درود به شما مردان خدا، شاهدان زنده و مؤمناني كه براي 

نيد و درود به پدر و ك ايثار در راه خدا جان و مال خود را فدا مي
مادر و همسر و برادران و خواهران و فرزندانم كه توانستند در اين 

ي ناقابل خويش را تقديم اسالم و قرآن و  برهه از زمان هديه
ي خود سازيد تا در امتحان  پس شما صبر را پيشه. انقالب نمايند

طوري كه خداوند در قرآن مجيد  همان. موفق به در آييد
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم ال  «: فرمايد مي

 ] 2/عنكبوت[» . يفتنون
صرف اين كه گفتند ما ايمان به  آيا مردم چنين پنداشتند كه به

 . كند و به اين دعوي هيچ امتحاني نشوند ايم رهايمان مي خدا آورده
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زده،   هاي موشك ما هم در اين برهه از زمان كه از خانه! خدايا
گناه كه همه آثار  ي طفالن معصوم و بي ي پودر شدهها بدن

ها براي از  دهند و آن جنايات ظالمانه شرق و غرب را گواهي مي
اسالم و مؤمنان بسيج شدند با تو پيمان  ،بين بردن قرآن

بنديم كه تا پايان راه برويم و بر پيمان خويش هم چنان  مي
 . استوار بمانيم و از پس امتحان موفق بيرون آييم

   پدر عزيز و مادر مهربان
ي  ي شما نسبت به من زياد بوده، البته عالقه دانم عالقه مي

اين عالقه نيز خود نعمتي  .پسر در دل پدر و مادر جاي دارد
پس اين عزيز خود را بايد هديه راه خدا كرد كه . خدايي است

شما كرديد و در اين آزمايش الهي موفق شديد و هرگز ناله و 
سيدالشهدا  ي اگر خواستيد گريه كنيد براي حمزه. نيدزاري نك

بيتش و هم چنين بهشتي و شهيدان  و اهل) ع(و حسين مظلوم
خصوص  محراب و ياران امام و شهيدان حومه و معلمان به

رضا جعفري گريه كنيد، چون  اردشيري و شهيد مظلوم علي
 .اند مظلومانه شهيدشان كرده

  همسرم
ام و تا به حال زحمات زيادي  ادهمن خيلي زحمت به شما د

براي من و فرزندانم كشيدي، اميدوارم همان طور كه قبالً 
ام در تربيت فرزندانم بسيار كوشا باشيد و هر يك  سفارش كرده

چون معلم ايشان . وار در زندگي بپرورانيد گونه و حسين را زينب
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ي شما گذاشتم،  شما هستيد، اين كوله بار سنگين كه بر عهده
در ضمن در تمام . ميدوارم با موفقيت به پايان برسانيدا

اگر فرزندانم . مشكالت صبر پيشه كنيد كه خدا با صابران است
گفتند پدرمان براي چه چيز شهيد شده است؟ بگوييد در راه 
خدا و حفظ قرآن و اسالم و تداوم انقالب اسالمي به رهبري 

هايم نگوييد،  هرگز دروغ به بچه. امام خميني شهيد شده است
شما اي مؤمنان و برادران و . زيرا خدا دروغ را دوست ندارد
آموزان عزيز،  ها و دانش اي محله خواهران و دوستانم و تمامي هم

هميشه با صميم قلب، قرآن و پيامبر و امامان معصوم و رهبر 
يا ايها الذين «ي  ي شريفه الشان و واليت فقيه را طبق آيه عظيم

] 59/نساء[» منكم االمر اهللا و اطيعوا الرسول و اوليا آمنوا اطيعو
مؤمن و شيعه حقيقي باشيد و به مال و منال و . اطاعت كنيد

. نبنديد، زيرا اين دنياي مادي، فاني شدني است طلبي دل رياست
دنبال حقيقت دين و ايمان و واليت باشيد و خدا ترس و  پس به
 .ان و دورويان نباشيدهرگز تابع راي كافران و منافق ؛ارگپرهيز

 .طلبم در خاتمه از همه حالليت خودم را مي
 .زيرا تو كريم و رحيمي ،مرا ببخش و از گناهان من در گذر !خدايا

پس صبر پيشه كنيد ] 55/غافر[ » صبر ان وعداهللا حقاف« 
 .خدا حق است ي همانا وعده

 .خدايا خدايا تا انقالب مهدي حتي كنار مهدي خميني را نگهدار
 علي رحيمي - 62/  12/  4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهريار : نام
 رحيمي كالريجاني: نام خانوادگي

 كرباليي آقا: نام پدر
 26/1/1338: تاريخ تولد
 شهرستان سوادكوه كالريجان  روستاي پارسي :محل تولد

 ـ شلمچه  10/11/65:محل شهادت خ ويتار
 
 
 

پارســي  در شهرســتان ســوادكوه روســتاي    1338ســال 
ريجان در يك خانواده مذهبي كودكي ديده به جهان گشود، كال

شـهريار كـودكي پرانـرژي و پـرتالش      .نـد نامش را شهريار نهاد
هوشـي بـااليي    ي بهـره از  بـود و  سـاالنش  نسبت به هم سـن و 

 

شهيد   
شهريار 
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ي ابتـدايي را در مدرسـه ابتـدايي روسـتاي      دوره .برخوردار بـود 
ر شهرسـتان  ي راهنمـايي را د  جوار بـه پايـان رسـاند و دوره    هم

بـا سـكونت در    و) سـابق آرش (  شـهريور  17شـهر مدرسـه    قائم
ــه ــه اتمــام رســاند ا خان  ي دوره. ي اســتيجاري دور از خــانواده ب

شـريعتي   علي ي اقتصاد در دبيرستان دكتر متوسطه را در رشته
مبـارزات مردمـي عليـه رژيـم     او از زندگي  اين دورهدر . گذراند

نوجوانان  ديگران دوش به دوش همانند او. شده بودطاغوت آغاز 
ها و نوار  در تظاهرات مردمي و در پخش اعالميه و جوانان پرشور

 . كرد شركت مي) ره(حضرت امام 
كردنـد از   هاي مختلفي فعاليت مـي  گروه ،اوايل پيروزي انقالب

ها گروه فدائيان اسالم بود، وي به ايـن گـروه گـرايش     ي آن جمله
 . شهيد نواب صفوي داشتو ارادت خاصي نسبت به  يافت

خانـه را بـا بـيش از صـد كتـاب بـه تنهـايي در         اولين كتاب
پـس از پيـروزي انقـالب در دانشسـراي     . دكرداير  خودروستاي 

ي  بـراي ادامـه   ،تربيت معلم شهيد رجايي تهـران پذيرفتـه شـد   
 .جنگ تحميلي آغاز شـد  در همين اوان. تحصيل به تهران رفت

ي حـق   به جبهـه  سراه از سوي دانشاو به اتفاق اولين گروهي ك
جبهـه   چند مـاه در  و رهسپار جبهه شد ،عليه باطل اعزام شدند

 .حضور داشت
پسر به نـام   يكي اين ازدواج  و ثمره ازدواج كرد 1363سال 
تحصـيل   ي ي مهندسي عمـران ادامـه   در رشتهاست كه حسين 
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بـراي بـار    1364 سال شهيد هفده روز بعد از تولد فرزندش. ددا
ي شـهيد علـي    مـدير مدرسـه   آن هنگـام  .وم راهي جبهه شـد د

جبهـه را بـر هـر چيـز ديگـر      ، امـا  برزگر روستاي كالريجان بود
ي ايــالم، مهــران، صــالح آبــاد و  منطقــه مــدتي در. تــرجيح داد

رزمانش بـراي دفـاع از مملكـت بـه جهـاد       آباد غرب با هم اسالم
زمـاني   .شتاش برگ پرداخت و پس از چند ماه به آغوش خانواده

 براي سومين بار مسئوليت مدرسـه و  كه فرزندش يك ساله بود
وششـم دي   بيسـت  وسـپرد  آموزان را به يكي از همكاران  دانش
 5در عمليات كربالي  1365دهم بهمن  .رفتشلمچه به  1365

 .رفيع شهادت نايل آمد ي پس از اصابت تركش به درجه
ب بــه اشــهر زيــر پــس از تشــييع دررا پيكــر مطهــر شــهيد 

در گلـزار شـهداي    و كردنـد  منتقـل كالريجـان  روستاي پارسي 
 . ندپارسي به خاك سپرد

 

 ي شهيد نامه وصيت
فـانفروا ثبـات اوانفـروا    يا ايها الـذين امنـوا خـذوا حـذركم     « 
  ]71/نساء [ » جميعاً

اي اهل ايمان سالح در دست گيريد و گروه گروه براي جهاد 
  .مهيا شويد

  .رويم از او هستيم و به سوي او مي كه همه شكر خداي را
خاصـه خـاتم    ،ي اوليا و اوصياي خـدا  با سالم و درود بر همه

و با درود و سالم بر يگانـه منجـي   ) ص(پيامبران حضرت محمد
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درود و . در حـال ركـود   ي ي جامعـه  عالم بشريت و تبلور دهنده
درود و . دار لشكر توحيد اين عابد زاهد امام امـت  سالم بر مشعل

 .ناپذير جويان خستگي ي پيكارگران و رزم سالم بر همه
خواهيـد قسـمتي از راه سـعادت     هاي بيدار كه مـي  اي انسان

 .انديش باشيد بياييد ژرف ،واقعي را بپيماييد
هاي خصم در راه  دوست دارم كه بدنم با گلوله قدر چه !خدايا

 .براي رضاي تو فدا شود تو و
دانـم كـه    يـلي مـ ـهمانند پ هادت راـش. ضائكبر ي رضاًـاله

بايـد امـروز   . كنـد  اين دنيا را به قصرهاي آن جهـان وصـل مـي   
هاي سرگردان بشـريت درحـال انفعـال را بـا اسـالم       ي روح همه

 .تعالي بخشيد
كـه امـروز در مقابـل اسـالم      اين كه به ميدان نبرد با كفر از
رفـتم از روي آگـاهي و اطمينـان خـاطر      ،آرايي كرده است صف

 . سعادت نهادم ي عرصه پاي در بوده و
 اي همسرم 

داني كه براي حراسـت از انقـالب و حـريم     تو خود بهتر مي
تو بودي كه مرا  .ها و ناماليماتي شدم اسالمي دچار چه سختي

داني با اسـتقامت و صـبر و    مي. راهم هدايت كردي ي در ادامه
را ، يگانـه فرزنـدمان    الميـاليم اسـت تعـايد در جهـپايداري ب

گونه، چگونه زيسـتن و چگونـه    ام نهاديم، حسينـكه حسين ن
 . ...مردن را بياموزي
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 تو اي فرزندم حسين جان 
شدي آن چنان باشي كـه شـور و يـاد     دوست دارم وقتي بزرگ

ي  ي همـه  تقوا را پيشه كن و سرلوحه. سرت باشد پدرت همواره در
 .اشي خط خونين پدرت كوشا ب كارهايت قراربده و در ادامه

 اي برادران و خواهرانم
. ها بوده است ها و رشادت اين را بدانيد كه اسالم دين شهادت

چه بهتر كه صـراط مسـتقيم   . اي براي آخرت برگيريم بايد توشه
را كه رضاي خدا و مناديان اسالم در آن است و امروز از حلقـوم  

اندرون دل تداعي كنيد و خـود را نجـات    ،خيزد پاك امام بر مي
ي رزم من بر زمين بيافتـد   و بعد از من نگذاريد كه اسلحه دهيد

 . و هرگز امام را تنها نگذاريد
تـان مشـت    گونه باشد و با حجاب خواهرانم زندگي شما زينب

گويـان شـرق و غـرب بزنيـد و نگذاريـد       محكمي بر دهـان يـاوه  
 . را به آلودگي بكشانند اسالمي ما ي  جامعه

 فرهنگ  ي ههجب پيام من به هم سنگرانم در
ا را با فرمايشـات امـام گـرم    ـه ههـور جبـي اول تن هـدر درج

ا الهـي و اسـالمي و در   ـسـعي كنيـد كارهـاي شمـ     نگه داريد و
هـاي متعهـد و    انـه و پـرورش انسـ  ـكر شيعـ ـت احياي تفـجه

ي جهاد را كه ركني از اركان اسالمي ماسـت   مسئله. متقي باشد
اي يـاري و نجـات اسـالم بـه     تا فردا بـر  ،ها پرورش دهيد آن در

 . مبارزه برخيزند
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دانيم به خاطر عـزت   اگر ما شهادت را فوز عظيم مي !عزيزان
در محضر خدا و در  زوق خداست ورشهيد م .نهضت اسالم است

 تـوانيم در  اوج عزت است و ما در حضيض ذلت، پس چگونه مي
ها آرام بگيريم در حالي كه حريم اسالم در داخـل و خـارج    خانه

 . هاي اجانب قرار گرفته است از مرزها مورد دسيسه
مفتخـر  اهللا  اي خناسان و نفاسـان از شـهادت عزيـزان حـزب    

چـون روزي آتـش قهـر الهـي انقـالب اسـالمي دامــن        ،نباشـيد 
ي نـابودي تـاريخ    آنان را به ورطه فرا خواهدگرفت و تان را ناپاك

 .خواهد كشاند
هـا   نسـبت بـه آن  طرف مـن   ي كساني كه از در پايان از همه

 :خطايي سرزد
 .طلبم اوالً از خداي بزرگ مغفرت و پوزش مي

دريغشـان ايـن    خواهم كه با لطف بي مي ها عاجزانه از آن ثانياً 
 . ي حقير خدا را مورد عفو خود قرار دهند بنده

 . پارسي قرار دهيد گلزارمحل دفن مرا دركنار ديگر شهداي 
قبر حسين و انصـار حسـين    توفيق زيارت نافّقالهم ارزقنا و و

 ]ع[
 نگهدار خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را

 ي حقير خدا بنده     
 شهريار رحيمي كالريجاني

1365دي ماه      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد طاهر: نام
 رضايي : خانوادگي  نام

 علي : نام پدر
 20/6/1337: تاريخ تولد
 ر شه قائم ستانروستاي تاالرپشت شهر: محل تولد

 شلمچه - 1365/ 12/ 12 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

 يعليا در روستاي تاالر پشت 1337محمد طاهر رضايي سال 
ي مـذهبي ديـده بـه جهـان      شهر در يك خانواده شهرستان قائم

از همان كودكي بـر همگـان روشـن بـود كـه شخصـيت       . گشود
ــازي  ــار. داردممت ــزرگ ،در رفت ــي ب ــار، منش ــت و، وق ادب  متان

 

شهيد   
حممد طاهر 
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ابتدايي را در دبستان محل تولدش بـا   ي هدور .داشت نظيري بي
ي تحصـيل بـه شهرسـتان     براي ادامـه . به پايان برد عالينمرات 

اين شـهر   ي تحصيلي متوسطه در شهر رفت و تا پايان دوره قائم
 .كرد تحصيل 

احترامـي   نهاد بـود و بـي   پاك جواني جوان شايسته و ي هدور
نسـبت بـه بزرگترهـا و    هميشـه  . داشت مينسبت به كسي روا ن

تـر از   نسبت به كوچـك  مادر احترام خاصي قايل و ويژه پدر و به
ن و مربيـانش هميشـه از   امعلمـ . بود رفتار خوشخود نيز بسيار 

مادر در انجام كارها كمـك   به پدر و. كردند وي به نيكي ياد مي
ي زياد به مـادر   عالقه. يار خانواده بودامور كشاورزي  در. كرد مي

 .دهدبه دور از چشم مادر كارهاي وي را انجام شد  ميباعث 
 پذيرفته شـد و ساري  در دانشسراي تربيت معلم 1357سال 

اسـالمي   گيري انقـالب  زمان با اوج هم .گرديدمشغول به تحصيل 
گام با ديگر نيروهاي مذهبي در تظاهرات عليه رژيـم پهلـوي    هم

جنـگ   در حالي كه مدتي از شروع 1359سال . كرد شركت مي
هاي نبرد حق عليـه باطـل اعـزام     تحميلي نگذشته بود به جبهه

مقـدم جبهـه    وطحدود يك سال بـه طـور مـداوم در خطـ    . شد
كرد كه گويـا   در زندگي چنان تالش و فعاليت مي .حضور داشت

كـرد   عمر طوالني خواهد داشت و براي آخرت چنان تـالش مـي  
مـي زنـدگي   ايـن معلـم گرا   .باشد كه گويا فردا پايان عمرش مي

 پر اما زندگي او ،اگر چه عمر كوتاهي داشت. اي داشت مخلصانه
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را بـه   بسـتگان آشـنايان و   ي همه .ه استدثيرگذار بوأبركت و ت
كارهاي نيك و انجام فرايض ديني به ويژه اعمـال حـج تشـويق    

اي از  هـايش، عـده   همين تشويق ي در سايه جا كه آن كرد، تا مي
  .ايل آمدندخدا ن ي زيارت خانه اش به ها و خانواده فاميل

بار ديگر وجـود محمـد   چيزي نگذشت، شوق رفتن به جبهه 
برادر ديگـرش در جبهـه حضـور    كه  در حالي ،طاهر را فرا گرفت

اسالم امروز به ما احتياج دارد و امام  اش گفت خانواده به .داشت
براي حج تمتع ثبت  .امروز تنهاست و فردا دير است) عج (زمان

سـفرانش بـه وي گفتنـد كـه مـا       اي از هـم  عـده  ،ده بـود نام كر
ايـن   ؟رويـد  شما كجـا مـي   ،خدا را در پيش داريم ي خانه زيارت

من بـه   .خانه خدا برويد شما به زيارت گفتها  عزيز گرامي به آن
 . روم زيارت خود خدا مي

ي ايـن ازدواج   ثمـره  .ازدواج كـرد  1363 سـال  محمد طـاهر 
هي بيشتر نداشت كـه محمـدطاهر   ما دختري بود كه هنوز چند

هميشـه شـوق رفـتن بـه      .هاي نبرد اعزام شد بار ديگر به جبهه
 ،من نباشد اگر منت مردم بر :گفت مي ور بود و جبهه در او شعله

ام  ي خانه براي تسكين درد شوق حضور در جبهه در كنار باغچه
 . گذرانم سنگري خواهم ساخت و ساعاتي از روز را در آن مي

در هفـت   اهر از فرماندهان طرح مالك اشـتر بـود و  محمد ط
المقدس، والفجر  المبين، بيت القدس، رمضان، فتح طريق عمليات

در عمليـات رمضـان و   . شركت داشـت  5 و 4مقدماتي، كربالي 
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ها در بـدنش بـود كـه در     المبين مجروح شد و هنوز تركش فتح
شـلمچه فرمانـدهي گروهـي از     ي در منطقـه  5عمليات كربالي 

روز دوازدهـم اسـفند سـال     .گرفـت عهده  ررزمندگان اسالم را ب
 .به خيل عظيم شهدا پيوست و به سوي معبودش شتافت 1365

 مطهرش چند ماه در كربالي شلمچه مانده بود كه پـس از  پيكر
فتح منطقه پيكر مباركش بـه روسـتاي تاالرپشـت منتقـل و بـا      

 .سپردندشكوه خاصي به خاك 
 

 ي شهيد  نامه وصيت
 )155 /بقره( »انا اليه راجعون انا هللا و«

 )امام خميني(  .برود ها تواند به جبهه مي هركس
امـت   و ارواح مطهر شهدا و ]عج[با درود و سالم به امام زمان

 .مقاوم و نستوه ايران
 .)اگر لياقت آن را داشته باشيم () ع(لبيك يا حسين مظلوم 

ــران اينــك رهــروان راه امــام خمينــي كبيــر در كــربال  ي اي
شـكر  . انـد  تر كـرده  ها آفريدند و ياد كربال را در دل زنده حماسه

خداي منان را كه در اين زمان به ما هستي بخشـيده تـا شـاهد    
 . اين چنين تحول بزرگ باشيم

هـاي   تو شاهد و گواهي كه با خلوص نيت به جبهـه  !خداوندا
گــذارم، اگــر چــه شــرمنده از ديرجنبيــدن و  مقــدس قــدم مــي

 . ي خودم در ارتباط با جبهه هستمتحرك كم
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گيرم كـه جـز بـراي رضـايت حركـت       تو را گواه مي !خداوندا
بـه حـق مقربـان     خـواهم هـدايتم كنـي و    مـي  كنم و از تـو  نمي

 .بهره مساز را از اين فوز عظيم بي درگاهت ما
نهايت درجـه شرمسـارم از    به خدا قسم در !پدر و مادر عزيز

كـنم خـدا را كـه در دامـن      مـي شـكر  . هايم نسبت به شما كرده
ام و شـما را بـه خـدا سـوگند      مادري زندگي كـرده  چنين پدر و

براي رضاي  هايم درگذريد و دهم كه مرا عفو كنيد و از كرده مي
 . خدا صابر باشيد

 همسر خوب و مهربانم
از اين كـه در ابتـداي   . از برخوردهايم با شما سخت پشيمانم

دانـم   مـي  .خواهم اشتم عذر ميزندگي با هزاران آرزو تنهايت گذ
ـ   ،ام جا نياوردهه حق همسري را نه تنها خوب ب جـا   هبلكه اصـالً ب

از مـن درخـواهي    دانـم چـون گذشـته مهربـاني و     مـي  ،نياوردم
هـا را بـه    هـا و مصـيبت   در زندگي صابر باش و سـختي . گذشت

در اين راه صـابر بـاش و در انجـام    . خاطر رضاي خدا پذيرا باش
 .فرزندم را نيكو تربيت كن. دا را مقدم بداركارها رضاي خ

 مهربانم برادران و خواهران خوب و
. پذيرم، پس عفو كنيد از من درگذريد، خطاهاي خودم را مي

برادرانم به خدا . از همسرانتان بخواهيد از خطاهاي من درگذرند
مـن در حـق   . كـردم  قسم به وجود شماها در زندگي افتخار مـي 

از . ها بخواهيد از من درگذرنـد  ي كردم از آنوالدين بسيار كوتاه
ي  از همه خواهم كه نيكي به والدين را فراموش نكنيد و شما مي
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در انجام كارهـاي خيـر   . براي من طلب مغفرت كنيد آشنايان از
اي يك بار در صورت امكان دو ركعت نماز  هفته. مرا به يادآوريد

 .برايم بخوانيد قرآن را ]از[كوچك  ]اي سوره[ يك سوره حتي و
 . البته بخوانيد به ياد من

 درود خداونــد و مغفــرتش بــر !اي ملــت سلحشــور و مقــاوم
ي شما باد كه با اسـتقامت و ايسـتادگي خودتـان اسـتكبار      همه

حاميان رژيم صدام را از حمايتشان  جهاني را به زانو درآورديد و
ي شـما در انجـام كارهـا رضـاي      باشـد برهمـه   .رديدپشيمان ك

 .وندخدا
 تا انقالب مهدي خميني را نگهدار خدايا خدايا

 التبع الهدي والسالم علي من
 محمد طاهر رضايي        

        7/7/65 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد كمال: نام
 رضايي جمناني: نام خانوادگي

 سيد نصراهللا: نام پدر
  12/1/1336: تاريخ تولد
 شهر  روستاي جمنان شهرستان قائم: محل تولد

 فاو – 1365/  2/  3: خ و محل شهادتتاري
 
 
 

در  شهر قائمدر جمنان  1336 سال شهيد سيد كمال رضايي
پس از گذشت . ي متوسط و مذهبي به دنيا آمد يك خانواده

سيد در كالس دوم دبستان . هفت بهار از عمر راهي دبستان شد
مادرش سرپرستي هفت فرزند  .بود كه از نعمت پدر محروم شد

 

شهيد   
سيد كمال 
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تمام مشكالت برعهده گرفت و فرزنداني با ايمان و خود را با 
 .پروردمتعهد 

ي ابتدايي جمنان  ي ابتدايي را در مدرسه دورهسيد كمال 
شهر  ي تحصيلي راهنمايي و دبيرستان را در قائم گذراند و دوره

و سه رفت به خدمت سربازي  1355سال . به پايان رساند
خدمت را در  ي هري دو اول خدمت را در ساري و بقيه ي ماهه

بعد از پايان خدمت . ترين روستاهاي مشهد سپري كرد دوردست
 . شهر بازگشت به قائم

به عنوان آموزگار به استخدام آموزش و پرورش  1358سال 
شهر به تدريس  ي ابتدايي آهنگركالي قائم درآمد و در مدرسه

 .پرداخت
بسيار  .سيد در اكثر محافل و مجالس مذهبي حضور داشت

عمل ها  فرا گرفتن مسايل ديني به آناز پس و  ايمان بود با
هاي انقالبي  فعاليتاو در اوايل انقالب در جمنان در . كرد مي

 .گير داشت حضوري چشم
پس از پيروزي انقالب اسالمي در پايگاه مقاومت جمنان 

نويسي و خطاطي مهارت  داشت چون در خوشمستمر  يفعاليت
ها و  بر روي پالكاردها و پارچهداشت، مسئوليت نوشتن شعار 

عالوه بر آن به ارشاد و راهنمايي . ي او بود عهده رديوارها ب
. پرداخت و الگويي براي ديگران بود مي نوجوانانآموزان و  دانش
ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج يك   1361 سال كمال سيد
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عادل است كه تحصيالت دانشگاهي را در  نام سيد  پسر به
 .كارشناسي حسابداري به اتمام رساند ي رشته

ي جنگي بندر الرك اعزام  با شروع جنگ تحميلي به منطقه
روز در آن منطقه در كنار برادران رزمنده به  45شد و به مدت 

سيد براي بار دوم در ششم . جهاد و مبارزه با دشمن پرداخت
ي جنگ شد و در تاريخ  عازم جبهه 1364اسفند سال 

بر اثر اصابت ي فاو،  در منطقه 8ليات والفجر در عم 3/2/1365
 .به خيل عظيم شهدا پيوست  تركش خمپاره

الله و گل كاشت و  8مردي از نسل عشق در والفجر بزرگ
سيدي كه در باد و باران قد كشيده . دست از سر و جان شست

ها  آالله بود در آسمان مأوا گرفت و از خون پاكش در فاو
نديدند و به خورشيد بردند و چه او را پس. روييدن گرفت

 سعادتي است به خورشيد رفتن و جاودانه شدن، از خاك بر
پيكر مطهر شهيد . افالك پريدن و همواره در يادها زنده ماندن

و در گلزار شهداي كردند ع يشهر تشي با شكوه خاصي در قائمرا 
 .سپردندشهر به خاك  قائمالدين جمنان  سيد نظام

 در نـزد جمـع انبيـا   برپـاي عـرش كبريـا    
 

 خور خوان خدا واالمقامي اي شـهيد  روزي
 

 

 ي شهيد نامه وصيت
موالهم و  اهللا با سبيل الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في« 

 ]20/توبه[» انفسهم اعظم درجه عنداهللا و اولئك هم الفائزون 
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آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا با مال و 
ها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان  ردند و آنجانشان جهاد ك

 . ندا مندان دوعالم رستگاران و سعادت
ام را و آسان كن براي  گشاده كن براي من سينه! پروردگارا

. گفتار مرا  من كارم را و بگشا گره از زبان من كه بفهمند
 ]27/طه[

به نام خداي رحمان و رحيم كه ما را جان داد و عقل و روح 
فرمود تا خود را بشناسيم و بدانيم از كجا آمديم و در كجا  عطا

 .هستيم و به كجا خواهيم رفت
آور اسالم است و  پيامبر بزرگ كه پيام) ص(صلوات بر محمد

سالم بر امام ). ع(سالم بر شير روز و زاهد شب حضرت علي
سالم بر . كه خونش را براي آبياري اسالم فدا كرد) ع(حسين

منجي عالم بشريت و نايب بر حقش امام  ]عج[مهدي موعود
 . عزيز و بزرگوار خميني كبير و درود بر ملت شهيدپرور ايران

 در معبد عشق جان فدا بايد كرد
 

 اقتدا بايد كرد ) ع(يعني به حسين
 

 بي سر به لقاي يـار بايـد رفـتن   
 

 د كـرد يـ ابديني است كه اين گونه ادا 
 

 چند كالم در وصيت من
ي  ر اين نعمت الهي و اين روح تپندهقد! امت شهيدپرور

مستضعفان، اين روح بزرگ، خميني كبير را بدانيد و از مردم 
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وفاي كوفه درس عبرت بگيريد كه نبايد امام خود را تنها  بي
ي اسالم و انقالب حضور داشته  حال در صحنه بگذاريد و در همه

 باشيد و نداي الهي امام خميني را لبيك بگوييد و هيچ حركتي
را به جز حركت و نداي امام نپذيريد كه عاقبتش مرگ و ذلت 

مواظب گروهي باشيد كه به ظاهر مسلمانند و براي . است
ها در حال تالش هستند،  دست آوردن قدرت همانند معاويه به
 .ها را از بين ببريد و از روحانيت مخلص پشتيباني كنيد آن

دكي و يتيمي سالم بر مادرم كه با سختي و رنج ما را از كو
 .اي بزرگ كردي و تحويل جامعه داده

ا زحمت ـراي مـه چگونه بـاه هستم كـدانم و آگ يـم! مادر
ر و بدبختي بزرگ كردي، ببخش مرا ـقـا فـا را بـكشيدي و م

كه نتوانستم آن گونه كه بايد تو را بشناسم و زحمات تو را 
 . جبران كنم

 . كنرزش از خداوند منان برايم طلب آم! درما
كنم كه حركت شما جز حركت به  به برادرانم سفارش مي

هر كاري را براي رضاي خدا انجام دهيد و . سوي اهللا نباشد
ي انقالب و اسالم حضور داشته باشيد و  فعاالنه در صحنه

ها را پر كنيد و بر مطالعات و تقواي خود بيافزاييد و انسان  جبهه
هاي امام عمل كنيد و  هي خود باشيد و به گفت نمونه در جامعه

در اين راه از . بدانيد كه جهاد بايد در راه رضاي خدا باشد
 . صفتان و ناآگاهان نهراسيد هاي زشت تهمت
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 خواهرانم 
به معروف  حجاب خود را حفظ كنيد و در اين راه ديگران را امر

فرزندانتان را براي . و نهي از منكر كنيد كه اسالم حامي شماست
شاءاهللا ظهور امام زمان  آماده كنيد كه ان ]عج[انسپاه امام زم
 .نزديك است
 همسرم

اميدم به تو است كه بتواني بار سنگين را بر دوش بكشي و 
 .طور كه خودت آگاه هستي مسئوليت عظيمي داري همان
درس بگيري و هم ) س(طور كه زينب هستي بايد از زينب همان

ه شما نيازمند ي اسالمي ما ب چون زينب باشي، زيرا جامعه
اگر . به سخنان امام گوش كن و به ندايش لبيك بگو. است

نتوانستم همسر خوبي برايت باشم مرا ببخش و از خداي بزرگ 
پسرم عادل . برايم طلب آمرزش كن كه شايد گناهانم كمتر شود

را بزرگ كن و مانند يك رزمنده تحويل جامعه بده و به او بگو 
د تا اسالم زنده باشد و دشمن را به ها فدا شدن كه چگونه انسان

 .به هيچ كس رحم ندارد او بشناسان كه
خواهم  هي جمنان و دوستان ميلال بار ديگر از برادران حزب

اش را  هاي پيامبرگونه كه گوش به فرمان امام باشند و حرف
نكند خداي ناكرده، بد عمل كنيد كه . گوش كنند و عمل كنند

شاءاهللا  ان. وء استفاده كننددشمنان اسالم از عمل شما س
 .خداوند به شما توفيق عنايت فرمايد
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كرانت كه قابل  هاي بي تو را شكر به خاطر نعمت !بار خدايا
 پروردگارا، ارحم عبدك الضعيف. شمارش نيست

مرگم را شهادت قرار بده و گناهان ما را بـبخش و   !پروردگارا
 بيامرز

 نگهدارخدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را 
 خدايا خدايا رزمندگان اسالم پيروزشان بگردان

 و بركاتهاهللا  والسالم عليكم و رحمه
 62سيد كمال رضايي خرداد 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجت اهللا: نام
 رضي دونچالي : نام خانوادگي

  محمد: نام پدر
  2/4/1330: تاريخ تولد
 ي شهرستان جويبار  كالگر محله: محل تولد

 شلمچه  -1365 / 11/  19 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

اي مذهبي و متدين در  در خانواده 1330 سال اهللا حجت
ي  پس از دوره. ي جويبار ديده به جهان گشود كالگرمحله

خانه فرستاد و در محضر معلمان  طفوليت پدرش او را به مكتب
ن ايمدر فراگيري علم در  .مقدمات علوم را فرا گرفتمكتب 

 

شهيد   
اهللا رضي  حجت
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ي  ي تحصيل به حوزه براي ادامه. آموزان ممتاز بود دانش
نيز به   ي علميه حوزه ي ساري رفت و در محضر اساتيد  علميه

 .ديني پرداخت كسب علوم
هنوز دوازده سال از عمرش نگذشته بود كه پدرش جان به 

هاي پرمهر پدر  اهللا از نوازش حجت و جان آفرين تسليم كرد
رس و به طور موقت دفقدان پدر سبب شد كه . محروم شد

اش برگردد و مسئوليت  كند و به نزد خانواده بحث را رها
ي  پس از مدتي شرايط را براي ادامه. خانواده را بر عهده بگيرد

مدارس به تحصيل خود فراهم كرد و با تحمل مشكالت فراوان 
در . موفق به گرفتن ديپلم شد 1357 سال .آورد جديد روي

 ،رژيم پهلوي اوج گرفت همان روزهايي كه قيام ملت ايران عليه
 . ها شركت فعال داشت ييپيما راهدر تظاهرات و 

ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج دو فرزند پسر به  1357 سال
 .هاي ميثم و مقداد است نام

در آموزش و پرورش  آموزگاربه عنوان  1359سال 
شهرستان قزوين استخدام شد و در مدارس ابتدايي روستاي 

سال  .ياهدشت قزوين به تدريس پرداختالموت و س رودبار
روح فراگيري . شد شهر منتقل به آموزش و پرورش قائم 1363

ي علم و فرهنگ خدمات  دانش او را واداشت تا در عرصه و  علم
 . آرام و قرار نداشت، اما اي داشته باشد شايسته و خالصانه
و زماني هم در كالس درس  منزلگاهي در  ،گاهي در جبهه

آزادي، استقالل، عزت و عظمت جامعه را بر . شد يحاضر م
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خميني پير منافع زودگذر خود مقدم داشته و به فرمان مراد 
او در . ي حق اعزام شد لبيك گفته و به جبهه) ره(كبير

هاي مختلف شركت كرد و سرانجام در عمليات كربالي  عمليات
بر اي  به هنگام غروب آفتاب گلوله 1365روز نوزدهم دي ماه  5

پيكر  .زندگي خاكي را رها ساختاهللا  گلوي او نشست و حجت
ماند و پس از نه سال  هاي شلمچه باقي مطهر شهيد در دشت

به عنوان يادگار را ي پيكر او  پالك شناسايي و باقي مانده
و كردند تشييع آوردند، مردم قدرشناس جويبار پيكر شهيد را 

 .سپردندخاك ي جويبار به  در گلزار شهداي كالگر محله
 

 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
 »ان الحكم اال هللا عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون« 

 )67/ يوسف(
فرمان فقط از آن خداست، فقط بر او اعتماد كردم و 

 . وي توكل كنند گران بايد بر توكل
جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همين جنگ 

 )امام خميني. (است
و سپاس به درگاه معبود و خالق جهانيان و با درود و  با ستايش

و امامان معصومي كه ] ص[سالم به خاتم پيامبران حضرت خاتم
باشند و با درود و سالم  مي) ص(جانشينان به حق حضرت محمد

حضرت امام خميني و با درود و سالم بر  ،به امام امت ولي امر
 :كنم را شروع مي ي خود نامه وصيت. ي شهداي اسالم ارواح طيبه
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اهللا رضي فرزند حاجي محمد ساكن  اين جانب حجت
كالگرمحله جويبار با اعتقاد به وحدانيت و يگانگي خداوند 
متعال و با اعتقاد به ارسال پيامبران كه از جانب خداوند جهت 

ها حضرت  ارشاد و راهنمايي مردم فرستاده شدند كه اول آن
) ص(عبداهللا  بن رتبت محمدم ختمي  ها حضرت و آخر آن) ع(آدم

است و با اعتقاد به واليت و جانشيني دوازده امام معصوم كه 
ها حضرت  و آخر آن) ع(علي  ينمؤمنها حضرت اميرال اول آن

ي  كه به امر خدا در پرده) عج(اعظم حضرت مهدي اهللا  بقيه
غيبت پنهان است تا به فرمان خدا ظهور نمايد و جهان را پر از 

نمايد و با اعتقاد به واليت و رهبري واليت فقيه كه عدل و داد 
واليت و رهبري مسلمانان را ) عج(بعد از غيبت كبري امام زمان 

باشد  گيرند كه در زمان ما حضرت امام خميني مي به عهده مي
 . و بر تمام مسلمين است كه از ايشان اطاعت نمايند

از گناه  باري كار با كوله ي حقير و گناه اين بنده !خدايا
  زده به درگاهت اي كريم زده و شرمنده، پريشان و شرم خجلت

باري از گناه آمدم و اگر مورد عفو و  با كوله. نواز روي آوردم بنده
گردم و به چه كسي  بخشش تو قرار نگيرم با چه رويي بر

به مقام بلند ! اي خداي كريم. درمانده و پريشانم ؟آورم رو
 . م بگذريت از جرم و تقصيريكبريا

سال سن فقط هشت سال آن در طاعت و عبادت  35با ! خدايا
 . خبري گذراندم ي عمرم را در غفلت و بي تو گذشت و بقيه
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داني كه من از زماني كه تو را شناختم،  خود بهتر مي! خدايا
برنداشتم و آني از يادت و ذكرت اي   دست اي از صراط تو لحظه
ي عمرم را كه  خدايا جواب بقيه، ولي بار ممنان غافل نشد  خالق

آساني تباه كردم چه بگويم، به جز ترحم و مرحمت تو راه   به
 .ديگري ندارم

مرا مشمول عفو و بخشش خودت قرار ده و عذر و ! خدايا
تقصير به پيشگاه رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام 

روي سخنم با توست، با چه رويي با تو ]. دارم9[العالي  مدظله
 من بگويم كه در اوايل نهضت هنگامي كه تو اي اماسخ

گونه بر عليه  بزرگوارم پرچم سرخ حسيني را برداشته و حسين
خبري من و امثال من باعث اين  يزيد و يزيديان شوريديد، بي

شد كه انقالب اسالمي خيلي ديرتر از موعود مقرر به پيروزي 
ها كه  ه جنايتدر اثناي اين زمان رژيم منفور پهلوي به چ. برسد

هايي كه به ناحق نريخت، اما من خودم را  دست نزد، چه خون
 . كنم دانم و مدام خودم را سرزنش مي كار مي مقصر و گناه
 حرر ياز جرم و تقص) ع(حسين طوري كه امام همان! امام عزيز

اكنون من هم نادم از ) ع(گذشت، تو اي رهرو خط سرخ حسين
 . از تقصيرم در گذر !تو آمدم، اماما ي خويش هستم و به سوي كرده

 و شهيدپرور اهللا  سخني با امت حزب
. اهللا و شهيدپرور در خط امام عزيز، پرتوان باشيد امت حزب

ناپذير  ها را پر كنيد و در پشت جبهه فعاالنه و خستگي جبهه
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اهللا   حزب ،رجايي) يجمهور  رئيس(كار كنيد كه به قول شهيد 
توقع در ميدان نبرد حاضرند و  ادعا، بي يكساني هستند گمنام، ب

ها سرزنش  كنند كه ساعت به آن در پشت ميز آن قدر كار مي
 .كند مي

آيد و  هر كاري كه از دست شما بر مياهللا  ت حزبـام
انجام دهيد و نگوييد  ،سودمند براي جمهوري اسالمي است

تو كارت را انجام . ن چهـالني است به مـار فـمسئول فالن ك
ه ـها ك ذار آنـاشي، بگـي نداشته بـر چه مقام و منصبـه، اگبد
ام ـي آن مق ي شايستهـكشند، ول يـدك مـام و منصبي را يـمق

ار را ندارند در دادگاه عدل الهي به ـاقت آن كـنيستند و لي
 .مجازات و كيفر اعمال خود برسند

 وصيت به پسرانم 
رزم شتافت و اكنون پدر شما جهت ياري اسالم به ميدان  هم 

ي نبرد بر عليه كفر جهاني شد، اگر خداوند مرا مورد الطاف  آماده
مفتخر باشيد و  ،خود قرار دهد و شهادت در راه خدا نصيبم شد

. خدا را شكر كنيد كه اين قرباني ناقابل شما را پذيرفته است
كه همان ( وصيت من به شما دو پسر خوبم اين است كه راه مرا 

گفتن به نداي رهبر كبير انقالب اسالمي  لبيك ياري دين خدا و
خواهم كه شما را در ايمانتان  ادامه دهيد و من از خدا مي) است

پسران . استوار و پابرجا و در پيروي از واليت فقيه ثابت قدم بدارد
شما بايد همانند ميثم و مقداد در هر شرايطي ! من ميثم و مقداد
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ود بر نداريد، اگرچه به جرم دست از رهبر و ولي امر خ ،كه باشد
 .حمايت از رهبري سرتان باالي دار برود

مسلمين هم اكنون امام  ي ولي امر و رهبر جامعه! پسرانم
 .عزيز است
روي روحانيت اصيل و در خط امام  هميشه دنباله! پسرانم

در تقويت اين  ،باشند سان بازوان رهبر ميه ها ب اين. باشيد
 .بازوان بكوشيد

 ]مهمسربه [
ها اخالق  ها كوشا باشيد و به آن در تربيت بچه! همسرم

 .ها غافل نباشيد عليم آناسالمي بياموزيد و از تربيت و ت
هم چنان كه در زندگي صبور بودي در شهادت من ! همسرم

كن كه خداوند صبركنندگان را دوست دارد و از  نيز صبر پيشه
مرا ببخشد و خواهم كه از گناهانم بگذرد و  مادر مهربانم مي

خواهم  گونه صبر نمايد و از برادران و خواهران عزيزم مي  زينب
 . د و از واليت فقيه پيروي كنندنكه اسالم را ياري نماي

  باشند و همسرم راضيه ام دو پسرم ميثم و مقداد رضي مي وصي
ام به دست شما  اگر جنازه. باشند مسعودي و مادرم نايب وصي مي

 .ي جويبار دفن نماييد شهداي كالگر محله رسيد، مرا در گلزار
خواهم كه اگر بدي از اين جانب  مياهللا  در پايان از امت حزب

 .سر زد با بزرگي خودشان ببخشند
 65/  7/  20 - رضياهللا  حجت   جانباز اسالم و مسافر كربال





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 رضا علي :نام

 رنجبركالگري : نام خانوادگي
 رجب : نام پدر

 4/4/1333 :لدتاريخ تو
 شهر ي شهرستان قائم هروستاي كالگر محل: محل تولد

 فاو - 1365/  1/  31 :تاريخ و محل شهادت
 
 

ي روسـتايي و   در يك خـانواده  1333در چهارم تيرماه سال 
 .رضا نهادنـد  مذهبي كودكي ديده به جهان گشود، نامش را علي

 طفوليـت بـراي كسـب علـم در     ي دورهرضا پس از گـذران   علي
ي ابتـدايي   ي ابتدايي روستا ثبت نام كرد و تا پايان دوره مدرسه

 

شهيد   
رضا  علي
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شهر  ي تحصيل به قائم براي ادامه و جا به تحصيل پرداخت در آن
تربيت مقدماتي سراي  پس از مدتي موفق به ورود در دانش .آمد

ي تربيـت معلـم    دوره پايـان پـس از   .معلم خزرآباد سـاري شـد  
 . دانش در بيرجند آغاز كرد سپاهيصورت به را خدمت سربازي 

رضا پس از پايان خدمت بـه عنـوان آموزگـار آمـوزش و      علي
لفـور شهرسـتان سـوادكوه بـه تـدريس در       ي منطقهپرورش در 

انتخـاب  سپس به عنوان مدير دبسـتان   ،مقطع ابتدايي پرداخت
پس از چند سـال مـديريت بـا توجـه بـه سـوابق علمـي و         .شد

مــدارس ابتــدايي معلــم  مــديريتي خــوب بــه عنــوان راهنمــاي
و ي لفور انتخاب شد و براي تبادل نظر با همكاران خـود   منطقه

بازديـدهاي    منطقهآن در مدارس رفع نيازهاي آموزشي معلمان 
با آن اميد كه در جهـت رفـع مشـكالت علمـي و      ،مداوم داشت

شوق خدمت در وجـود او   .آموزشي در حد توان خود گام بردارد
هاي آموزشي سعي داشت برخـي از   فعاليت زد، عالوه بر موج مي

آموزان را برآورده سازد از جمله به هنگام بيمـاري   نيازهاي دانش
 .شتافت به ياري آنان مي

ازدواج كرد و حاصل زندگي مشترك دو  1355 سال رضا علي
 . استفرزند دختر و سه فرزند پسر 

 وبا شروع جنگ تحميلي فنون نظـامي و جنگـي را آموخـت    
داد تـا بـراي دفـاع از مـيهن      روستايش را آموزش مـي  بسيجيان

پس از مدتي بـه جبهـه اعـزام شـد تـا بـه       . اسالمي آماده شوند
 .ي عمل بپوشاند جامهخود ي ديني و ملي  وظيفه
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ي عملياتي و عالقـه بـه حفـظ حـدود و      شوق نبرد در صحنه
بـار دوم   رضـا  دفاع از انقالب اسالمي سبب شد علي و ثغور وطن
 .دوعازم جبهه ش 65/  1/  18در تاريخ 

 بـار «  :گويد رضا مي ي اعزام به جبهه علي همسر شهيد درباره
رضا قصد عزيمت به جبهه را داشت فرزنـد آخـرش    كه علي مدو

رضا به  دو ماه بيشتر نداشت، من موافق نبودم در آن شرايط علي
ي ما بيايـد و از   رضا خواستم تا به خانه جبهه برود و از مادر علي

ي  رضا به خانه وقتي مادر علي. رضا بخواهد كه به جبهه نرود ليع
رضا از من ناراحت شد و پس از چند روز كه مادرش  علي ،ما آمد

خواهم بروم نان بخرم، من بـه او گفـتم    رضا گفت مي رفت، علي
خواهم با اصرار زياد براي خريدن نان از منزل خارج  من نان نمي

خانه مراجعت نكرد، بيرون رفتم شد و پس از چند ساعت كه به 
دوســتانش گفتنــد . رضــا را گــرفتم و از دوســتانش ســراغ علــي

به مادرش خبر دادم .. .رضا به عكاسي رفت و عكس گرفت و علي
رضا و دو فرزنـد كـوچكم بـه     و فرداي آن روز به اتفاق مادر علي
فرزنـد  . رضـا را ديـديم   علـي . ساري محل اعزام رزمندگان رفتيم

ه را بــه او دادم در حــالي كــه فرزنــد دو ماهــه مــا  پــانزده ماهــ
گريست و در همان زمان كه من مشغول ساكت كردن فرزند  مي

رضا به ميان جمعيت رفـت و   و شيردادن به او بودم، ناگهان علي
ساعتي بعـد زمـاني كـه كـاروان     . ما هر چه گشتيم او را نيافتيم

. تن اسـت ي رف رضا نيز آماده ديديم علي ،رزمندگان حركت كرد
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بـردم   شهر قائماز او پرسيدم فرزند را چكار كردي؟ گفت او را به 
دانستم كه او قصد رفتن دارد و مخالفت .. .و به خواهرم سپردم و

 » .من تأثيري نخواهد داشت
به  65/  1/  27اش در روز  رضا عازم جبهه شد و نامه آري علي

 كـرد ش اش رسيد كه در آن نامه به همسرش سفار دست خانواده
ي تحصـيل فرزنـدانش بـه     نهايت تالش خـود را بـراي ادامـه    كه

رضـا   ي همسرش به دست علي قبل از آن كه جواب نامه .كارگيرد
ــه ســوي معبــودش شــتافت و هــم  ،برســد ــا روييــدن  او ب گــام ب
هاي عاشق در دشت فاو روييـد كـه بـا روييـدنش بـه مـا        شقايق
س از تشييع پپيكر مطهر شهيد را . عشق و مقاومت آموخت درس

 .سـپردند شـهر بـه خـاك     قـائم ي  در گلزار شهداي كالگـر محلـه  
همسرش به وصيت شهيد عمل كـرد و توانسـت شـرايط الزم را    

ان فرزنـد  ي همـه ي تحصيل فرزندان فـراهم نمايـد و    براي ادامه
 .تحصيالت دانشگاهي را به اتمام رساندند هيدش

 

 ي شهيد نامه وصيت
ي روز قيامـت   باشيد كه زلزلهخداترس و پرهيزكار  !اي مردم
ي سختي خواهد بود، چون هنگـام   ي بزرگ و واقعه بسيار حادثه

انزواي بزرگ را مشاهده كنيد، هر زن شـيرده طفـل خـود را از    
ترس فراموش كند و هر آبستن بار رحم خود را بيفكند و مـردم  

خود و مست بنگري در صورتي كـه مسـت    را از وحشت انزوا بي
 )قرآن كريم . ( عذاب خدا سخت استنيستند و ليك 
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جنگـد يـا هـر     جويي از اهل دين تـو مـي   هر جنگ !بار خدايا
جنگـد تـا    اي از پيروان طريقه و راه تو مـي  كننده مجاهد و جنگ

تـر گـردد،    دين تو بلند مرتبه و حزب و گروه تو توانـاتر و كامـل  
ي راه ساز و پيـروز  به آور، كار را برايش رو پس او را آساني پيش

دار شـو و بهتـرين يـاران را بـراي او برگـزين و       را برايش عهـده 
پشتش را قوي گردان و او را از اندوه و تنهايي برهان و ياد زن و 
بچه را از او فراموش سـاز و راه و روش را بـه او بيـاموز و او را از    

 .برهان ،ي براي اين كه مردم بشنوندانجام كار
االعظـم   اهللا يت حضـرت بقيـه  با درود و سالم بر امام عالم بشـر 

ي  الفدا و درود و سالم به نايب بـه حـق او و ارواح طيبـه    ارواحناله
پاك شهدا از هابيل تا كربالي جنوب و غرب ايران و درود و سالم 

ــانواده  ــه خ ــت   ب ــدگان طريق ــهدا و پوين ــم ش ــي اهللا  ي معظ يعن
 . سلحشوران و حماسه آفرينان جنگ نور عليه ظلمت

ا رنجبر با آگاهي به شهادت عازم پيكـار بـا   رض جانب علي اين
كفار گرديده و مفتخرم كه اين بار خداوند بر من منـت نهـاده و   
سعادت را نصيبم گردانيد تا توانسته به عنوان سـربازي كوچـك   

 .شاءاهللا ان .گزار باشم خدمت ]عج[در سپاه امام زمان
دانـم از دسـت دادن فرزنـد     مي !اي مادر خوب! اي پدر عزيز

» هـل مـن ناصـر ينصـرني    « دانيد صداي  كل است، خود ميمش
از  .حسين زمان را بايد لبيك گفت و به ياري دين خدا شـتافت 

اين كه براي شما فرزند خوبي نبوده و نسبت بـه وظـايف خـود    
 .قصور ورزيدم، برايم طلب مغفرت نماييد
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شما را سفارش بـه اسـتقامت و پايـداري     !برادران و خواهرانم
چون كوه استوار  امي كه از شهادتم با خبر شديد همه و هنگكرد

هاي گره كرده، فريـاد اهللا اكبـر خمينـي     ام با مشت جلوي جنازه
 . رهبر برآوريد

طلـبم كـه پـنج فرزنـد را بـه تـو        از تو پوزش مـي ! اما همسرم
داراي اهـل و عيـال   ) ع(مگر يـاران حسـين  . سپردم و تنها ماندي

ت به وظايف خود به عنـوان يـك   از اين كه نتوانستم نسب. نبودند
برايم از خداوند طلب مغفرت نماييـد   ،شوهر خوب اداي ِدين كنم

هـا بـاش،    و در تربيت فرزندان نهايت تالش را بكـن و متوجـه آن  
 .ها مسئوليت سنگيني را بر دوش داري زيرا تو به عنوان قيم بچه
ي حميد و اصغر  اسلحه به زمين افتاده! شما اي فرزندان عزيز

دار  و سردار بزرگ اسالم كه هم چون ابوالفضل العبـاس پـرچم  د
اند و پدرتان را برگيريـد و تـا دفـع فتنـه آرام      حسين زمان بوده

 . چون پروانه دور شمع فروزان امام بگرديد ننشينيد و هم
اهللا فرزنـد خـود را در    اي پدر بزرگوار كه مانند ابراهيم خليل

هـايم   اديد، از حقوقم بدهكاريراه اسالم و قرآن به قربانگاه فرست
ام را اسكان دهيـد   اي ساخته و خانواده را بدهيد و در محل خانه

در كنار دو سردار بزرگ . دانيد ي خانه فعلي خودتان مي و درباره
 . حميد و اصغر دفنم كنيد تا شفيعم باشند

 ]عـج [شاءاهللا ديگر رزمنـدگان اسـالم در پنـاه امـام زمـان      ان
 . وش گرم خانواده برگردندصحيح و سالم به آغ
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قدر يكديگر را بدانيد و به حبل خداونـد  ! اي برادران مذهبي
و شكسـت   اناز اتحاد و انسجام شما دشـمن هراسـ   .چنگ زنيد

ي شهدا را فراموش نكنيد و بـه فرزنـدان    خورده است و خانواده
 . ها محبت كنيد آن

 سخني چند با همكاران
 :ست و به قـول امـام امـت   شغل معلمي شغل انبيا! اي همكاران

و نسبت به وظايف  »داري است كه انسان امانت اوست معلم امانت«
خود احساس مسئوليت كنيد، ليكن فرهنگ، زيربناي هر جامعـه را  

سنگر مدرسه را قرص و محكم نگه داريـد  . بخشد تغيير و تحول مي
هاي گوناگون فرزنـدان معصـوم را    تا دشمنان اسالم و قرآن با چهره

دار  خدشـه  ،سفيدي در اختيارتـان اسـت   چون لوح شان هم قلبكه 
 . نكنند

  نگهدارخدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را 
 اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  1365/  1/  25رضا رنجبر  علي    
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اي مذهبي و كشـاورز   در خانواده 1332سال نوروز علي زارع 
 . شهر ديده به جهان گشود سر قائم ي آبندان در محله

ي  گام در راهي نهـاد كـه همـه    ،سال  نوروزعلي پس از هفت
دانـش و   ن ذهني خويش را در راه فراگيري علم واستعداد و توا
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كـه   ياستعداد و هوش سرشـار  باوي  .ديني به كارگيرد معارف
عـدم امكانـات    با وجـود از همان روزهاي آغازين تحصيل  داشت

ي ابتـدايي را   هاي فـراوان دوره  آموزشي مناسب با تحمل سختي
لند از اوان كودكي داراي روح ب. سپري كرد ي جمنان مدرسه در

كـاري   انديشـي و درسـت   به راست .بودو سرشار از ايمان به خدا 
هاي محلي،  نزاع در ورزيد و مردي عشق مي به جوان .معروف بود

 .كرد ياري مي در برابر ظلم و زورگويي ديگران را مظلوم
ايـن   فراگرفـت و  قرائت قـرآن را در نوجواني نوروز علي زارع 

تحوالت عميقي بگيرد و س انبا معارف عميق الهي  ي شد تاآغاز
 .دوشايجاد در زندگي او 

ي رياضـي   مدرك ديپلم در رشته گرفتنفق به مو1351سال 
ي خـدمت   شريعتي  شد و سـپس روانـه   علي از دبيرستان دكتر

سربازي شد و پس از اتمام چهـار مـاه آموزشـي از اصـفهان بـه      
آموزش  ي هدر طول دور. مشهد و از آن جا به قوچان منتقل شد

 ،هـاي فرمانـدهان وقـت ارتـش     گيـري  امي بـا تمـامي سـخت   نظ
داشـت و هرگـز لحظـات عمـر      گاه دست از مطالعـه برنمـي   هيچ

 .گذراند شريفش را به بطالت و بيهودگي نمي
ي تحصيل باعـث شـد، بعـد از پايـان      ي فراوان به ادامه عالقه

شـركت   1354 سال خدمت سربازي در آزمون ورود به دانشگاه
ي اقتصـاد   ن عالقه و تـالش پـذيرش در رشـته   ي اي كند، نتيجه

ي  مرحلـه وارد  دانشـگاه  پـس از پـذيرش در   .دانشگاه تهران بود



 159 • شهيد نوروزعلي زارع

 

موجب  زندگي زدوره ااين . جديدي از حيات اجتماعي خود شد
. ي و نوانديشي و نيز شكوفايي و بالندگي شخصـيت او شـد  يپويا

و بيشـترين زمـان   قـرآن پرداخـت   عميق  ي همطالع بهاز اين رو 
بر آن . كرد تفسير قرآن و نهج البالغه مي ي ود را صرف مطالعهخ

 گيرد بايد به ديگران نيـز بيـاموزد و   بود كه آن چه را كه فرا مي
شـد كـه آن چـه را     همواره بـه دوسـتان نـزديكش متـذكر مـي     

 حضـور در  .بـود و خود نيز اين گونه  كنيدبايد عمل  ،ايد آموخته
ــا ا  هــاي  گيــري حركــت وجدانشــگاه تهــران و هــم زمــاني آن ب

هاي كشـور از يـك سـو و ذهـن فعـال و       دانشجويي در دانشگاه
حساس به موضـوعات اجتمـاعي از سـوي ديگـر، وي را بـر آن      

 در تفـاوت نمانـد و   داشت تا نسبت به مسائل جامعه و مردم بـي 
هاي  انديشهاين محافل با  در .يابدانقالبي حضوري فعال  جلسات

ي عطف  اين نقطه ي او آشنا شد وهاي شخصيت نيز ويژگي وامام 
 . به امام بود اوي عشق وافر  و سرچشمه

پــس از پيــروزي انقــالب بــا برپــايي جلســات مختلــف افكــار و 
هاي منحرف را شناسـايي كـرده و تـالش زيـادي در تنـوير       انديشه

بسياري از دانشـجويان و جوانـان   . افكار دانشجويان و جوانان داشت
ي او را در مساجد و محافل به ياد دارنـد  ها انقالبي مسلمان مناظره

هاي ضـدانقالب ايسـتادگي    كه چگونه در برابر افكار انحرافي جريان
كشـيد و بـا بيـاني شـيوا، مبـاني       ها را به نقد مي كرد و افكار آن مي

براي همـين بـود كـه منافقـان در     . كرد فكري اسالمي را تبيين مي
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ولي موفـق بـه انجـام     ،دي ترور او را طرح كردن ي خود نقشه برنامه
 .آن نشدند
تعليم و براي در آموزش و پرورش استخدام شد و  1359سال 

دبيرسـتان   مانندشهر  قائمآموزان در برخي از مدارس  تربيت دانش
عـالوه بـر معلمـي فرمانـدهي      .كردكوشش  )ع(امام جعفر صادق 

پايگاه بسيج محل را بر عهـده داشـت و در سـطح شـهر فعاليـت      
 .براي نشر معارف ديني و عقيدتي و سياسي آغاز كرد اي گسترده
. كـرد اي مـذهبي و روحـاني وصـلت     با خـانواده  1356سال 

 . هاي مهدي و سميه است حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام
در برچيـده از دنيـاي فـاني     دل ي سرانجام اين عاشق وارسته

 ن سـپاه پس از چندين بار امتناع مسئوال 1361اول ارديبهشت 
دليل  به(ي جنگ  پاسداران انقالب اسالمي از اعزام وي به جبهه

ي حـق   به جبهه ) هاي عقيدتي و سياسي فعاليتبراي نياز مبرم 
ــاريخ     ــد و در ت ــزام ش ــل اع ــه باط ــات  در 17/2/61علي عملي

دسـت   طراح در حالي كه قـرآن را در  ي المقدس در منطقه بيت
 . يك گفتداشت به سوي معبودش شتافت و دعوت حق را لب

 

 ي شهيد نامه وصيت
ــا  اهللا  فضــل«  ــراً عظيم ــدين اج ــي القاع ــدين عل [ » المجاه
 ]95/نساء

بـر بقيـه    ،كننـد در راه او  خداوند به مسلماناني كه جهاد مـي 
 .مسلمانان برتري داد
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 هركس كه تو را شناخت جان را چه كند
 

ــد    ــه كن ــان را چ ــال و خانم ــد و عي  فرزن
 

ــ   ــانش بخش ــر دو جه ــي ه ــه كن  يديوان
 

 تــو هــر دو جهــان را چــه كنــد ي ديوانــه
 

 )انصاري ... خواجه عبدا(
االمـام   بيـ عليه و درود بـر نا اهللا  درود بر حضرت مهدي سالم

 ... .و صالحين و ي شهدا و درود بر همه) ره(امام خميني 
برادر، همسر، پسـر، دختـر، پـدر، مـادر، خـواهران و خـواهر       

از  !اهللا هاي حزب ا و باجناقه ها و شوهر خواهرها و برادرزاده خانم
ي عالي و قلبـي   كربالي ايران سالم گرم و پرحرارتم را با روحيه

امـروز كـه    .دارم حضورتان تقديم مـي اهللا  سرشار از عشق به لقاء
يعنـي   ،يعني مستكبرين جهاني عليه تمامي اسـالم  ،تمامي كفر

من ؤهاي م انسان ،اند بسيج شده ساز و عدالت گستر مكتب انسان
ي بـس خطيـري بـه عهـده      و متعهد به مكتب و وفادار، وظيفـه 

 .باطل را براي هميشه سرنگون سازندا بتوانند ، تدارند
و متعهد، اي كسي كه بر هواي  اي انسان واال !اما تو اي برادر

اي، اي پدركـه عمـري را در رنـج و تـالش      پـازده  نفساني پشـت 
همـان   ،زندگي و حياتم مـديون شماسـت   اي كسي كه ،اي بوده

طوري كه از قبل تالش و حيات و ساير اعمالت در جهـت خـدا   
كارهـاي دنيـوي و   . تر دنبال كن اين راه را هرچه مستحكم ،بوده

سـعي كـن هميشـه حركـت و      .براي هميشه رها كن زودگذر را
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اگر چه من نتوانسـتم  . رفتارت الگو باشد براي اسالم و مسلمانان
خـود   ي تو بود به وظيفـه آن چنان كه شايسته كرامت و بزرگي 

دارم كه خداي من جبران شايستگي  اما اين انتظار را ،عمل كنم
ثر ؤمـ  شايد حيـات مـن آن چنـان مفيـد و     .و را كندتو زحمات 

شاءاهللا شهادت من بتواند مثل حيات من نباشد و تـو را   ان ،نبود
 .در رنج نياندازد

اي  ،شـريك زنـدگي دنيـوي مـن، اي همـراه      !اما اي همسـر 
هـاي   اي مربي فرزندان من، اي كسي كه تحمل سختي ،ئولمس

اي، اي پيرو زينب، اي كسي كه بايد سـكوت   را نموده زندگي ما
 تـو آن چنـان خـوب و    ،ي را و كـار زينـب را دنبـال كنـي    يتنها

اما بـدان هميشـه بـه     ،نهم مهربان بودي كه نتوانستم آن را قدر
براي تو آرزو  م راياد تو هستم و از خدا راه واقعي و حقيقي اسال

امروز روزي اسـت كـه    .دل و متعهد باش چنين قوي هم .كنم مي
بايد آن چنان قوي باشـي كـه دشـمنان اسـالم اشـك حسـرت       

  .باشي را خاري در چشم فقانبريزند و منا
اي رهــروان  !اي مهــدي و ســميه وارثــين و يادگــاران مــن

 زنـدگي سـخت و   ،هاي تـنم  پاره حسين و زينب و اي عصاره و
 ي دورهبايـد هرچـه زودتـر     ،بايد پشت سر بگذاريد سنگيني را

يعنـي   ،كودكي را پشت سر بگذاريـد و بـه تعهـد و مسـئوليت    
بـا تمـامي شـياطين     .حيات براي خدا و براي خدا عمل كنيـد 

 .برون و درون مبارزه كنيد
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آرزوي من آن اسـت كـه آن چنـان زنـدگي و رشـد كنيـد كـه        
هـا نهراسـيد، از    از سـختي  .انـد  زندگي و رشـد كـرده   ]ع[عصمت آل

هرچه بيشتر با سختي در راه خـدا  . تنهايي نترسيد، خدا يار شماست
سفارشم بـه شـما آن   . باعث تكامل شماست ،دست و پنجه نرم كنيد

قـرآن را بـه   . تـالش كنيـد   حركت و) عج(است كه براي قيام مهدي
ــا ــوان راهنم ــد[  عن ــرار دهي ــي  ]ق ــاران او، يعن ــي و ي ــام خمين ، ام

 .ها را يار باشيد و هميشه و در همه حال مبارزه كنيد سنجانيرف
مـن   همراهخواست  اي بزرگ خانواده، دلم مي !اما تو اي پدر

دانيد مسئوليت شما آن چنـان   امروز همان طوري كه مي. بودي
پـدر، زنـدگي داراي   . سنگين است كه زبان از بيانش عاجز است

آرزوي مـن ايـن    ،است همه فنا پذير ،فراز و نشيب فراواني است
بـدان حـد    پدر اگر. غم شما براي خدا باشد و است كه تمام هم

ي قلبي كه بـه   اما به خاطر عالقه ،نيستم كه شما را موعظه كنم
 ؛تا چند كلمه عرض ادب كنم هحياي خود را كنار زد ،شما دارم

 ارزش است كه از اين زندگي مادي آن چنان بي ،به خداي كعبه
و نائـب او امـام    ]عـج [هميشـه امـام زمـان    .كاهد يانسانيت ما م

نماها جدال كن كه خدا  خميني را ياري كن و با باطل و روحاني
 . يار شماست
ورزم و دوستتان دارم  من به شما به حدي عشق مي !اي مادر

 !شـما اي مـادر  . دهـد  كه فقط دوري شماست كه مـرا رنـج مـي   
در راه فرزنــدي پــرورش داديــد كــه افتخــارش ايــن اســت كــه 

  .رود مي ]ع[حسين
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وار  شما هم فرزندي پرورش داديد كه زينـب  !و اي مادر خانم
 .آورد هاي استبداد را به لـرزه درمـي   ساالر كارواني است كه كاخ

سفارشم به شما اسـتقامت و  . كنم  من به شما دو مادر افتخار مي
 .باشد برابر مشكالت و تربيت فرزندان اسالم مي صبر در

شـما دور   اگـر چـه از   !خواهرها و شوهر خواهرها اما شما اي
هميشه و در هر كجـا   .فشارم اما از دور دست شما را مي ،هستم

هـاي   اما اي خواهر خـانم  ... .هستيد به فكر اسالم و قرآن باشيد
ي اسالم هسـتيد از   شما افتخار آينده !اي رهروان زينب !مهربان

روحانيـت اصـيل    فقط در خط امام و .كارهاي افراطي بپرهيزيد
گول ظاهرهاي دنيا را نخوريد همان طوري كه تا به حال . باشيد

 . مهدي و سميه را يار باشيد ...نخورديد
ي اميـد مـن بـراي     اي همـه  !هـا  ها و خواهرزاده اي برادرزاده

ي اسـالم و مكتـب بـه دوش     مبارزه با كفـر، بدانيـد كـه آينـده    
 .. ..شما مسئوليت سنگيني به عهده داريد .شماست

بـا   !بـرادران مـن   ]عج[!اي ياوران امام زمان ،ها  اما برادر خانم
 .قرآن را فراگيريد و الگو باشيد براي ديگـران  .باطل مبارزه كنيد

تمـام   در .هـا مربيـان شـمايند    و مادر اطاعت كنيد كه آن راز پد
 .مراحل طرفدار روحانيت اصيل به رهبري امام خميني باشيد

بـن   اي حـر  ،بهتر بگويم دوست عزيـزم باجناق يا  ،خاتمه در
حاصـل   آرزوي مكتب اسالم، امروز ديگر بايـد  اي اميد و ،رياحي

عمـل الگـو و اسـوه     بايـد در . ها را به عمل تبديل كرد ياد گرفته
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دانيد مسلمان بودن ايمان و تقـوا   طور كه مي چون همان ،باشيد
، در عمل است نه در حرف و شعار و اجتهاد بدون فقاهت و عمل

 .. ..شناسي نماها و ديگران كه بهتر مي مثل بعضي از روحاني
به من عالقه دارنـد   پرسند و ي كساني كه احوال مرا مي همه

و استقامت و مبارزه با كفـر و بـه كـار بـردن      را سفارش به صبر
 .كنم ي شئون زندگي مي احكام قرآن و خدا در همه

ن تفسـير و  درخاتمه فراگيري اين آيه و عمل به آن و فهميد
 :كنم مي ن اين آيه را سفارشكردحفظ 
االمـوال و   نقص من و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و« 

بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قـالوا   االنفس والثمرات و
  )155-156/بقره(  »انا اليه راجعون  انا هللا و

 خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار 
 علي زارعوالسالم 

          7/2/1361 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد : نام
 سرپرست: نام خانوادگي

 عباس : نام پدر
 2/5/1341: خ تولديتار

 شهرستان جويبار  ي كرد محله :روستاي: محل تولد
 كوشك  ،شلمچه– 4/3/1361: محل شهادت تاريخ و

 
 
 

 ي در روستاي كردمحلـه  1341در تابستان  سرپرست محمد
تحصيالت ابتـدايي و راهنمـايي و    .يبار به دنيا آمدشهرستان جو

 گـرفتن موفـق بـه    1360خـرداد   .متوسطه را در جويبار گذراند
ــپلم شــد ــانواده در وي .دي ــا   خ ــت و ب ــرورش ياف ــذهبي پ اي م

 

شهيد   
حممد 
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هاي مذهبي آشنا بود و درس راستي و درسـتي و مبـارزه    ارزش
 . آموخت) ع(حسين مذهب تشييع و ساالر شهيدانبا ظلم را از 

شور و شوق ديدار امـام  ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي 
بـه ايـن   يك بـار  كه  ور بود تا اين در وجودش شعله) ره(خميني 

 .آرزويش دست يافت و به مالقات امام نايل آمد
معلــم  آزمــون ورودي تربيــت در 1360در دي ســال محمــد 

تربيـت   سـراي ي آمـوزش ابتـدايي دانش   رشـته  د و دركرشركت 
هيد خورشيدي مشهد قبول شد و بـه تحصـيالت خـود    معلم ش

سنگر دانش و مبـارزه بـا جهـل،     زمان با حضور در هم .ادامه داد
در مـادر   فنون نظامي را آموخت و پس از كسب رضـايت پـدر و  

 چـي در  سـيم  به جبهه اعزام شد و به عنوان بي 1361بهار سال 
گـاه كـه    آن. عمليات غرورآفـرين بيـت المقـدس شـركت كـرد     

محابا كوشـيدند   و بي در پي آزادسازي خرمشهر بودند مندگانرز
 هـاي  دسته گل ها و تا پرچم پرافتخار كشور ايران را بر فراز مناره

ــجد ــه ا  مس ــهر ب ــ هش ــزاز درآورن ــه روزي   دت ــهر را ك و خرمش
معلـم   ،شهر نام گرفته بود از چنـگ دشـمن آزاد سـازند    خونين

 . ديرس به شهادت غرق به خون شد و عزيزمان 
خود را  سرافرازي، اما آري خرمشهر بار ديگر شهري خرم شد

مديون غيورمرداني چون محمد سرپرست و دالورمردانـي ديگـر   
جاويـداالثر  محمـد   و داند كه شراب عشق نوشيدند و رفتنـد  مي
 . ي تاريخ جاودان بماند باشد كه تا هميشه .شد
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ـ  ـاي به تماشـ  تو رفته  ادـاي آسـمان در ب
 

 بـاد  اي ماه مهربـان در  چه ديده چشم تو
 

 گذري مبين كه اين همه تلخ و غريب مي
 

ــه عاشــقان در كــه مــي ــد غريبان ــا رون  دب
 

 )كرم دخت(
 

 ي شهيد نامه وصيت
و المستضــعفين مــن الرجــال اهللا  ســبيل مــالكم التقــاتلون فــي« 

اهلهـا  القريه الظالم  الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه ساء والولداننّالو
 )75/نساء( »واجعل لنا من لدنك نصيرا اً ولين لدنك واجعل لنا م

مـردان  كنيد در راه مستضعفين از  جهاد نمي در راه خداچرا 
مـا را خـارج كـن و     ،گوينـد پروردگـارا   زنان و كودكان كه ميو 

نجات بده از اين شهر كه مردمش ستمكارند و قرار بده براي مـا  
 .از سوي خود ولي و نصير

ي رزمندگان و مبـارزان اسـالم و    به كليه گرم درود با سالم و
ي منحرفين از راه حق مخصوصـا ًآمريكـا شـيطان     مرگ بر همه

باشم كه بـا   من يك فردي از مسلمانان جهان و ايران مي .بزرگ
عـازم   ،آگاهي فراوان و شناخت انقالب اسالمي با عشق و عالقـه 

حق عليه باطل شدم كـه اميـدورام بتـوانم كمكـي بـه       ي جبهه
در . م و ملت ايران كرده باشم اگر چه به شهادتم منجر شوداسال

چنـد   ،الزم دانسـتم  ،حالي كه يك فرد كوچكي از جامعه هستم
 :باشد پيامي بدهم، اول خطاب به ملت غيور ايران مي
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حال اتحادتان را حفظ كنيـد و    ي ايران، در همه ملت رزمنده
يچ حـال تنهـا   هـ  را در  منحرفي ندهيد و امام  حرف هر  به  گوش

 . نگذاريد
 پدر و مادرگرامي

امـام   ي كشـيد، در سـايه   هر لحظه به اميد ديدنم انتظار مـي 
اميـدوارم كـه    و و نايب بر حقش امام خميني باشـيد  ]عج[زمان

 .هاي شما را بكنم بتوانم جبران محبت
شما آرزوي زيادي داشتيد كه مـن دركنـار شـما     !پدر و مادرم

 ،بردار شـما باشـم   و فرمان ارزگ ن خدمتو آرزو داشتيد كه م باشم
نويسم  ي خود را مي نامه اين ساعت كه دارم وصيت تاحالي كه  در

 .هميشه از دست رنج شما و زحمات شما استفاده كردم
 من يك لحظه هم زحمات شما را فراموش !پدر و مادر عزيزم

ولي چه كنم ديدم اسالم و ميهن عزيز و نواميس ملت  ،كنم نمي
ي صدام و حزب بعـث بـه سـركردگي     ي وحشيانه حمله باايران 

ي خـود   جانب وظيفـه  اين .استكبار جهاني در خطر نابودي است
مـادر،   پس پـدر و  .ي جنگ عليه باطل بروم دانستم كه به جبهه

زيـرا شـهادت    ،خشنود باشيد و حتي از شهادتم ناراحت مباشيد
بـاري   .شـد با من و امثال من نجات اسالم و نجات ملت ايران مي

روم تا  مي .گردم شاءاهللا به خدمتان برمي ان ،حت نكنمارا نار شما
ي  خاتمـه امـام و همـه    در .در آن جا خـدمتي بـه اسـالم كـنم    

 .رزمندگان را دعا كنيد
 محمد سرپرست         و بركاتهاهللا  هوالسالم عليكم و رحم 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوراهللا :نام
 سيفي: نام خانوادگي

 اهللا عين: نام پدر
 20/4/1342: تاريخ تولد
 جويبار شهرستاني روستاي ديوكال :محل تولد

 ي مجنون  جزيره - 62/ 12/  8: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ي مـذهبي   در يك خـانواده  1342در اولين روزهاي تابستان 
اليمون شهرستان جويبار كـودكي ديـده بـه     در روستاي ديوكال

گرديـد و نـوراهللا نـام    جهان گشود كه نامش منور بـه نـور خـدا    
تحصيالت ابتدايي را . كودكي را در روستا گذراند ي دوره. گرفت

 

شهيد   
نوراهللا 
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بـراي  . در روستاي محل تولد خود با موفقيت بـه اتمـام رسـانيد   
ي راه و  شهر رفـت و در رشـته   ي تحصيل به شهرستان قائم ادامه

با . ساختمان هنرستان شريف واقفي تحصيالت خود را ادامه داد
او نيـز در   ،مـردم عليـه رژيـم طـاغوت     اي انقالبيه حركتآغاز 

در پخــش اعالميــه و . هــا حضــوري گســترده داشــت ييپيمــا راه
نوشتن شعار بر روي ديوارها كه بيانگر خشـم و اعتـراض مـردم    

  .نسبت به حكومت وقت بود فعاليت داشت
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و بازگشايي مـدارس بـا   

را بـه   هـا  پرداخت و آن بحث و گفتگو مي به مخالفان و منحرفان
كـه  در راه دعوت و مبارزه با اين افـراد  . كرد راه اسالم دعوت مي

توان شنيدن سخنان حق را نداشـتند و گفتگـو را بـه درگيـري     
 .چندين بار مجروح شدكردند،  بدل مي

پس از پايان تحصيالت به عنوان مربـي امـور تربيتـي آمـوزش و     
روسـتاي  ي راهنمـايي شـهيد عمـويي     درسـه مشهر در  پرورش قائم

تحصـيل در آزمـون    ي بـراي ادامـه  . مشغول به كار شدكال  وسطي
تـدايي دانشسـراي   ي آموزش اب سراسري شركت كرد و در رشته

 .مشهد پذيرفته شد
زنـدگي دنيـايي او را اسـير خـود     ، اما ازدواج كرد 1362 سال
اهي در او هاي عشق حقيقي و عشق به معبود اليتنـ  شعلهنكرد و 

چرا دوستانم به دورترين نقاط، به جـايي  « :گفت ور بود و مي شعله
اشـك از   اختيـار   بي. روند كه تاكنون كسي از آن سفر برنگشت مي
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خدايا بـاز هـم   . گيرد شود غم وجود مرا فرا مي چشمانم جاري مي
 »...شوم و جدايي؟ ديگر از زندگي سير مي

 جايگـاهش  گاه حق شهيد هميشه استثنا است حتي در پيش
ويژه است و بدون ترديد چگونه زيستن او نيز بايد استثنا باشد و 

 . گونه بودن و چه نيك است اين .او نيز چنين بود
قبــل از شــروع تــرم چهــارم  1362در بهمــن ســال  هللانــورا

و در عمليـات غرورآفـرين    شـد ي نبـرد  هـا  عازم جبههتحصيلي 
 بعدها مشخص شد كه. ي مجنون مفقوداالثر شد خيبر در جزيره

شدت جراحات تـوان او را ربـود و قلـب    ، اما او ابتدا مجروح شد
 .رئوفش را از طپش باز داشت

در تـاريخ   را ي پيكر مطهر شهيد مانده چهارده سال بعد باقي
به ايران منتقل و با شكوه خاصي تشييع كردنـد و در   12/4/76

 .به خاك سپردند) حسين رضا ( گلزار شهداي زادگاهش 
 

 

 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
اهللا اموات بل احياء و لكـن   و ال تقولوا لمن يقتل في سبيل« 

االموال  من التشعرون و لنبلونكم بشي من الخوف و الجوع و نقص
و االنفس والثمرات و بشرِ الصـابرين الـذين اذا اصـابتهم مصـيبه     

 ] 154-156 /بقره [ » قالوا اناهللا و انا اليه راجعون 
شـوند مـرده مپنداريـد، بلكـه      ناني كه در راه خدا كشته ميآ

ــده ــان زن ــما را از    آن ــتيد و ش ــاه نيس ــما از آن آگ ــي ش ــد، ول ان
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هـا   ها و جان چون ترس و گرسنگي و نقصان مال هايي هم سختي
كنـيم و بـر آنـان كـه در      و حاصل بهتـرين ثمـره آزمـايش مـي    

مصـيبت  كه  دهم و وقتي بشارت مي ،ها صبر پيشه كردند سختي
م و بازگشـت  يهمه از خـداي  ،گويند رسد مي و سختي به آنان مي

 . سوي خداست به  همه
بـــا درود و ســـالم بـــر منجـــي عـــالم بشـــريت حضـــرت  

و نايب بر حقش امام بزرگوار خميني كبيـر و  ) ع(الحسن بن  حجه
با درود و سالم بر تمامي رزمندگان و طلـب مغفـرت و آمـرزش    

 :كنم ي خويش را آغاز مي نامه توصي ،براي شهداي عزيز اسالم
تن رها بود، بيدار و پارسا بود، از روزها بايد گذر كـرد،   بايد ز

 . سوي خدا سفر كرد
خواهم كه مرا حالل  قبل از هر چيز از پدر و مادر مهربانم مي

دانم مـادرم آرزوهـا و اميـدها نسـبت بـه مـن        كنند، چرا كه مي
مـن بـه عنـوان     . قـرآن  داشت، ولي چه اميدي باالتر از اسـالم و 

امانتي بودم كه مشخص نبود چـه وقـت ايـن امانـت را از شـما      
ولي چه خوب كه گرفتن اين امانت در راه خـدا باشـد   . گيرد مي

كه هميشه آرزويم همين بود كه اي خـداي قـادر و متعـال هـر     
مرا در بستر نميران، در راهـي كـه رضـا و     ،وقت مرگم فرا رسيد

االن كه درخت نوپاي انقـالب   و ميرانب ،خواست تو در آن است
احتياج به خون دارد، هر چند خودم نتوانستم خدمتي به انقالب 

مرگم خدمتي باشد به اسالم و انقالب كه اين هـم   ،و اسالم كنم
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شـاءاهللا   از آزمايشات الهي است كه در قسمتي از آيه آمده كه ان
در مقابل ايـن آزمـايش الهـي صـبر پيشـه كنيـد كـه خـدا بـا          

 . صبرپيشگان هست
برايم هـيچ نـاراحتي نكنيـد كـه سـرانجام      ! پدر و ماد عزيزم

چه سفري بهتر از سفري . ي سفر را ببنديم ي ما بايد توشه همه
ي حقيـر در خـود لياقـت     كه براي خدا باشد هرچند ايـن بنـده  

 ... .بينم كشته شدن در راه خدا را نمي
يكـي   :نيـد ك شاءاهللا بدان عمـل مـي   چند سفارش دارم كه ان

كه در زندگي هميشه به ياد خدا و توجه و توكل به خـدا در   اين
ي كارها داشته باشيد، فرزندانتان را چنان تربيت كنيد كـه   همه

بند به فرايض و  بتوانند راه من و ساير شهدا را ادامه دهند و پاي
دستورات دينـي و مـذهبي باشـند و در تكـاليف دينـي خـداي       

ديگـر ايـن كـه مـرا حـالل كنيـد كـه         ناكرده كوتاهي نكننـد و 
اي بـراي   شهادتم ذخيره نتوانستم كاري برايتان انجام دهم، ولي

 . آخرت باشد
 به همسر مهربانم

ولي خواست خدا  ،هر چند نتوانستم عهدي كه بستم وفا كنم
بود كه ازدواج كامل مـا در روز قيامـت انجـام شـود و سـرانجام      

ام  ازدواج من در جبهه باشد كه اسلحه عروسـم و سـنگر حجلـه   
شاءاهللا از ته قلب حاللم كن و سفارشـم بـه شـما ايـن      ان. گردد

است كه تنها پيرو ولي فقيه باشيد و سعي كن سفارشاتي را كه 
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و هدف و راه من و امثالم را ادامه دهـي   به تو كردم انجام بدهي
پيام شهدا را به گوش ديگـران برسـاني و   ) س(و هم چون زينب

 ،اند كه راه من همـان بـود   ات گذاشته آن مسئوليتي كه به عهده
 . ادامه بدهيد و هدفتان خدمت و تزكيه فرزندان انقالب باشد

 به مربيان تربيتي
خواهم هر  كش مي تاز شما و مربيان تربيتي و معلمين زحم

يك از فرزندان انقالب را طوري تربيت كنيد كه براي آينده يك 
 . ي شجاع و جانباز اسالم و انقالب باشند رزمنده

 سفارش ديگر به برادران و خواهران و ساير مردم
چنـان   ترين رمز پيروزي انقالب بود هم وحدت كلمه كه مهم

دسـتورات   حفظ كنيد و مسـتمر در صـحنه باشـيد و فـرايض و    
ديني را انجام دهيد و از هـر گونـه معصـيت و گنـاه هـر چنـد       

 . ...كوچك باشد دوري كنيد
 سفارش به مسئوالن 

بايد چنين فكر كنيد كه مسـئوليتتان از   !اي برادران مسئول
ي شما گذاشته شده، پـس در   ي خون هزاران شهدا برعهده ثمره

باشـيد و   هتوليت فقط رضاي خدا را در نظر داشـ ئانجام اين مس
نكنـد خـداي نـاكرده ايـن عزيـزان      . حامي مستضـعفين باشـيد  

ي مـا   مستضعفين نسبت به شما احساس حقارت كنند كه همـه 
مديون اين عزيزان هستيم كه انقالب اسـالمي و شـهداي مـا از    

نشــينان و مستضــعفين اســت و بايــد هميشــه در   همــين كــوخ
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نيد و هميشه ايـن  كارهايتان خدا را حاضر و ناظر بر اعمالتان بدا
» كان علـيكُم رقيبـا  اهللا   انَّ« آيه را در اذهان خويش زنده كنيد 

كه خدا مراقب و موظب اعمالتان هست پس مراقـب و   ]1/نساء[
 ... .مواظب كارهايتان باشيد

ي انگشـتري نـامزدي مـرا جهـت      كنم كه حلقـه  سفارش مي
اي  كمك به جبهه خـدمت بـرادر عزيـز رئـيس جمهـور خامنـه      

ها اهدا شود و ديگر  فرستيد تا از آن طريق براي كمك به جبههب
هـايم داديـد از هـزار     وقتـي از پـول   ،اين كه مقداري قرض دارم

تومان بقيه، پانصد تومان را جهـت كمـك بـه حـزب جمهـوري      
و پانصـد تومـان بقيـه را بـه يـك نفـر        شـهر  قـائم اسالمي دفتر 

 .دهيدب ،دانيد مان كه مستحق هست و خودتان مي محلي
خـواهم   ها مـي  ي دوستان و آشنايان و فاميل در پايان از كليه

. كه مرا از ته قلب حالل كنند و اگر بدي از من ديدند ببخشـند 
ام به دستتان رسيد، اگر صالح ديديد جلوي قبر  ضمناً اگر جنازه
نژاد و يا پيش پسر دايي شهيد عبدالعلي صـمدي   شهيد موسوي

سخني از امام امت و شـهيد مظلـوم    بعداً روي قبرم. دفنم كنيد
  .بهشتي در رابطه با شهيد بنويسيداهللا  آيت

 و بركاتُهاهللا  هوالسالم عليكُم و رحم





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد رضا : نام
 شكري : نام خانوادگي

 اهللا ولي: نام پدر
 2/6/1341: تاريخ تولد
 شهر شهرستان قائمبزرگ  يقاديكالروستاي  :محل تولد

 شلمچه -25/10/1365: محل شهادت تاريخ و
 
 
 

در روسـتاي   1341 سـال  اهللا محمد رضا شكري فرزنـد ولـي  
قبـل از آن كـه   . شهر به دنيا آمد ي بزرگ شهرستان قائمقاديكال

هـاي اول و   كـالس . قرآن را فـرا گرفـت   ،به مدرسه ابتدايي برود
. ي بـزرگ گذرانـد  قـاديكال دوم ابتدايي را در دبسـتان روسـتاي   

 

شهيد   
حممدرضا 
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 ي و در منطقـه  شـهر آمـد   اش بـه قـائم   مراه خـانواده سپس به ه
ي  بقيـه   )ع(علـي  در دبسـتان امـام   بافي سكني گزيدنـد و  گوني

ي راهنمايي را در  دوره .دكرسپري  ي ابتدايي را دورههاي  كالس
. به پايـان بـرد   )قيام ملي سابق(بنار  ي شهيد شهرام علي مدرسه

پايـان  . لـم شـد  سراي مقدماتي تربيـت مع  پس از آن وارد دانش
زمان با آغـاز نهضـت سـرخ     سرا هم تحصيالتش در دانش ي دوره

 . بود) ره ( كبير خميني
بـراي  ) ره(پس از پيروزي انقـالب بـه رهبـري امـام خمينـي     

از هيچ  ي اسالم كمر همت بست و ي طيبه خدمت به اين شجره
 سـال  .كـرد  سربلندي اسـالم دريـغ نمـي    كوششي براي عزت و

دركسـوت معلمـي   ا را بـه اتمـام رسـانيد و    دوره دانشسر 1357
خـدمت در روسـتاها   . داد رسالت خود را به نحو احسن انجام مي

بـدون    ،هاي تقويتي براي او بسيار شيرين بود، با برگزاري كالس
آمـوزان   سعي در باروري استعدادهاي دانـش  مهحالز دريافت حق

بـافي از   مسـجد جـامع گـوني    در تدريس قرآن .روستايي داشت
انقالبـي و  هاي تبليغاتي  فعاليت و هاي اين عزيز بود يگر فعاليتد

 .كرد او را خسته نمياسالمي 
كـه حاصـل ايـن ازدواج سـه فرزنـد       كردازدواج  1358 سال
 .استدختر 

هنگامي كه جنگ تحميلي بـه سـركردگي اسـتكبار جهـاني     
عالوه بر رسالت معلمي شوق شـهادت   ،عليه ملت ايران آغاز شد
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شركت دركالس ايثار و شـهادت   .وجود او زبانه كشيد و ايثار در
بـه   ياعتنـاي  زهد و تقوا و بـي  .بودتر از هرچيزي  براي او شيرين

نـدايي  وموتورسـيكلت ه  .اعمـال او بـود   ي ظواهر دنيـا سـرلوحه  
داشت كه قبل از عزيمـت بـه جبهـه فروخـت و پـول آن را بـه       

 .كردواريز  ]حمايت از محرومان[امام  100حساب 
هـاي   عمليـات  ي نبـرد حـق اعـزام شـد و در     ها به جبهـه بار

شـد چنـدين    كه به جبهه اعزام مـي  بار هر. مختلف شركت كرد
عمليات رمضان بسيار  زخمي شد، در منطقه فاو در .ماند ماه مي

هـاي او   با طراوت و پر تحرك بود و هم سنگرانش شاهد رشادت
دت شـش  به مـ ) ع ( لشكر امام محمدباقر در 1365سال . بودند

خـاك   او عشق را در. دفاع از ميهن اسالمي حضور داشت ماه در
غــرب  در 25/10/1365تــاريخ  ســرانجام در. جبهــه ديــده بــود

خـون   د و بـا قعـودي كـه در   كرشلمچه جان خود را نثار اسالم 
 . بر دشمنان دين بست نشست عرصه را

شـهر در گلـزار    قـائم  پـس از تشـييع در  پيكر مطهر شهيد را 
 .سپردندبه خاك بافي  گونيده اسماعيل زا امامشهداي 

 

 ي شهيد  نامه وصيت
 ]156/ بقره [  » .راجعون اليهانا  انا هللا و« 
 .رويم به سوي خدا مي مديم و سوي خدا آ از

بـراي   ،دانيم مرگ حركتي براي همه است طوري كه مي  همان
از خداونـد   .باشـد  هـا ذلـت مـي    هـا نعمـت و بـراي بعضـي     بعضي
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از خـدا   م كه مرگ را باعث سعادت آخرتمان قرار دهد وخواه  مي
و اهل بيت او  )ص(خواهم كه مرا زنده بدارد به دوستي محمد مي

حال كه چنين اسـت و   .ما را بميراند به دوستي او و اهل بيتش و
گيرد، چه بهتر است كه خودمـان را از   ما را مرگ در برميي  همه

 .قبل آماده سازيم
را  مسلمان و هرچـه  ،اهللا شكري فرزند وليجانب محمدرضا  اين

درحـد   قبول دارم و سعي داشتم كه احكـام آن را  گفتاسالم  كه
هـم همـان را    خالصـه هرچـه خـدا خواسـت مـا      .توان عمل كنم

قرار شد با پاي پياده به كربال بـرويم و بـه   اهللا  شاء خواهيم و ان مي
تم جـزو  داند دركوچكي آرزو داش مي خدا. ياري خدا خواهيم رفت

اين جنگ عمـرم بـه    اگر در. سربازان اسالم درخدمت اسالم باشم
خـود   ي چـون بـه آرزوي ديرينـه    ،ناراحـت نيسـتم   ،پايان رسـيد 

يك سري طرح  ،اين جنگ عمرم به پايان نرسيد رسيدم و اگر در
عمل نشان  در ضمن در. هايي جهت خدمت به مردم دارم و برنامه

دنيـا هسـت    چون هرچه در ،تممقام نيسپست و ام كه طالب  داده
 .مانـد  خدا باقي ميكه پيش جز اعمال پاك انسان  ،رود بين مي از

لـذا بـه شـكر    . كننده خواهد آمد كه فرداي قيامت به كمك عمل
شـوم   من فردي هستم كه نه از تشويق مردم خوشـحال مـي   خدا

مـردم   ينـه از تهمـت و افتـرا    به دست غرور بـدهم و  را كه خود
توانم  لذا هميشه سعي و .ها انتقام بگيرم كه از آن شوم ناراحت مي

جويـا باشـم و    دهم نظر خـدا را  اين بوده كه هر كاري را انجام مي
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 ،دهـم  دهم و گر نه انجام نمـي  فته انجام ميگكه اسالم  آن چه را
  .حتي اگر به ضررم باشد

از همسر  طلبم و آشنايان حالليت مي در خاتمه از دوستان و
ت ليـ انـد حال  زندگي من خيلي سـختي ديـده   ه درهايم ك و بچه

 از .طلـبم  ي فاميالن و بسـتگان حالليـت مـي    از همه طلبم و مي
 در .هـم مـرا عفـو كنـد     خواهم كه مرا عفو كنيد تا خدا همه مي

ضمن بعـد از شـنيدن خبـر شـهادتم دو ركعـت نمـاز شـكرانه        
ام رسـيدم و شـما را سـفارش     چـون بـه آرزوي ديرينـه    بخوانيد

كه هميشه به فكر خـدا باشـيد و در مجـالس عـزاداري      كنم مي
 بابت چيزهايي كـه در  و دعاها بيشتر شركت كنيد و) ع(حسين

 چون هرچـه بيشـتر   ،غصه نخوريد ،دنياي فاني و زودگذر نداريد
رسي در دنياي آخرت بيشتر  حساب جواب دادن و .داشته باشيم

من زياد  مراسم كنم در و باز هم سفارش مي باشد مي تر و مشكل
سرايي  به جاي آن نوحه خرج نكنيد و خيلي ساده برگزار كنيد و

پايان همگي  در]. ع[ بيت حسين زياد كنيد به ياد حسين و اهل
  .سپارم به خداي بزرگ منان مي شما را

بيشـتر   و طول عمـر ) ع(چه زودتر امام زمانبه اميد ظهور هر
سـالم بركفـر   ن كفر سـتيز ا امام امت و به اميد پيروزي رزمندگا

 .جهاني
 فرزند كوچك انقالب اسالمي

 محمد رضا شكري        





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجت اهللا: نام
 شيخي : نام خانوادگي

 حسين: نام پدر
  23/6/1336: تاريخ تولد
  شهر شهرستان قائم روستاي آهنگركالي: محل تولد

 شلمچه – 65/  10/  22 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

اي  در خانواده 1336وم شهريور سال در بيست و ساهللا  حجت
ي متوسط  مذهبي كه از نظر تمكّن و استطاعت مالي در طبقه

تحصيالت ابتدايي را در زادگاه خود با . قرار داشت به دنيا آمد
ي دبيرستان را در  موفقيت به پايان برد و تحصيالت دوره

 

شهيد   
اهللا  حجت
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شهر به اتمام رسانيد و موفق  آموزشگاه اميركبير و شرافت قائم
 .ي علوم تجربي شد ه گرفتن ديپلم در رشتهب

پس از خدمت در تاريخ . سربازي اعزام شدخدمت به 
به استخدام آموزش و پرورش استان مازندران درآمد  23/9/59

توت  تپه، ظفرگل و يكه و به عنوان آموزگار در روستاهاي مراوه
 1360در تيرماه . شهرستان گنبدكاووس به تدريس پرداخت

 .ي اين ازدواج يك دختر و يك پسر است ثمره .ازدواج كرد
دانست،  كرامت انسان را در مال و دارايي مادي نمياهللا  حجت

دانست و  بلكه كرامت انسان را در تقوا و ايمان با خداوند يكتا مي
 ه او نيرويي عطا كند تا بتواند باخواست تا ب از خداي خود مي

. ر دشمن پيروز شودجهاد اكبر بر نفس خويش و با جهاد اصغر ب
پس از تولد فرزند اول در تابستان  ،ي دفاع از اسالم او با انگيزه

گام با  چند ماه هم. با شور و شوق عازم جبهه شد 1361سال 
 . رزمندگان سلحشور با دشمن مبارزه كرد

علم با ي  مبارزهديگر در سنگر بار يت مأمورپس از اتمام 
ي  تدريس در رشته و در كنار حاضر شدسوادي  جهل و بي

شهر پذيرفته شد و به  دبيري دانشگاه آزاد اسالمي قائم
 .تحصيالت خود ادامه داد

ي  مدتي به عنوان مسئول روابط عمومي ادارهاهللا  حجت
 .شهر خدمت كرد آموزش و پرورش قائم

شوق حضور در جبهه و خدمت در محفل خونين رزمندگان 
ساله و  ختر چهارد 1365در زمستان  دوم سبب شد براي بار
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. دوساله را به خدا بسپارد و با عزمي راسخ عازم جبهه ش پسر دو
زد در  ي او موج مي آن مرد خدايي كه عشق و ايثار در روحيه

ي عملياتي شلمچه بر اثر  منطقه در 1365بيست و دوم دي ماه 
ي رفيع شهادت نايل آمد و پيكر  ابت تركش خمپاره به درجهاص

شهر  ي شهيد است در قائم ي كه زيبندهمطهرش را با شكوه
 .تشييع كردند و در گلزار شهداي آهنگركال به خاك سپرند

ي پرمهر پدر را در سنين  اگر چه سايهاهللا  فرزندان حجت
هاي  ها و راهنمايي نوجواني و جواني احساس نكردند و از نوازش

بهره بودند، اما با تالش مستمر خود در  آن معلم دل سوخته بي
 پزشك ه فراگيري علم روح پدر را شاد كردند دخترش دندانرا

 .ادامه تحصيل دادشيالت در رشته و پسرش شد 
 

 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
امواتا بل احياء عند اهللا  و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل«

 ]169/آل عمران[» ربهم يرزقون
شيخي فرزند حسين، مطالب اهللا  جانب حقير حجت اين
 .شوم جهت يادآوري متذكر مي نامه وصيتي به عنوان مختصر

با درود فراوان بر منجي عالم بشريت ارواحنا له الفداء امام 
دار  و با درود فراوان بر نايب بر حقش يگانه پرچم) عج(زمان

با درود فراوان بر شهيدان راه اسالم و قرآن ... اسالم امام خميني
و از كربالي حسيني تا تا كربالي حسيني ] ص[از زمان پيامبر

كربالي ايران به خصوص شهيدان شهر ما و به ويژه شهيدان 
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مان و با درود فراوان به پدر و مادر و همسر و فرزندانم  روستاي
 .و برادران و خواهرانم) صالحه خانم و عبداهللا آقا(

ترين نگراني در وجودتان رخ  ام كوچك اميدوارم از اين دوري 
ي برايم براي رسيدن و سير نمودن به سوي ندهد، زيرا اين دور

 ]57/عنكبوت[» ائقه الموتذكُل نفس « .باشد اهللا مي
اما اين مرگ نسبت به افراد مختلف هست، بعضي از افراد 

كند و او را تعقيب  ها را دنبال مي كساني هستند كه مرگ آن
كنند و از مرگ باكي  ها مرگ را دنبال مي كند و بعضي مي

با ايمان به خدا فهميدند مرگ با عزت بهتر از  چون. ندارند
 .باشد زندگي با ذلت مي

 نـزد مـن آي   مرگ اگر مرد است گو[ 
 

ــا   ]م تنــگ تنــگدر آغوشــش بگيــرت
 

ــاودان  ــتانم جـ ــاني سـ ــن از او جـ  مـ
 

ــگ   ــگ رن ــتاند رن ــي س ــن دلق  او ز م
 

 ]مولوي[
كنند كه سعادت ابدي  مردان خدا مرگي را دنبال مي

گاه نوزدهم  در صبح) ع(چه حضرت عليشان باشد، چنان  براي
«  :فرمايد شود، مي ماه مبارك رمضان وقتي ضربت بر او وارد مي

اي است به اين كه  يعني شهادت وسيله» فزت و رب الكعبه
 .انسان به سعادت برسد و سعادت در اين نوع مرگ وجود دارد

 .به خاطر همين ذات انسان طالب كمال است
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اوند موجودات را به سه دسته خد :فرمود) ع(امام صادق
 :تقسيم كرده است
ها را شهوت و  ها را عقل داده و حيوانات كه آن مالئكه كه آن

ها داد كه با نيروي  انسان كه هم عقل و هم شهوت به آن
يعني از حيوانات » بل هم اضلّ « تواند  گري خود هم مي انتخاب

. ئكه باالتر گردديعني از مال» اهللا  خليفه« تواند  تر و هم مي پست
 ...بنابراين اين دو بعد هميشه در نزاع هستند

بسيجيان مرغان آغشته به خوني هستند كه هرگز جايشان 
ها طوري است كه دنيا  باشد و جوهر ذاتي آن در اين دنيا نمي

 ...ها تنگ هست براي اين
بايد بدانيم خدا به ما قدرت و توانايي داد و امروز بايد به امر 

ها شويم، زيرا همان طوري كه  ي جبهه لبيك گوييم و روانهامام 
گفتيم اي  نشستيم و مي ما در مجالس دعا و زيارت عاشورا مي

اي كاش ما با شما بوديم، حال امروز وقت آن  ،)ع(امام حسين
را ) ع(امام حسين» هيهات منا الذله «  ي رسيده كه اين جمله

كه با شهادت امام  ي عمل بپوشيم و ديگر بار اسالم را جامه
 .تر كنيم زنده شد زنده) ع(حسين

من با ايمان به خدا و قلبي راسخ و بدون  !اهللا اي امت حزب
حسين » هل من ناصر ينصرني«  ترين تحميلي به نداي كوچك

مان لبيك گفتم و با پاي خود عازم جبهه شدم تا بتوانم  زمان
ي  و جامعه ام را جهت برپايي دين اسالم اندكي از وظايف ديني

 . هاي محروم و مستضعف انجام دهم عدل و قسط و نجات انسان
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خواهم اين مسيري كه من در پيش  از تو مي! بار خدايا
ام آن چنان نيرويي بر من عطا كني تا بتوانم با نيروي  گرفته

پيروز شويم و  ،ايمانم در جهاد اكبر كه همان جهاد با نفس است
ست بر سپاه دشمن بتازم تا اين با نيروي جسم كه جهاد اصغر ا

ها را از بين ببرم و يا به شهادت برسم، اگر چنان چه  كه آن
 ...لياقت داشتم برسم

خواهم اين عزيزان و نونهاالن كه  از همكاران عزيز مي
ي فكري  دهنده سازان انقالب هستند و امروز شما پرورش آينده

گوي  واباي بس خطير داريد كه بايد ج ها هستيد، وظيفه آن
اگر خداي ناكرده  .ها باشيد، زيرا كار شما كار انبياست فرداي آن

ها انجام دهيد،  انگاري در جهت رشد فكري و معنوي آن سهل
چنين از پدر و مادر گرامي  در پيش خدا مسئول هستيد و هم

خواهم اگر چه نتوانستم چندان خدمتي به شما كنم، مرا  مي
ين كه مورد رحمت خداوند قرار مورد عفو خود قرار دهيد، تا ا

و به خصوص از همسر عزيز طلب پوزش دارم، زيرا  بگيرم
نتوانستم در اين مدت آن چنان كه بايد و شايد در مقابلت انجام 

عمل نماييد ) س(از شما تقاضا دارم همانند زينب... وظيفه نمايم
و براي فرزندانم هم پدر و هم مادر باشيد و دست نوازش بر سر 

ها را در جهت اسالم پرورش دهيد، چون  ن بكشيد و آنايشا
اگر بعد از . ي راهم باشند ام بودند و ادامه دهنده ها اميد آينده آن

ها بگوييد كه پدرتان زماني از  من خبر آمدنم را گرفتند به آن
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كه ] عج[آيد كه حضرت مهدي تان مي گردد و پيش سفر بر مي
د و هم چنين مرا مورد عفو بياي ،همه انتظار آمدن آن را داريم

 .خود قرار دهيد، مرا ببخشيد
خواهم كه راهم را ادامه دهند و حسين زمان  از برادرانم مي

وار عمل كنند  خواهم كه زينب را تنها نگذارند و از خواهران مي
آموزان  ي دوستان و آشنايان و همكاران و دانش و از همه

حقير مشاهده خواهم اگر چنان چه عمل خالفي از اين  مي
 .كردند، مورد بخشش خود قرار دهند

 .خداي توانا مرا مورد رحمت خويش قرار دهد
 .خدايا، خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

به اميد پيروزي عاجل رزمندگان اسالم و ظهور حضرت 
 )عج(مهدي

 التوفيقاهللا  من - والسالم     
 شيخياهللا  حجت - برادر شما    

    4  /10  /65 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان : نام
  عباس زاده: نام خانوادگي

 اهللا ولي: نام پدر
  14/4/1338: تاريخ تولد
 ي شهرستان جويبار  روستاي باال محله: محل تولد

 ي مجنون جزيره – 1363/  2/  9: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ي  در يك خانواده 1338 سال اهللا زاده فرزند ولي عباس رمضان
پس . ي جويبار ديده به جهان گشود مذهبي در باالمحلهمتدين و 

ي متوسطه را در  ، دورهو راهنمايي ي ابتدايي از گذراندن دوره
هنرستان فني بابل سپري كرد و موفق به دريافت ديپلم در 

 

شهيد   
رمضان 
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زماني كه در شهرستان بابل به تحصيل . ي مكانيك شد رشته
داشت و شهر شركت فعال   اشتغال داشت در جلسات مذهبي آن

 .كرد اسالمي سعي مي در شناخت هر چه بيشتر معارف و بينش
ي معدن در  سراسري شركت كرد و در رشته در كنكور

ي را با  اين دوره و تكنولوژي معدن شاهرود پذيرفته شد انستيتو
 .ي معدن به پايان برد دريافت گواهي فوق ديپلم رشته

ي دانشگاه تحصيل در مقطع كارداني با نيروهاي مذهبهنگام 
جلسات مذهبي به عنوان يك نيروي مخلص در آشنا شد و 

و  )ع(به خاطر عشق وافر به خاندان عصمت و رسالت. مطرح بود
شناخت و معرفتي كه نسبت به اسالم و تشيع علوي داشت 

كرد كه اعضاي خانواده و دوستانش را با حقايق  همواره سعي مي
مقيد به انجام احكام الهي  دين و اسالم بيشتر آشنا كند و آنان را

كرد تا جلسات مذهبي و  به همين جهت پيوسته تالش مي. نمايد
طريق بتواند  هاي مذهبي محلي را تقويت كند و از اين هيئت

 . تر سازد را در زندگي انسان روشن ينقش دين و معارف دين
او با عشق و محبت خاص و ايمان راسخ كه در وجودش 

به دست آمده  هاي به در فرصتكرد  متجلي بود سعي مي
د و به دوستان وها به زيارت بر زاده مذهبي و امام هاي نامك

ها به خاطر مبارزه عليه  زاده شد كه اين بزرگان و امام متذكر مي
عدالتي حاكمان وقت شهيد شدند و  كفر، نفاق، ظلم، ستم و بي

كردن را  درس چگونه زيستن و مبارزه ها اين مكانبا حضور در 
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در دوران كرد  سعي مياو . شد آموخت و به ديگران يادآور مي يم
ها و نوار سخنراني امام  مبارزه عليه رژيم پهلوي با پخش اعالميه

در ساماندهي  .ي عمل بپوشاند به رسالت انقالبي خود جامهامت 
تظاهرات مردمي عليه رژيم شاه و نوشتن شعار بر در و ديوار 

حفظ انقالب فعال بود و در  بسيارشهر براي بيداري مردم 
از هيچ كوششي بهاي صدها هزار شهيد بود  اسالمي كه خون

همواره پيروي از خط واليت فقيه و رهبري امام . كرد دريغ نمي
 .كرد امت را به دوستانش سفارش مي

رمضان پس از پايان تحصيل براي خدمت سربازي به پادگان 
ي آموزش عمومي  ن دورهكردتهران اعزام شد كه پس از سپري 

اي كه به تداوم انقالب اسالمي و اشتياق  براساس عشق و عالقه
وافري كه براي خدمت به محرومان و مستضعفان داشت، 

در آن زمان  كه ي محروم كردستان شد داوطلبانه عازم منطقه
ي استكبار جهاني  نشانده خوران دست ميدان تاخت و تاز جيره

دم مسلمان كُرد را از نزديك او كه محروميت اقتصادي مر. بود
هاي الحادي و  ها و مكر گروهك لمس كرده بود و شاهد توطئه

مسلمان عزم را جزم كرد تا بتواند در بيداري مردم  ،منافقان بود
هاي  هاي گروهك و توطئهها نقشي ايفا كند  كُرد و فرزندان آن

ي مدت خدمت مقدس  بنابراين بقيه ،وابسته را خنثي نمايد
و در مدارس  گذراندا در نهضت سوادآموزي كردستان خويش ر

در كنار فعاليت . ت فرهنگي پرداختاديار دلسوزانه به خدم  آن
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اجتماعي و نظامي  ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي به تالش عمراني
 عقيدتي ارتش و جهاد -ي سياسي پرداخت و در اداره نيز مي

ز پايان بعد ا. خدمت كرد مأمورسازندگي كردستان به صورت 
خدمت سربازي ازدواج كرد و به اتفاق همسرش به كردستان 

 . رفت تا خدمتش را ادامه دهد
پس از مدتي به شاهرود، محل تحصيل سابقش برگشت و به 
عضويت جهاد سازندگي شهرستان شاهرود درآمد تا بتواند به 

خداوند به . محرومان باشدو مستضعفان خدمت شكلي ديگر در 
) عج(از روي ارادت خاص به امام زمان و كردعطا  يفرزنداو 

شوق خدمت به كردستان او را وا داشت تا . نهاد نامش را مهدي
اش به كردستان  روزه 19بار ديگر به همراه همسر و فرزند 

كند و پس از سه ماه خدمت در كردستان به شهرستان  عزيمت 
شاهرود بر گشت و بر اساس سفارش دوستانش در امتحان 

آموزش و پرورش استان سمنان شركت كرد و پس مي استخدا
يكي از مدارس شهر به  اسالميبينش  به عنوان دبيراز قبولي 

وجود شوق حضور در  با اين . بسطام رفت و به تدريس پرداخت
. ي جنگ برود ميدان نبرد باعث شد چندين بار ديگر به جبهه

نوب هاي ج سمت مسئول پشتيباني عمليات به جبهه باسرانجام 
اعزام شد و در عمليات خيبر بر اثر تركش راكت هواپيماي رژيم 

دعوت حق را لبيك ) در حين انتقال مهمات و سوخت( بعثي
به  1363گفت و پيكر پاكش بعد از مدتي در بهار سال 
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ي جويبار به  زادگاهش منتقل شد و در گلزار شهداي باال محله
 . و به آرامش ابدي و جاويدان رسيد سپردندخاك 

 

 ي شهيد نامه وصيت
 ))ع(امام حسين (» ك كاني اراك فاخالهم اجعلني ا« 

 .بينم خدايا قرار بده مرا كه بترسم از تو مانند اين كه تو را مي
توجه كنيد كه مقـام، شـما را نگيـرد و بـه ملـت و كشـور       « 

 )امام خميني(» خدمت كنيد 
 روش ما بايد براي دوستان موجب اميد و براي گمراهان و

ي قطع  شدگان جاذب و براي دشمنان و بدخواهان مايه اغفال
 . اميد و يأس باشد

كبير را  اهللا عزيز خميني ي ما، روح يار باش قلب تپنده! خدايا
ي اميد مستضعفان و خار چشم منافقان و  كه وجودش مايه

 . دشمنان قرآن و اسالم است
ين يار باش رزمندگان ما را كه خواهان برقراري د! خدايا

 .هستند) عليه وآله اهللا  صلي( محمد 
چنين شهداي  و آلش و هم) ص(درود تو بر محمد! بارالها

 . قدر انقالب اسالمي ايران گران
 .ي تو عزيز هستند خالصم گردان كه مخلصين در خانه! خدايا
 . ما ساز كه متقين به درگاه تو راه يابند ي تقوا را پيشه! خدايا
مان باش، چرا كه يك  اره راهنمايمرا ببخش و همو !خدايا

 ]. است[لحظه بي تو بودن همانا نابود شدن 
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شوم كه در راه تو كشته  دانم آن زماني آمرزيده مي مي! خدايا
 . شوم و با ريخته شدن خونم گناهانم بخشيده خواهد شد

مبادا كه در بستر مرگ بميرم، اگر جانم را در ! خدايا
ر كه در دنيا آرزوي ديدار طو خواب از دست بدهم همان رخت

ام به علت سياهي اعمالم در  را به گور برده) عج(حضرت مهدي
 . را نتوانم ديد) عج(قيامت هم مهدي

بيني، شرارت و  نفسم مرا به خود محوري، خود بزرگ! خدايا
كند، لذا اي خدا مرا  حسادت، بخل و كينه و رذيلت دعوت مي

 .مگذار  به هواي نفسم وا
 و بركاته اهللا  كم و رحمهوالسالم علي

 رمضان عباس زاده     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان : نام
  غفوري: نام خانوادگي

 محمدعلي: نام پدر
  1/11/1342: تاريخ تولد
  شهر كوچكسراي شهرستان قائم: محل تولد

 فكه  ،بستان – 1362/  1/  23 :تاريخ و محل شهادت
 

 
كودكي در  مصادف با پانزدهم رمضان 1342اول بهمن 

ي مذهبي ديده به جهان  ا شهر در خانواده سراي قائم كوچك
. به ميمنت تولد او در ماه رمضان، نامش را رمضان نهادند. گشود

سرا با موفقيت  كوچكمدارس ي ابتدايي و راهنمايي را در  دورهاو 

 

شهيد   
رمضان 
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ور بود و  سوزي در وجودش شعله ورزي و دل مهر. به پايان برد
عنوان كارگر ساختماني  تابستاني به  التكرد در تعطي سعي مي

اش كمك كرده  زندگي به خانواده ي كار كند، تا در تأمين هزينه
ي جاوداني است و هيچ گنجي  دانست كه كار سرمايه مي. باشد

دانست كه در  درستي مي به. آيد دست نمي  بدون رنج به
هاي دهر بايد سنگ زيرين آسيا بود، بايد كه  كشاكش سختي

 .ها را به جان خريد و به آينده اميدوار بود سختي
ساالن خود تالش  هم ي رمضان در رشد و شكوفايي انديشه

موفق شد با كمك دوستانش در مسجد  1358 سال .كرد مي
ي مطالعه براي او و   اي داير كند تا زمينه خانه محله كتاب

متوسطه را در دبيرستان  ي دورهرمضان . نوجوانان فراهم گردد
به پايان رسانيد و همان سال در  1361 سال د مطهريشهي

قبولي او سبب  .دانشگاه تربيت معلم مشهد مقدس پذيرفته شد
اين  ،شد شادي و خوشحالي خانواده شد و آن چه كه باعث مي

 . خوشحالي دو چندان شود قبولي رمضان در مشهد مقدس بود
بلوغ فكري رمضان و احترام به ديگران و مظلوميت و 

باريش عاملي بود تا ديگران او را به عنوان الگوي خوبي در برد
دانشجويي كه در  ي دورهرمضان در . بدانند زندگي

هاي جمعه در  كرد، شب برد سعي مي به سر مي) ع(مشهدالرضا
كنار مرقد آن امام همام به دعا و نيايش بپردازد و پاسي از شب 

ي واجب هر ماه  وزهاو عالوه بر ر. را با خداي خود راز و نياز كند
 . گرفت ي مستحبي مي چند روز روزه
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و تعطيالت نوروزي به جمع رزمندگان  1362 بهاربا آمدن 
او كه درس ايثار را در مكتب خونين ساالر شهيدان . اسالم پيوست

) ع(آموخته بود و جاودانگي شهيدان را در كنار مرقد امام رضا
عقيده و دين شيرين  مشاهده كرد، مرگ را در راه آزادي، شرافت،

او در پايان زندگي . هاي نبرد شد ساز جبهه دانست و حماسه مي
سرخ  دل درياييش از مرگ و ديد پاياني را مي دنيوي آغاز بي
گام با سرسبزي طبيعت در  ي فكه هم منطقه. پروايي نداشت

ديد كه  عروج خونين عاشقي را مي 1362فروردين   و سوم  بيست
مرغ باغ ملكوت بود و از خاك بر  وي. شتافت يبه ديدار معبودش م

جسمش ناسوتي و روحش ملكوتي بود پيكرش را در . افالك پريد
 .سرا به خاك سپردند و نامش جاودان شد  گلزار كوچك

گفت،  هاي باغ براي ما مي آري رمضان كه از طراوت گل
 .اي شد در گلزار شهدا، با طراوت هميشگي و ابدي الله
 

 شهيدي  نامه وصيت
االَ الذَين امنُوا و عملوا  واَلعصر انّ الانسان لَفي خُسرِ« 

 ] 1-3/عصر[  »الصالحات و تَواصوا بِاَلحقّ و تواصوا بالصبر 
گذار جمهوري اسالمي و  سالم و درود به رهبر انقالب بنيان

، سالم و درود به )ع(انقالب، سالم و درود به فرزند عسكري
ر اسالم به خصوص شهيدان ايران زمين، سالم به شهيدان صد

 .كنند هايي كه جان خود را فداي قوانين الهي مي انسان
ي خود و آن كساني كه  هاي پاك محله من از شما انسان

خواهم يك لحظه به خود  شنوند مي نامه را مي صداي اين وصيت
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 روند و وقت آيند، فكر كنند و ببينند كه دارند به كدام جهت مي
كنند؟ پس سعي كنيد از همين  اند و مي خود را از چه پر كرده

حال با خداي خود رابطه برقرار كنيد و در خود سازندگي ايجاد 
نماييد و با اين سازندگي به سازندگي كشور كمك كنيد و 

ي قرآن  جهان را در قالب قوانين الهي قرار داده، با توجه به آيه
ان زير نظر مسلمين قرار فرمايد جه مي] بدين مضمون  [كه 
گيرد با سعي و تالش خود در اجراي سازندگي خود كوشا  مي

ي شما  باشيد و اين سازندگي باعث سرفرازي شما و جامعه
خواهم كه فرزندان  هاي خود مي محلي من از شما هم. باشد مي

خود را در قالب خودسازي قرار دهيد و شروع آن را با آيات خدا 
هاي قرآن را از ياد نبريد و  هر كاري آيه كنيد و هم چنين در

خواهم مرا  از شما مي... اين قرآن است كه پشتيبان شما است
 . تقصيراتم را ببخشد ببخشيد و خدا هم

 مربوط به خانواده 
در ضمن من صد ريال به يك شخص بدهكار هستم، اگر 

 ]من [ تمام وسايل . ها بدهيد توانيد آن را به يكي از امامزاده مي
گيرد به برادرم و در ضمن در تربيت معلم مقداري پول  تعلق مي

 . دارم و در ساك خود هم مقداري پول و دوربين دارم
 

 والسالم    
 رمضان غفوري 1362/ 1/  3



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي بهرام:  نام
 رودباري فرهادي سواد: خانوادگي نام 
 اسرافيل: پدر نام

 20/12/1344: تاريخ تولد
 رودبار شهرستان سوادكوه  روستاي سواد: تولد محل

 شهر قائم – 25/1/85: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ــار  در روســتاي ســواد 1344بيســتم اســفندماه ســال  رودب
اي مذهبي و متدين كودكي به دنيا آمد كـه   سوادكوه در خانواده

علي در كنـار بـرادرش بـه تحصـيالت      بهرام .علي نام گرفت بهرام
كـار بـرادرش در شـهرها و     حصيل و محـل ت محل. خود ادامه داد

 

شهيد   
علي  هبرام
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مناطق مختلف بود، او نيز مجبور بود در شـهرهاي مختلـف بـه    
در آغـاز  هـاي انتقـال را    تحصيل بپـردازد و مشـكالت و سـختي   

ي ابتدايي، راهنمايي و دبيرسـتان را در   دوره. پذيرا باشد زندگي
ــد و از دبيرســتان  كياســر، ســاري، شــيرگاه و قــائم شــهر گذران

ي  شهر موفق به گرفتن ديـپلم در رشـته   ي شريعتي قائمدكترعل
در آزمـون   1364 سـال  پس از گـرفتن ديـپلم  . تجربي شد علوم

شركت كرد و در مركـز تربيـت معلـم    معلم  ورودي مراكز تربيت
 .گنبد پذيرفته شد يقال آق

ماه  و چهارم دي معلم در بيست چهارم تربيت قبل از شروع ترم
ان سـوادكوه بـه منـاطق جنگـي     از طريق بسيج شهرسـت  1365

اعزام شد و در قسمت مخـابرات گروهـان يكـم از گـردان امـام      
ي  در منطقــه 13/12/65در . ســيم چــي بــود بــي) ع(محمــدباقر

هنگـامي كـه در    5ي عمليات كربالي  عملياتي شلمچه در ادامه
نارنجك  خواست مينزديكي كانال استقرار نيروهاي عراقي بود و 

قـرار گرفـت و     ، مورد اصـابت تـركش  كند به طرف كانال پرتاب
و قبـل از آن  به ديگري دادند سيم را از او گرفته  بي. شد حمجرو

اي ديگر در نزديكـي   گلوله ،كه بتوانند كاري براي او انجام دهند
هـا و   ي زيرگردن، كتـف  هاي آن به ناحيه او منفجر شد و تركش

 «م آرا در حـالي كـه آرام  . اصـابت كـرد   شستون مهرهاي پشـت 
گفت امدادگرها به كمـك او شـتافتند    مي» اهللا  اشهدان الاهللا اال

  .يش را بستندها زخم
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رزمندگان اهداف اوليه عمليات را با موفقيت به پايان رسانده 
سـفانه نيروهـاي   أمت، امـا  تقاضاي نيروي كمكي و مهمات كردند
و سـرانجام تصـميم   بودند كمكي در محاصره دشمن قرار گرفته 

اصرار » رياحي«و » قاسمي«زمان او ر هم. نشيني گرفتند به عقب
ولي به علـت موقعيـت حسـاس و     ،زيادي براي انتقال او داشتند

او بـه اسـارت   . علـي را بـا خـود ببرنـد     خطرناك نتوانستند بهرام
كردنـد كـه    اگرچه بعضي از رزمنـدگان فكـر مـي    ،دشمن درآمد

 .علي پس از مدتي شهيد شد بهرام
و  رسـاند اش  خانواده هاو اين خبر ناگوار را ب رزمان يكي از هم

كردند كـه   رزمش، تصور مي اش نيز به استناد گواهي هم خانواده
واحد تعاون سـپاه پاسـداران سـوادكوه    ، اما علي شهيد شد بهرام

ــام او را در ليســت رزمنــدگان   شــهادت او را قبــول نداشــت و ن
 .مفقوداالثر قرار داد

روز در  ويسـت و هفتـاد و يـك   هـزار و د علي بـه مـدت    بهرام
اش هيچ اطالعي از او نداشتند و نام او  خانوادهاسارت دشمن بود، 

هم شد  سرخ منتشر مي ايراني كه از سوي صليب  در ليست اسراي
 .آفرين تسليم كرد  به جان  فرزند جان قپدر در غم فرا .نبود

ــد    ــارم از در در نيام ــيد و ي ــان رس ــر را پاي  عم
 

 و ايــن غُصــه را آخــر نيامــدام آخــر شــد    قصــه
 

 بال و پر افتاده هرگـز  مرغ جان در اين قفس بي
 

 كه بايد اين قفس را بشكند از در نيامد آن
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علـي را   اش نام بهـرام  خانواده 598ي  نامه پس از پذيرش قطع
پـس   .كه از طريق روزنامه منتشر شد ديدند يآزادگاندر اسامي 
مـدتي   .اش برگشت وادهبه آغوش خان 6/6/69در تاريخ از چندي 

به تحصيالت خود ادامه او  .ي سرافزار گذشت آزادي اين آزادهاز 
كـه   تجربـي بـه دليـل آن    بعد از گرفتن مدرك كارداني علوم. داد

ي آمـوزش و   متعهد خدمت در شهرستان سوادكوه بود بـه اداره 
 .پرورش اين شهرستان معرفي شد

بدن . برد مي رنجبه شدت ناشي از جنگ و اسارت  اتاز جراح
بايست  و ميعلي نياز به مرهمي داشت  دار بهرام نحيف و جراحت

ــرورش   ــه آمــوزش و پ تحــت درمــان باشــد، تقاضــاي انتقــال ب
 جـا  آنبـه   69 سال شهر را كرد و پس از موافقت شهرستان قائم

ي راهنمـايي روسـتاي    منتقل شد و بـه عنـوان معـاون مدرسـه    
ن ازدواج كـرد كـه   در همـين زمـا  . واسكس مشغول به كار شـد 

 . سعيد و مجيد استهاي  به نامي اين ازدواج دو فرزند پسر  ثمره
ي قوي به تحصـيالت   علي با تمام ضعف جسمي با اراده بهرام

در آزمـون كارشناسـي ناپيوسـته     1371سـال  خود ادامه داد و 
سـال در مركـز آموزشـي فرهنگيـان      پذيرفته شد و به مدت دو

موفق بـه   1373پرداخت و در بهمن  مازندران به تحصيل  استان
 .ي علوم تجربي شد مدرك كارشناسي در رشته دريافت

ي آمـوزش و   به عنوان مسئول روابط عمـومي اداره  1376سال 
 .در اين سمت خدمت كـرد سال  شهر انتخاب شد و دو پرورش قائم
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در مركز مديريت دولتي شمال در مقطـع كارشناسـي    1378 سال
 .تحصيالت خود در آن مركز ادامه داد ارشد پذيرفته شد و به

ــه عنــوان متصــدي امــور ســمعي و بصــري   1379 ســال ب
زارع و سپس به عنـوان مـدير دروس    اي شهيد هنرستان حرفه

 1381 سال .دانش شهيد ذكريايي انتخاب شد و هنرستان كار
ي كارشناسي ارشد را با موفقيت به پايـان بـرد و پـس از     دوره

 يي راهنمايي شهدا شد در مدرسهگرفتن مدرك كارشناسي ار
اوان آهنگر و عالمـه امينـي روسـتاي بـااللموك بـه      گروستاي 

 . تدريس پرداخت
ي  روز اسارات را به رشته 1271ي سرافراز خاطرات  اين آزاده

هاي بصره، بغداد، الرشيد و يازده  تحرير درآورد، خاطرات اردوگاه
ن را به خوبي در اين كتاب رنج، درد و ددمنشي صداميا. تكريت

او در اين خاطرات از لحظات شيرين هم سخن . به تصوير كشيد
شنود و يا پاي به خـاك وطـن    جا كه خبر آزادي را مي گفت، آن

به طـور غيرمنتظـره بـه     5/6/69صبح روز دوشنبه « : گذارد مي
ي اهدايي را بپوشـيد  ها ها اطالع دادند كه لباس گاه يشتمام آسا

هاي  ساعت هشت صبح بچه. چنين كرديم ما نيز. و آماده باشيد
هـاي بنـد    در اين هنگام بچه. را به بند دو منتقل كردندسه بند 

ها دست  كردند و ما براي آن ما را تماشا مي  چهار از پشت پنجره
صـليب   ،كـرديم  داديم و به اين طريق خداحافظي مـي  تكان مي

ان رمأموها مشكالت خود را به  بچه. نويسي شد سرخ مشغول نام
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ها به سازمان و جهان اعالم كنند تـا   گفتند تا آن سرخ مي صليب
  ... .همه از مظلوميت ما باخبر شوند

با غافل كردن نگهبانان به حمام رفتيم و براي آخرين بـار بـا   
كـه بـراي اعـزام بـه      چنـان  هـم . جا غسل شهادت كرديم آب آن

 كرديم تا اگر به مقصد نرسـيدم، اجـر   عمليات غسل شهادت مي
ها اذان  يكي از بچه .هنگام اذان ظهر شد. شود شهادت نصيب ما 

. هـم پيوسـته بـه نمـاز ايسـتاديم      هـاي بـه   گفت و همه در صف
زاده از  ناصـرتقي فرهنگـي بـود بـه نـام     ] آزاده[ما يك نماز  پيش
 ...هاي بابل و بچه

ساعت دو بعد از ظهر حركـت كـرديم، سـاعت دوازده شـب،     
يم كه به مرز رسـيديم از ماشـين   متوجه شد. ماشين توقف كرد

خاردار  پياده شديم، در تاريكي شب و با عبور از چند رديف سيم
. ي مرزهـاي دو كشـور بـود، وارد خـاك ايـران شـديم       كه نشانه

گذاشتيم بـه   خاردار به اين سمت مي هريك از ما كه پا را از سيم
جـا سـوار    از آن. آورد جـا مـي   ي شكر بـه  افتاد و سجده خاك مي

هاي ايراني شديم و به سمت باختران حركـت كـرديم و    بوساتو
 »روز اسارت به اين طريق پايان يافت  1271

ات بـه شـدت از جراحـ    1384ي دوم سـال   مـه علي از ني بهرام
مراجعـات  . برد ي اسارت رنج مي هاي دوره و سختي  ناشي از جنگ

مكرر به پزشك متخصص نيز نتوانست عالج دردهـاي او باشـد و   
حتـي  شـد و ديگـر    تر مـي  يف او در بستر بيماري نحيفجسم نح
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 فرهنگـي ي  ه سـرانجام ايـن آزاد  . توان صحبت كردن هم نداشـت 
 1385پنجم فـروردين سـال    و  سرافراز، در سحرگاه جمعه بيست
پـس از  پيكـر مطهـر شـهيد را    به خيل عظـيم شـهدا پيوسـت و    

  سپردندشهر به خاك  تشييع، در گلزار شهداي سيدمالل قائم
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دبيرستان را با جديت و پشتكار فراوان با موفقيت به اتمام 
هايش به  كالسي تحصيل به استناد گواهي هم ي دورهدر  .رسانيد

 .ورزيد اي مي العاده و ديني اهتمام فوق مسائل مذهبي
هاي  در جريان مبارزه با رژيم پهلوي، با تشكيل تشكل

كرد و در  مذهبي در راه جذب و هدايت جوانان كوشش مي
به مردم ) ره(ها و نوارها سخنراني امام خميني  رساندن اعالميه

به چندين بار ساواك منطقه تالش داشت، به همين خاطر 
 .كردبازرسي  م برد و هجواش  خانه

پس از  .سپاه دانش خدمت كرددر پس از اتمام تحصيالت 
پايان خدمت به عنوان كارمند بانك مشغول به كار شد، ولي با 

اي كه به شغل معلمي داشت به استخدام آموزش  توجه به عالقه
) س(ي راهنمايي حضرت معصومه در مدرسه .و پرورش درآمد 

شهر  و دبيرستان شهيد مطهري قائم )دهقان آزاد سابق(جويبار 
 .به تدريس پرداخت

گيري از حركات  پس از پيروزي انقالب اسالمي او براي پيش
هاي ضد انقالب به همراه گروهي از نيروهاي  ي گروه گرانه آشوب

انقالبي اقدام به تشكيل گروه ضربت كرد كه با نگهباني در 
و در جريان  سزايي داشته منطقه در حفظ امنيت محل تأثير ب

 هاي زيادي شد  مقابله با منافقان متحمل آزار و اذيت
ي اين ازدواج چهار پسر و دو  ثمره. ازدواج كرد 1358 سال

دختر است، دو پسر او پزشك و يك دختر او كارشناس ارشد و 
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با آغاز . نيز داراي تحصيالت دانشگاهي هستند سه فرزند ديگر
 .ه به آن منطقه اعزام شدها در كردستان از طريق سپا درگيري

هاي كردستان و  هاي نظامي با مراجعه به زندان ضمن فعاليت
 . ها داشت مباحثه با زندانيان سعي در هدايت آن

يت در كردستان و مراجعت به محل مأموراز اتمام  بعداو 
جنگ  هاي نبرد زندگي خود پس از مدتي مشتاقانه به جبهه

در چند عمليات  .ستو به صف جهادگران پيو رفتتحميلي 
سرانجام در  د،حضور فعال داشت و چندين بار مجروح ش

ي مهران تكبيرگويان شهد شيرين  در منطقه 1عمليات كربالي
 گلزارپس از تشييع در را پيكر مطهرش . شهادت را نوشيد

 . سپردندي جويبار به خاك  شهداي جوان محله
هايي از  ، يادداشتشهيد فكوري از ذوق لطيفي برخودار بود

 :كنيم اي را نقل مي نمونهاو باقي است، 
 بايد سالح برگرفت 

 بايد ستيز كرد با دشمن بزرگ 
 با حزب بعث 

 بايد به جان خريد فرمان رهبرم 
 چون او مطيع بود امر پيامبرم 
 امر خدا بود اين است منطقم

 هايت را شكستند، اما پروازت را هرگز  بال ،اي مرد راستين
 تند، اما داستانت را هرگز دستانت را بس
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 پاهايت را شكستند، اما راهت را هرگز 
 قامتت را خميدند، اما قيامت را هرگز 

 ي دوران  فشان پرشراره ي كوهستان، آتش اي قله
 ي مظلومان، فرياد دادخواهي محرومان سنگرها اي

 اي آشتي ناپذير با رندان 
 اي آيت هميشه ايثار

 اي مظهر هميشه پيكار 
 اي در جمع شاهدان  كه رفتهاينك 

 اي جمع عزيزان نينوا اينك كه رفته
 آن پرچم شهادت پرشكوه را  ،لختي درنگ كن

 ات بسپار به حمزه
 

 ي شهيد نامه قسمتي از وصيت
هتدي لوال ان هدانا نالذي هدانا لهذا و ماكنا ل  اهللا الحمد«

 »اهللا
 ]قسمتي از دعاي افتتاح[           

ي ضعيف و بيچاره به  باش كه اين بنده تو شاهد! خداوندا
كه قلب رسول  كند و به خيال اين خيال اين كه دين تو را ياري 

تو و قلب اولياي تو را راضي كند و به خيال اين كه به نداي امام 
لبيك بگويد و خالصه به خيال اين كه خاطر مبارك ) ع(حسين

ين وادي عليه را خشنود سازد، قدم به ااهللا  امام زمان سالم
 . ...گذاشته است



 215 •علي فكوري  شعبانشهيد 

 

نمايم و از پدر و  از تو طلب مغفرت مي !اي خداي بزرگ
ي كساني كه به نحوي از بدي  طلبم و از همه مادرم حالليت مي

خواهم و از برادران و خواهران  معذرت مي ،من متأثر شدند
كنم   تشكر مي ،هاي من شريك شدند ها و رنج فداكارم كه در غم
ام كه وجود مرا چندين سال تحمل كرده  گونه و از همسر فاطمه

كنم و از خداوند كريم مسئلت دارم كه  است، عذرخواهي مي
 .ها عنايت بفرمايد ي آن اجر و مزد به همه

ها،  جنگ. سخنم اين است كه شكست و پيروزي از خداست
ها همه براي  ها و رفتن آمدن ،ها ها و فراز و نشيب كشمكش

خداوند قادر متعال . شوند ان واقع ميها و امتح آزمايش انسان
احتياجي به  .تواند صدام را نابود سازد مي ،اگر اراده بفرمايد

طوري كه توانست يزيد ملعون را  همان ،لشكر و سالح نيست
سواران نابود  طوري كه ابرهه را با خيل نابود سازد، همان

هاي  ي نظامي امريكا را با ريگ كه حمله يطور همان... ساخت
بار دچار ساخت، ولي چرا اين  يابان طبس به شكست خفتب

 ها ميان حق و باطل را واقع ساخت؟ جنگ
ها بودند در تمام  هايي كه شاهد اين جدال براي اين كه انسان

يك از  تا معلوم شود كدام... ابعاد آزمايش خود را پس بدهند
 كند و ر ميگري خود را پ ي غارت و قال توبره ماها در اين قيل 

ت و نيت خود را به خاطر خدا تسليم يك از ماها ماهي كدام
طور در بعد فكري و روحي و رواني، كدامين ما  كند و همين مي
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كوشند تا ديگران را نيز  كند و مي خود را به حق متصل مي
متوجه و متصل به حق نمايند و كدامين ما به باطل روي 

كوشند و  مي آورند و براي رسيدن به ظواهر دل فريب دنيا مي
قرآن  ... .كنند تا ديگران را نيز به باطل متصل كنند كوشش مي

ك من هلك عن بينه و يحيي من حي عن بينه لليه«:فرمايد مي
 ]42/انفال[ »لسميع عليماهللا   و ان

 !اي فرزندان من! اي دوستان من! اي برادران من
از اين جنگ كه نعمت خداوند است و رحمت خداوند است 

مكاري و مساعدت خود نسبت به ياران حق، دين خدا را با ه
ي قبولي از خداوند بگيريد و با دليل به نور  ياري كنيد و كارنامه

خدا متصل شويد و هرگز از طوالني شدن جنگ احساس 
سردي نكنيد و تا زماني كه به فكر انجام وظيفه و تكليف  دل

 شاءاهللا  ان. ي اتصال شما به خداوند وصل است هستيد، شاخه
ي شهيدان، سالم بر پدر و  سالم بر شهيدان، سالم بر خانواده

بيتم و برادران و خواهرانم، سالم بر فرزندانم  مادرم، سالم بر اهل
 .كه ادامه دهندگان راه شهيدان هستند

 . باشد وصي من و قيم من فرزندان و همسر فداكارم مي
 اي مجروح،! اي شهيد

 از ظلم ناكثانهاي خون  اي صاحب جگر لخته
 اي ناگرفته كام از شهد زندگي 

 اي ماتم بزرگ، اي رنج پرطاليه دوران 
 ]ع[اي وارث حسين
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 اي موج پر خروش طوفان اعتراض
 اي تبار پاك ابوذر، اي خوگرفته به تنهايي
 صدا  اي خوش غنوده در غربت، خاموش و بي

 اي تن نداده به ذلت در جمع اشقيا
 يش آزرده ساخت هربار خصم دون از بدسگال

 . ...روح لطيف تو
هاي جمعه اگر  از پدر و برادران خود تقاضا دارم كه شب

توانند نماز شب بخوانند و در مقابل خدا قبل از اذان صبح به  مي
گريه كنند و براي من طلب مغفرت كنند ) ع(مظلوميت حسين

 .و خيلي دعا كنند كه من بسيار نيازمندم
فراموش نكنيد و از خدا براي من  مرا) ع(شما را به حق زهرا

من اطمينان دارم كه خدا تقاضاي پدر و . طلب مغفرت كنيد
يقيناً آنان كه با من بدي كردند همه را . كند مادر را رد نمي

 . ها اختالف كنيد بخشيدم، شما حق نداريد با آن
 علي فكوري شعبان –والسالم 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قربان علي : نام
 سميان ركني قا: نام خانوادگي

 علي رجب: نام پدر
 3/3/1344: تاريخ تولد
  كياكالكالي  كنروستاي ر: محل تولد

 القصر  ام ،فاو – 12/4/1364: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

كال در  در روستاي ركن 1344 سال علي قاسميان قربان
ي پاكدامن، با فضيلت و مذهبي چشم  كانون گرم يك خانواده
ي آشنا به  علي در خانواده د قربانتول. به جهان هستي گشود

كودكي با جلسات  ي دورهاسالم و قرآن سبب شد او از همان 

 

شهيد   
علي  قربان
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چون عزاداري براي سرور  هاي مذهبي هم قرآن و برنامه
حضور او در . دومأنوس و آشنا ش) ع(بن علي شهيدان حسين

او . جلسات تفسير قرآن و اصول عقايد در خور تحسين بود
ي متوسطه را  ي ابتدايي و راهنمايي دوره پس از گذراندن دوره

ي اقتصاد به  شهر در رشته در دبيرستان شهيد مطهري قائم
 .پايان رسانيد

رژيم پهلوي فعاليت داشت و  همگام با مردم در مخالفت با
 .كرد گيري انقالب شركت مي ان اوجدر تظاهرات دور

سراي تربيت معلم  اسالمي وارد دانش پس از پيروزي انقالب
ي امور تربيتي به مدت دو سال به  ابل شد و در رشتهب

تحصيالت خود ادامه داد و در اين مدت يكي از بهترين 
 .هاي دانشجويي بود چهره

هميشه ذكر يارب و دعا بر لب داشت، نماز شب را با شور 
آن را به دانشجويان مركز تربيت معلم بابل  كهخواند  خاصي مي

م هاي او وقتي به مركز تربيت معل يا دوره هنوز هم. خاطر دارند
افتند  زهد، حسن خلق و بيان شيواي او مي روند به ياد بابل مي
 .كنند ي معنوي او را در ذهن مجسم مي و چهره

به همراه تعدادي از دانشجويان مركز  1363 سال علي قربان
 بار. ي عملياتي مريوان اعزام شد به منطقهسه ماه تربيت معلم 

همراه با كاروان مراكز تربيت معلم كل كشور به  1364 سال ديگر
 . هاي جنوب اعزام شد جبهه
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هايي  شعله. ور بود آرزوي وصال در وجودش چون آتش شعله
او را با خود به ملكوت  8ر جكه نور شدند و در عمليات والف

او شربت شهادت نوشيد و از دنياي خاكي رفت و با . بردند
از كاروان شهادت جا نماند،  او. رفتنش نامش را جاودان ساخت

اش  چون مشتاق پرواز ملكوتي بود و چه سخت بود براي خانواده
 . در ارض خدا بي او ماندن

نوشت شهادت خود  ي خود را مي نامه علي وقتي وصيت قربان
علي با شهادت  ي نوراني و معنوي قربان را به تصوير كشيد و چهره

 .اين آرامش ابدي رسيد گرفت و او به و وصال به معشوق آرام مي
و در كردند با شكوه خاصي تشييع پيكر مطهر شهيد را 

 .سپردندبه خاك  شهر قائمالدين  آرامگاه سيد نظام
 دليراني كه نامشان شهيد اسـت 

 

 شهادت نزدشان صبح اميد است 
 

 هماناني كه خون خودكارشان بـود 
 

ــود   شــقايق شــاهد پيكارشــان ب
 

 )كريم غفاري(
 

 هيد ي ش نامه وصيت
 و الحمداهللا رب العالمين و ال قوه اال باهللا العلي العظيم 

فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا اهللا  و من يقاتل في سبيل« 
 ] 74/ نساء[  »عظيما 
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هر كس در راه خدا جهاد كند پس كشته شود يا پيروز گردد 
 .زودي پاداش عظيم به او عطا خواهيم كرد به

خاتم پيغمبران محمد  كران به روان پاك درود بي
و يازده فرزند از ] ع[و وصي او موال علي مرتضي] ص[مصطفي

ي امكان حضرت امام زمان  خص ولي دايره باال. اوالد امجاد او باد
كه كاروان هستي را با  ]عج[محمد محمدبن الحسن قائم آل

عشق در حركت به سوي عالم اطالق و توحيد حضرت حق جل 
 .كنند عال رهبري مي

همان . شوم ون به امام امت لبيك گفته، راهي جبهه مياكن
من از زنده ماندنم « : فرمودند طالقاني مي  اهللا تطوري كه آي

ولي ما  ،شوند كشم از اين كه عزيزان ما كشته مي مي خجالت
اميدوارم خداوند تعالي مرا در پيش خودش » .هنوز زنده هستيم

 . يردسرباز اسالم قبول كند و قطره خون مرا بپذ
باشد انتخاب كنيم  اهللا ميراه بياييد راه اسالم را كه ! عزيزان

تر  هيچ راهي بهتر و با ارزش. و در راهش جان خود را فدا سازيم
ارزش ما در راه  از اسالم نيست و چه شيرين است جان بي

 .]فدا شود[ ارزش و با عظمت اسالم پر
جبهه به ) ع(ما پاسداران روح خدا با ياد حسين بن علي

جنگيم و براي هدف او  جنگد مي رويم و در راهي كه او مي مي
شويم، اما مانند اهالي كوفه نيستيم كه امام تنها بماند  كشته مي

 . و من يقين دارم شما هم چنين هستيد
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 سخني چند با پدر و مادرم
همه از آن  !سالم عليكم، قبل از هر چيز پدر و مادر مهربان

سوي خداست و شما خوب مطمئن  خداييم و بازگشت ما به
هستيد كه ما همه در اين دنيا مسافر هستيم و امروز يا فردا 

مان رويم، جايگاهي كه چنان چه اعمال من  بايد به جايگاه ابدي
و تو مورد رضاي خداي تبارك و تعالي واقع شود، در نور الهي 

 .گيريم و در غير اين صورت در ظلمت و تاريكي قرار مي
فقط ناراحت هستم كه نتوانستم زحمات ! ارمپدر بزرگو

ي تو را جبران كنم، من خيلي دوست داشتم تا بتوانم  پدرانه
 . هاي تو را بكنم جبران زحمت

دانم آرزويت موفقيت من بود كه به آرزويت  مي! پدر بزرگوارم
دوست داشتم . رسيدي، چرا كه من در اين لحظه موفق هستم

قات كنم، ولي رسيدن به خدا از در اين لحظات آخر شما را مال
 .مالقات شما براي من عزيزتر است

قبل از هر چيز درود و سالم و ! اما تو اي مادر مهربان
هاي رنج كشيده و چروك  هاي گرم من بر تو و دست بوسه

هايي كه من در آن بزرگ شدم، چرا كه  ات و بر آن شب خورده
ه و تو را اليق خداوند توفيق مادر شهيد بودن به تو عطا نمود

سپس  ،اين دانسته كه فرزندي به تو بدهد و تو او را بزرگ كني
مهر او را درون دل تو نهاده و بعد تو او را در راه خدا بدهي و به 

 . واقعاً خوشا به حال شما و مقامتان .آساني از او بگذري
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دانم كه برايتان سخت است كه در  مي من! پدر و مادر عزيزم
گويم اشك مريزيد، اگر  زاري نكنيد، نمي  و  غم فرزند گريه

خواستيد اشك بريزيد به ياد تمامي شهدا و شهيدان كربال گريه 
ي اول صبر كنيد، چرا كه خدا با  كنيد و سعي كنيد در درجه

 . صابران است
 شما اي برادران و خواهر گرامي

كنم كه در ايران انقالب  بدانيد كه من خدايي را شكر مي
دانستم  وجود آمد و به من آگاهي داده، اما من نمي اسالمي به

كه چگونه به اين انقالب خدمت كنم، فقط فكر كردم كه با 
پس اي . رفتن خود به جبهه شايد بتوانم خدمتي كرده باشم

] ع[و حسين] ع[خواهم كه راه الي اهللا و علي  از شما مي! برادران
راه فاطمه و خواهم كه  را در پيش بگيريد و از خواهرانم مي

كنند براي  را در پيش بگيرند و هر كاري كه مي] س[زينب
از . رضاي خدا باشد و در راه مصايب دنيوي صبر پيشه كنيد

خواهم كه فرزنداني تربيت كنيد كه چون  شما عزيزانم مي
دست از جهاد در راه خدا برنداشته و ] س[ و زينب] ع[حسين

 .ي فرداي انقالب بخورند به درد جامعه
طلبم  در خاتمه از تمامي اهالي و آشنايان رضايت و حالليت مي

 .خواهم كه اگر لغزشي از من ديدند مرا عفو كنند و از دوستانم مي
شكر خداي را كه هر چه طلب كردم بر منتهاي مطلب خود 

به راستي تنها راه نجات خود از عذاب دوزخ الهي . كامران شدم
 . دانم يرا تنها چشيدن شهد شيرين شهادت م
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خواهم كه ناراحت  ام مي ي دوستان به خصوص خانواده از كليه
نباشيد، چون اين راهي است كه همه بايد برويم و از خداوند يكتا 

طلبم كه اين خون ناقابل مرا در راه آبياري نهال انقالب  مي
طلبم كه مرا هم در  مي) عج(اسالمي قبول گرداند و از امام زمان

 . و لبيك گويان حسين ثبت نام نمايد طومار سربازان خود
خواهم كه به شهادت من افتخار  از شما پدر و مادر عزيزم مي

المقدور  تيهاي جمعه ح كنيد و مرا به فراموشي مسپاريد و شب
اي بخوانيد و هرگاه  از من ياد كنيد و براي جميع شهدا فاتحه

رزمم  جان خود را به جان آفرين تسليم نمودم، مرا با همان لباسِ
به خاك بسپاريد، چرا كه اين لباس لشكر توحيد و امام 

 . كنم است و من به اين لباس در روز محشر افتخار مي ]عج[زمان
 . در مورد محل دفنم پدرم مختار است

 
 و بركاتهاهللا  والسالم عليكم و رحمه

 علي قاسميان قربان    





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد : نام
 كاكويي: نام خانوادگي

  شير محمد: درنام پ
  2/1/1334: تاريخ تولد
  شهر روستاي بورخيل شهرستان قائم: محل تولد

  شهر قائم -27/6/1360: تاريخ و محل شهادت
 ) ي ارطهقاديكال(     

 
 

در روستاي بورخيل ارطه  1334 سال احمد كاكويي
از همان آغاز زندگي . چشم به جهان گشود شهر قائمشهرستان 
ي روستا را به  كشيده دردهاي مردم ستم ،ني كودكا مانند همه

را در دبستان اميركبير بورخيل   ي ابتدايي دوره. كرد خوبي حس 

 

شهيد   
امحد  
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ي دبيرستان را در  دوره. شاگردي فعال و باهوش بود ،گذراند
 . كرد ي  سپر )شرافت(شهر  قائمغفاري اهللا  دبيرستان آيه

به خدمت  .طبيعي ديپلم گرفت  ي در رشته 1354سال 
ي گروهبان سومي در تهران مشغول  بازي رفت و با درجهسر

در  1356وظيفه سال   بعد از پايان خدمت نظام. خدمت شد
ي كشاورزي و منابع  كنكور سراسري شركت كرد و در دانشكده

انقالب  در پي. ي كشاورزي پذيرفته شد طبيعي گرگان در رشته
به  1358ها در مهرماه سال  فرهنگي و بسته شدن دانشگاه

مشغول  شهر قائمعنوان متصدي آزمايشگاه در آموزش و پرورش 
سعدي جويبار  ي راهنمايي پس از مدتي به مدرسه .به كار شد
 . منتقل شد

حاصل اين ازدواج . ازدواج كرد 59سال  دومي  احمد در نيمه
 .باشد ي حقوق قضايي مي التحصيل رشته فارغكه دختري است 

ي راهنمايي سعدي  رسهاو چندي قبل از شهادتش از مد
ي ارطه قاديكالطالقاني  اله ي راهنمايي آيت جويبار به مدرسه

گزاري را  مجال خدمت  منافقان زخم خوردهاما . منتقل گرديد
از خصوصيات بارز و ممتاز احمد روح سرشار از . ندبه ايشان نداد

او روزها مشغول كار و . ايمان و اخالص و گذشت و فداكاري بود
برادران هم فكرش به نگهباني از روستا و  ها با شب

 ،جا كه در توان داشت تا آن. پرداخت وردهاي انقالب ميآ دست
 . برد و تثبيت انقالب كوشيد در پيش
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خانه در روستا  كاري در تأسيس كتاب اولين اقدام احمد هم
با تالش و كوشش خود اين مشكالتي وجود داشت، اما او . بود

ديگر اقدامات او تأسيس صندوق از . مشكل را رفع كرد
در روستاي خود بود كه هنوز ) عج(الحسنه صاحب الزمان قرض

 . دهد هم به فعاليت ادامه مي
فرزندان  بعد از اعالم جنگ مسلحانه منافقان، هم چون ديگر

ها تا سحرگاهان به  ت سالح به دست گرفت و شباين مل
 27ه جمعه پرداخت تا اين كه در سحرگا نگهباني در روستا مي

بعد از نيمه  3ساعت (در هنگام نگهباني 1360شهريور سال 
فرش  سنگ. به دست مزدوري هدف گلوله قرار گرفت) شب

او در لحظات اول  .روستا از خون اين سلحشور رنگين شد
 ،اكبراهللا   درنگ سنگر گرفت و فرياد بي ،مزدوران ي گلولهشليك 

به جايگاه  تفنگر مردم با شنيدن رگبا. سر دادخميني رهبر 
عصر  نگهباني آمدند و پيكر مجروح احمد را به بيمارستان ولي

در اولين ساعت بامداد مردم زيادي . شهر منتقل كردند قائم
آمبوالنس از بيمارستان . جلوي بيمارستان تجمع كرده بودند

براي مداواي مجروح به سوي تهران حركت كرد و شهرها را 
ذاشت، ناگهان پاي راننده بر يكي پس از ديگري پشت سر گ

ي خيابان  و در نزديكي جاجرود در گوشه رفتپدال ترمز 
تر شد و سكوت داخل   ها دقيق نگاه ،ماشين را متوقف كرد

ها را باز كرده و به  آمبوالنس را فرا گرفت و احمد ناگهان چشم
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و بعد از » آتش  –ايست  « :برادران اطرافش نگاه كرد و گفت
ارش كرد كه به برادران انجمن اسالمي بگوييد مكثي كوتاه سف

 . بود كه راهم را ادامه دهند و اين آخرين سخن او
 شهر قائمعصر  و به مقصد بيمارستان ولي برگشتآمبوالنس 
و جمعيت انبوه پيكر شهيد را از بيمارستان  1حركت كرد

عصر تا روستاي بورخيل ارطه تشييع كردند و در گلستان  ولي
 . مهدي ارطه به خاك سپردندشهداي بهشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي  شهر و حومه قبل از احداث معراج شهدا به سردخانه شهداي قائم -1

 .شد جا پيكر پاك شهدا تشييع مي آن شدند و از  عصر منتقل مي بيمارستان ولي



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علي  رجب: نام

 كاكوجويباري : خانوادگي نام 
 علي : نام پدر

 12/3/1338: تاريخ تولد
  ي شهرستان جويبار فقيه محله: محل تولد

 فاو  – 1364/  12/  22: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

به دنيا آمد كه  ي جويبار كودكي در فقيه محله 1338 سال
متانت  ،كودكي را با آرامش ي دورهاو . علي نهادند نامش را رجب

ي تحصيالت ابتدايي را در دبستان  دوره .و قناعت سپري كرد
ي راهنمايي را در همين شهر به پايان برد  كي جويبار و دورهرود

 

شهيد   
رجبعلي 
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ي متوسطه را ابتدا در دبيرستان سعدي جويبار و سپس  و دوره
 1357 سال .شهر گذراند دبيرستان سپهر و سعيد نفيسي قائم

به هنگام تحصيل . ي اقتصاد شد موفق به گرفتن ديپلم در رشته
ت معارف اسالمي كرد و در شناخ در جلسات مذهبي شركت مي

ناخت و بر اساس عشق به خاندان رسالت و ش. تالش داشت
ع علوي داشت، ضمن خودسازي به معرفتي كه به اسالم و تشي

گيري انقالب  زمان اوج. پرداخت هدايت و ارشاد ديگران نيز مي
هاي انقالب  براي معرفي رهبري و ويژگي ،مردم ايراناسالمي 

 . كرد اسالمي فعاليت مي
به استخدام آموزش و پرورش درآمد و  1359 سال ليع رجب

ي ابتدايي موحد روستاي سيد  مدرسهآموزگار مدير و به عنوان 
م سنگر علم و فرهنگ به تعليم و تعلدر العابدين  زين

آموزان بود و خود را  او معلم و يار دانش. پرداختآموزان  دانش
 . خواند ها مي دوست بچه

ي  پرورش ازدواج كرد كه ثمرهو پس از استخدام در آموزش
او در محيط خانه با همسر مهربان و . آن يك دختر است

 . كرد ي خانه به همسر كمك مي صميمي بود و در انجام كارها
ضمن  .فعاليت داشتمحل در تأسيس انجمن اسالمي 

ي  عضويت در شوراي مركزي انجمن اسالمي به منظور توسعه
جمن اسالمي نيز خدمات هاي هنري در بخش تئاتر ان فعاليت

 . آفريني كرد نامه نقش يك نمايش و  زيادي داشت و در بيست
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 ي زياد به پرورش جسم در كنار پرورش روح به خاطر عالقه
نقش جويبار » هجرت « در تاسيس باشگاه ورزشي  1361 سال

 . مؤثري داشت
كه با همت دوستان انقالبي  -جويبار او همراه با گروه توحيد 

پرداخت و در جريان  با منافقان به مبارزه مي -س شد او تأسي
ي سر مجروح شد و پدر بزرگوار  درگيري با منافقان از ناحيه

بدترين روز من، روزي بود كه فرق « : گفت شهيد در اين باره 
 » . شكست فقاني جگرم به دست منا بندم، اين پاره دل

ي  به منطقه 1363فنون نظامي را آموخت و در  1360 سال
اش  يت به آغوش خانوادهمأمورمريوان اعزام شد و پس از پايان 

ي عملياتي  براي بار دوم به منطقه 1364 سال برگشت و سپس
و در اين عمليات سوار بر بال مالئك به . اعزام شد 8والفجر 

نويد بهار خونين را  1364پايان زمستان سوي رضوان شتافت و 
 .ان و جاودان شدتبسم برلب، شمعي فروز و زمزمه كرد

نوشت كه چگونه رفتن او را  يشعر  قطعهاو قبل از شهادت 
 .كند ها زنده مي در خاطره

 گلوله، شهادت : آهنگ دوستي دوكلمه هست
 آمد  هميشه در ذهنم به صدا در مي

 روانه شدم 
 رفتم، رفتم و رفتم 

 اي رسيدم  تا به محله
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 رفتم، كجا
 ام  يادم آمد به جنداهللا پيوسته

 گه تيري بر فرقم نشست نا
 ي شهادت را ترسيم نمود  زاري تفتيده، كلمه و خونم بر ريگ

 .آه شهادت چه شيرين است
 

 ي شهيد نامه وصيت
و با ) عج(با درود فراوان به منجي عالم بشريت مهدي موعود

سالم به امام عزيز رهبر انقالب اسالمي ايران و با درود به ارواح 
ي   ي رزمندگان اسالم در همه همهپاك شهدا و با سالم به 

 . هاي جنگ جبهه
آري، از روزي كه اين انقالب اسالمي ايران با رهبريت آگاهانه و 

  وسواسان ،ي افتخار واليت متولد شد ي امام امت اين مايه شجاعانه
هاي متعددي  حيله ،ادوار تاريخ هاي خناسان، اين شيطان

 .ي زالل و پاك گردند چشمهگيرند تا سد راه اين  كارگرفته و مي به
جايي كه مشت بر درفش پيروز گشت، همان خداست  از آن

خدا را بايد شكرگزار . كه حامي اين انقالب عظيم اسالمي است
 . باشيم كه از منجالب فساد و گناه طاغوت نجاتمان داد

ي برادران و خواهران اطاعت از فرمان  ام به همه تنها توصيه
كه رهبر انقالب شركت در جبهه را  تيوق. رهبري و امام است

اند، برخودم واجب و وظيفه دانستم كه  واجب كفايي اعالم كرده
خدا كند كه در اين . در اين امتحان عظيم الهي شركت كنم
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) ع(امتحان تجديد و شرمنده پيش آموزگارم امام حسين 
 .برنگردم
. ايد، حاال مرا ببخش زحمت كشيده قدر چهدانم  مي! پدرم

شاءاهللا شما هم مرا  ان. رم زحمات تو ديگر قابل گفتن نيستماد
 .ببخشيد
گويم برايم گريه نكن، چرا كه همه براي  نمي! مادر
كنند، اما مادر سفارش  گريه مي] س[فرزند زهرا) ع(حسين

 .ات باش كه ديگران نشنوند كنم مواظب گريه مي
تويي كه در همه حال شريك ! خوار من راز و غم هم! همسرم
دردم بودي، اگر برنگشتم مرا ببخش و يك تقاضا از  غم و هم

شما بيشتر ندارم و آن مواظبت از دختر كوچولويم حنانه عزيز 
از طرف من . مواظبت از دخترم پذيرايي از من است. است

اگر بابا خواست بگوييد رفته . دخترم را ببوس و سالم مرا برسان
 .سفر، او مسافر كربالست

كه چه  كنم از اين من اسالمي هجرت تشكر مياز برادران انج
تنها . زمان قبل از انقالب و چه بعد از آن ما را با خود داشتند

توانند كار كنند  جا كه مي سفارشم به اين برادران اين است تا آن
. جبهه باشيد  سعي كنيد بيشتر متوجه. كار هم براي خدا باشد

در مقابل سختي و  ايد، اميدوارم دانم كه مظلوم واقع شده مي
ي  اگر اليق بودم و شهيد شدم با اجازه. ناماليمات بردبار باشيد

هميشه و در همه . عمويم مرا كنار پسرعمويم عبداهللا دفن كنيد
 . حال امام را دعا كنيد
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سالم مرا به امام برسانيد و بگوييد كه رجب اليق نبوده تا 
 .ديدارت كند

ب مهدي خميني را خدايا خدايا تا انقال :دعاي هميشگي
 نگهدار

 والسالم. خداحافظ     
 علي كاكو رجب     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كوروش: نام
 كشاورز: خانوادگي  نام
 حسن: پدر نام

 4/11/1338: تاريخ تولد
 شهر شهرستان قائم: تولد محل

 3/8/59 :خ اسارتيتار
 عراق -نامعلوم : تاريخ و محل شهادت

 
 
 

ن كشــاورز غــرق در ي حســ خــانواده 1338در بهمــن ســال 
و تولد كودكي را جشن گرفتنـد و نـام كـوروش را     نددبوشادي 

كوروش در كودكي غـمِ از دسـت   . براي نورسيده انتخاب كردند
و روح بلنـدش از   چشـيد دادن مادر را به تلخي هرچـه تمـامتر   

 
 

شهيد   
كوروش 
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 ي دوره .هـا را تجربـه كـرد    اسـتقامت در مقابـل سـختي    كودكي
ششـم  (مسـعود دهقـان    شهيد ي تحصيالت ابتدايي را در مدرسه

 هفـده شـهريور  ي  ي راهنمايي را در مدرسـه  و دوره) سابقبهمن 
ــتان( ــران باس ــابق اي ــال دوم در   و دوره) س ــا س ــطه را ت ي متوس

ي  سپري كرد و سپس بـراي ادامـه  ) سابق سپهر(شهدا دبيرستان 
 1355 سـال  ي تربيـت معلـم   ي دوسـاله  تحصيل و گذراندن دوره

 1357 سـال . سـاري شـد   خزر آبـاد معلم  تسراي تربي وارد دانش
  معلم را به پايان برد و به عنوان آموزگار در آمـوزش  ي تربيت دوره

دبسـتان   و در شهر مشغول بـه كـار شـد    و پرورش شهرستان قائم
 .پرداخت تدريسال به كابتدايي روستاي سمنا

اي قوي و با حفـظ هويـت    گيري انقالب اسالمي با ارده با اوج
ــ ــي و اعتق ــتگيدين ــوري خس ــت ادي و حض ــذير فعالي ــاي  ناپ ه

 .اي در اعتراضات مردمي داشت گسترده
پس از پيروزي انقالب اسـالمي فعاليـت مـذهبي خـود را بـا      

يكـي از مراكـز فعـال    ( عضويت در شوراي مركزي كانون توحيد
ي عـالي   كـانون توحيـد بـا مدرسـه     .ادامه داد )شهر انقالبي قائم

كـوروش بـه اتفـاق دوسـتانش     شهيد مطهري در ارتباط بـود و  
ي عــالي  را بــراي تبليغــات از مدرســه.. .اعالميــه و پالكاردهــا و

 .كردند شهر آورده، در بين مردم پخش مي شهيدمطهري به قائم
ذاكريـان،   دوسـتانش، رضـا   همراهبا شروع جنگ تحميلي به 

ــراي تهيــه  ي گــزارش و  صــادق مزدســتان و حســن ســلماني ب
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از  1359/  8/  1در تـاريخ  جنوب  برداري از مناطق جنگي فيلم
گروه اعزامـي  ) آيد متن حكم در ادامه مي( .شهر عازم شدند قائم

كه در مسير اهواز  به اهواز رسيد و زماني 1359/  8/  3در تاريخ 
كه در تيررس دشمن  به دليل آن ندبه آبادان در حال حركت بود

صـادق  . نـد هاي دشمن قرار گرفت مورد هدف گلولهقرار داشتند، 
مزدستان و حسن سلماني به سرعت از ماشـين پيـاده شـدند و    

ريز كنار جاده رساندند، اما كوروش و رضـا   خود را به پشت خاك
هـاي   در پشـت خـاكريز، لولـه   . نتوانستند از ماشين پياده شـوند 

متر از سطح زمين قرار داشـت كـه صـادق و     نفتي به ارتفاع نيم
كش دشـمن بـه صـورت    مانـدن از تيـر و تـر    حسن براي درامان

ي نفت بـه طـرف نيروهـاي     خيز در امتداد مسير خط لوله سينه
خودي آمدند و پس از پيمودن مسـيري طـوالني بـه نيروهـاي     

اما كوروش و رضا به اسارت دشمن درآمدنـد  . ايران ملحق شدند
و پس از گذشت نزديك به دو سال يكـي از اسـراي ايرانـي كـه     

ي  اي به خـانواده  برد، نامه مي كوروش هم در اردوگاه آنان به سر
ـ . دادخبـر  كوروش نوشـت و از اسـارت او    هـاي   اسـتناد نامـه   هب

زنده بـود و در اردوگـاه اسـرا بـه سـر       1366ارسالي، كوروش تا 
ي او ارسـال   اي از دوستانش درباره برد و پس از آن هيچ نامه مي

چنان چشم بـه راه بودنـد تـا شـاهد پيـك       اش هم خانواده. نشد
او باشند و يا اين كه نام كـوروش را در ليسـت اسـراي     سالمتي
 . شد، ببيند كه از سوي صليب سرخ منتشر ميايراني 
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سازمان ملل متحـد و پايـان    598ي  نامه پس از پذيرش قطع
جنگ، مقدمات ورود اسرا به خاك وطـن فـراهم شـد، بـاز هـم      

 سالكه بنياد شهيد انقالب اسالمي  خبري از كوروش نشد تا اين
اما ايـن  . كوروش را به عنوان شهيد در اسارت اعالم كرد 1383
چنان باقي است كه روبه صفتان چگونه كوروش را به  هم پرسش

 شهادت رساندند و پيكر مطهرش را در كجا دفن كردند؟
 هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد بـه عشـق  

 

ــده   ــر جري ــت ب ــت اس ــا  ثب ــالم دوام م  ي ع
 

 )حافظ(
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كـوروش  اعـزام   ي دربـاره شهر به آمـوزش و پـرورش    ئمقاسازندگي جهاد ي  نامه
 كشاورز
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بـه منـاطق    و همراهـان كـوروش كشـاورز   يت مأمورمتن حكم 
 جنگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراد: نام
 كشاورز: نام خانوادگي

 شاهپور : نام پدر
  7/11/1339: تاريخ تولد

 شهر  شهرستان قائم: تولد محل
 شلمچه  - 10/12/1365: محل شهادت ريخ وتا
 
 
 
 

شهر  قائمي  در سيد محله 1339مراد كشاورز در هفتم بهمن 
، پـدر دارفـاني را   ششش ماه پس از تولد. ديده به جهان گشود

هـاي پـدر    طعم تلخ يتيمي را چشيد و از نـوازش  او وداع گفت و
اش بـا حقـوق مختصـر بيمـه زنــدگي را      خـانواده . محـروم مانـد  

 

شهيد   
مراد 
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ــد مــي  هــا يكــي پــس از ديگــري مشــكالت و ســختي .گذراندن
امـا مـراد و اعضـاي ديگـر خـانواده در       ،دش ميها  آنگير  گريبان

بـه زنـدگي   ي الطاف حضرت حق و مهر و عطوفت مـادري   سايه
 . شرافتمندانه ادامه دادند

ي  پـس از آن دوره . هفت ساله شـد، بـه دبسـتان رفـت    مراد 
 متوسطه را در هنرستان فني ي راهنمايي را پشت سر نهاد، دوره

در . با موفقيـت بـه اتمـام رسـانيد     شهر شهيد شريف واقفي قائم
ي متوسطه بود كه انقالب اسالمي ايران به اوج خـود   پايان دوره

آمـوزان در   گام با ديگر دانش هم 1357 سالرسيده بود و او هم 
 .كرد تظاهرات شركت و براي پيروزي انقالب تالش مي

امـا بـه علـت    . به خدمت سربازي اعزام شد 1359 سالمراد 
 .خدمت معاف شداز بيماري بعد از شش ماه 

پس از مدتي به عنوان معلم پرورشي در آموزش و پـرورش  
سـوز   ايـن معلـم دل  اخالقـي  هـاي   ويژگـي . مشغول به كار شد

در حزب جمهوري . بودبسيار مسرور و آرام  .بود منحصر به فرد
ي پـاك و   چهـره . كـرد  اليـت مـي  فعشهر  ي قائم اسالمي شاخه

حكايـت  اش از خلـوص نيـت و انـدرون بـا صـفايش       معصومانه
هـاي مـذهبي    ي كتـاب  ي زيـادي بـه مطالعـه    القهـع. ردـك مي

) ع( علـي  ارادت خاصي به سـرور شـهيدان حسـين بـن     .داشت
اشـك از  ) ع(حسـين  هاي امـام  داشت و با شنيدن ذكر مصيبت

 . ريخت چشمانش فرو مي
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، مـراد عـازم   كـرد ور  شـعله  را آتش جنـگ  منكه دش گاه آن
در صف رزمندگان اسالم در خطوط  بارسه  .هاي نبرد شد جبهه

ي نبـرد  ها براي بار سوم كه عازم جبهه .حضور يافتمقدم جبهه 
امـا شـوق حضـور در جبهـه و      ،همسرش حامل فرزند بـود  ،بود

ي خود را به خـدا   شركت در عمليات باعث شد كه مراد خانواده
 .رد و به كمك رزمندگان اسالم بشتابدبسپا

هـاي شـلمچه    آغاز شد و مـراد در دشـت   5عمليات كربالي 
اي كه عروج ملكوتي مراد را به دنبال  حماسه. حماسه آفرين شد

اي در  ادعـا اللـه   ريا و بـي  عشق بي آسمانداشت و در زير سقف 
 پيكر مطهرش .دشت شلمچه كاشت و به سوي معبودش شتافت

الـدين بـه    و در آرامگاه سـيد نظـام   كردند شهر تشييع در قائم را
 .فرزندش به دنيا آمد ،ماه پس از شهادت مراد پنج. ندخاك سپرد

فرزندي كه از اولين روز زندگي خود طعم تلخ يتيمي را چشـيد  
 .نهادندحسين را نامش ) ع(ي پدر به حسين و به خاطر عالقه

 
 ي شهيد نامه وصيت

 .ديگـر طاقـت نـدارم    ،ن قدر امتحـان چرا اي !پروردگارا !خدايا
زيرا دنيـا  . ترسم كه از اين امتحانات زياد جان سالم بدر نبرم مي

همـه   ،خواهنـد كـه خـوب زنـدگي كننـد      مكاره است همه مـي 
 قـدر  چـه هـر   ،شان خوب باشد خواهند كه خودشان و زندگي مي

 . هم به ضرر كسي ديگر باشد
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ن كـه هـر روز بـر    مرا ببخش با ايـن گناهـا   !پروردگارا !خدايا
 .ماست

قلبـي پـر از مهـر تـو، روحـي       ،دلي روشن ،قلبي پاك !خدايا
براي تو باشد  ،جسمي كه در راه تو خدمت كند ،خاشع و خاضع

ي  در راه تو خدايا اين حـس را بـه مـا و همـه     .و براي تو بميرد
 . منين عنايت فرماؤم

واهللا شايد حاال بهتـر حـاليم شـود كـه ايـن زنـدگي همـش        
يك بار هـم كـامالً    گويد مييك وقت انسان فقط  .ن استامتحا

 . كند حس مي
 !خـدايا  ،الـنفس  اين همه امتحان از يـك فـرد ضـعيف    !خدايا

اگـر كـرم تـو     ،غـرق در گنـاهم   قدر چهداني كه  خودت بهتر مي
ام كه نامم  خجالت زده )ع( و ائمه ]ص[نباشد واهللا نزد رسول اهللا

 .انجام ندادم مسلمان است اما براي اسالم كاري
اين دوستان و ياران چگونه از امتحان سـخت تـو رهـا     !خدايا
 . سوي تو آمدند  هشدند و ب
دنيوي را در ما بميران و عشق خـودت را   و عاليقدنيا  !يا اهللا

 .در دل ما زنده بگردان
باز از جبهه برگشتيم و باز گناه و غيبـت و تهمـت و افتـرا و    

 . مسائل ديگر باز شروع شد
ها را در پشت جبهـه هـم حتـي     حال عبادت در جبهه !ياخدا
 .به ما عنايت فرما )چون واقعاً بيشتر نياز است( ،بيشتر
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از  ،ام نه از اين دنيايي كه محل گـذر اسـت   ديگر خسته !خدايا
ترسم كه روز به روز بر گنـاهم عـوض آن كـه كـم شـود       اين مي

 . بيشتر شود
 ،گر نظر لطف تو نباشـد واهللا ا. خودت نظري به ما كن !يا اهللا

 . يك لحظه نيست كه بتوانم در راهت خدمت كنيم
 ،ما را مسلمان بميران .عاقبت ما را ختم به خير بگردان !خدايا

 . اهللا و دوستانت عنايت كرديءو اوليا ]ع[آن مرگي كه به ائمه
با عدلت با ما رفتار نكن با رحـم و كـرم و شـفقت خـود      !خدايا
يااهللا خـودت  . ام ر دنيا هم در آخرت زيان كردهواهللا هم د. رفتار كن

 .ببخش
منين و ؤمــا را بــبخش و بيــامرز و تقــواي مــ !پروردگــارا !خــدايا

ي مسلمين را ختم به خيـر   عاقبت همه منات را بيشتر بگردان وؤم
 .بگردان
ام را بـا    نامـه  جانب مراد كشاورزي فرزند شـاهپور وصـيت   اين

) عـج (زمـان  عزيزمان و امام ماسالم بر تمامي شهداي اسالم و ام
سوي جهان آخـرت     بهكنم، باالخره همه بايد از اين پل  آغاز مي

چه بهتر كه در راه خدا با سري خونين و جسـمي   ،حركت كنيم
. پاره، تا حداقل كمي از گناهان ما به اين صورت پاك گـردد  پاره

 اسالم براي هميشه جاويد خواهد ماند و خداونـد هـم حفظـش   
ها بـراي امتحـان بايـد كـه سـبك و سـنگين        اما انسان .كند مي

 .خوشـا بـه حـالش    ،هر كس در اين امتحان سربلند بـود  .گردند
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خداوند بـزرگ اسـت و    .ايم واهللا از زندگي در اين دنيا ضرر كرده
 .ها در دست اوست مرگ و زندگي انسان

دوستان و آشـنايان و   ،خواستم به جبهه بيايم روزي كه مي
گفتند كه اين بـار نـرو، تـو رفتـي خـدمت       قبل ميها از  فاميل
كردنـد در انجـام    هايي مـي  صحبت ،ندكردخيلي اصرار  ،كردي

اما بـراي اطمينـان قلبـي     ،كار خير ديگر استخاره كردن ندارد
 ي مباركـه  ي اي از سـوره  م آيـه كـرد بيشتر در نماز قرآن را باز 

 :كه انبيا آمد
و الينـا   الخير فتنـه  و شرّبالكم ونبل الموت و هقذائ  كل نفس«

چشـد و مـا    كه هر نفسـي مـرگ را مـي    ]35/انبياء[ »ترجعون
تـر   ديگر مصـمم  .كنيم ها را به سختي و خير امتحان مي انسان

اما وصيتي . شدم و فهميدم كه خدا هر چه بخواهد همان است
را ) عج(زمان ي خداوند قبل از امام دارم اين كه امام اين ذخيره

خـود را بـه هـوا و     .هميشه يار و ياورش باشـيد تنها نگذاريد و 
 . رفتني است هاي دنيا نسپاريد كه همه از بين هوس

كوشـا باشـيد همـان طـوري كـه       !دوستان و برادران عزيز معلـم 
گونـه كـه    همـان  ،هستيد و دوستان عزيز محصل تحصيل علم كنيد

 .كنيد مي
 ام وصيتي براي خانواده

 .و اسـالم را فرامـوش نكنيـد   با هم با مهرباني برخورد نماييد 
امـا اسـالم و قـرآن     ،من راضي نيستم كسي براي من گريه كند
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هر وقت به مسـائل اسـالمي اهميـت    . تنها بمانند و غريب باشند
و اصـحابش و  ) ع(داديد راضي هستم كه اول براي امـام حسـين  

 . خانواده شهدا گريه كنيد
مـل  خيلـي نـاراحتي و سـختي را تح    !همسر عزيز و مهربانم

 . خدا نگهدار تو و به تو صبر عنايت كند ،يكرد
ات را  مادر عزيزم كه از عمـر خـود بـرايم گذاشـتي و جـواني     

 . اميدوارم كه مرا ببخشي ،برايم به پيري رساندي
از خواهرها و برادرهايم هـم   .خداوند به همه صبر عنايت كند

 . طلب بخشش دارم
 عزيزمان به اميد پيروزي حق بر باطل و طول عمر امام

 خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار 
 

 روز سه شنبه 65بهمن ماه  ،تپه هفت ،مراد كشاورز





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سيد باقر: نام

 كماليان : نام خانوادگي
 سيد آقاجان: نام پدر

 17/12/1334: تاريخ تولد
  شهر قائم ستانشهري بزرگ روستاي كفشگركال: محل تولد

 ،كرمانشــاه – 1359/  12/  27: دتتــاريخ و محــل شــها  
 چغالوند 

 
 
 

در روسـتاي كفشـگركالي    1334 سـال سيد بـاقر كماليـان   
ي سادات، چشم  اي مذهبي و از سالله شهر در خانواده بزرگ قائم

شهر به  تحصيالت ابتدايي و دبيرستان را در قائم .به جهان گشود
 ي فنــي از پايــان رســاند و موفــق بــه گــرفتن ديــپلم در رشــته

 

شهيد   
سيد باقر 
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با شـروع انقـالب اسـالمي    . شهر شد هنرستان شريف واقفي قائم
هـاي ضـد رژيـم پهلـوي را بـا ديگـر        فعاليـت  56-57يهـا  سال

ــرد  ــاز ك ــو ؛دوســتانش آغ ــا خ ــل  دب ــه حم ــدام ب ــت اق روي وان
سـازي گازهـاي    كـرد و بـراي خنثـي    هاي فرسوده مـي  الستيك

ــه از ســوي  اشــك ــأمورآور ك ــردن  م ــرق ك ــراي متف ــم ب ان رژي
چنـد  . زد ها را آتش مـي  شد، الستيك ان شليك ميتظاهركنندگ
ان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، با اين وجود مأموربار از سوي 

 .دست از مبارزه در راه اسالم و انقالب اسالمي برنداشت
به عنوان كارآموز در هنرسـتان شـريف    1358 سالسيدباقر 
هـا و   كـه ابرقـدرت   وقتـي . شهر مشغول بـه كـار شـد    واقفي قائم

ي خود را عليه انقـالب   هاي ناجوانمردانه دانقالب داخلي حيلهض
ي جهـاد   اسالمي آغاز كردند، سيد در همان روزها خود را آماده

آن روز كه عزم رفتن به جبهه را داشت بيشتر . با دشمن ساخت
در . از يك سال از استخدام او در آموزش و پرورش نگذشته بـود 

ي  گذرانـدن دوره از ارانش پس با ديگر ي همراه 1359اوايل آبان 
تهـران، بـه   ) ع(حسـين  وپنج روزه در پادگـان امـام   آموزش چهل

يـت  مأمورپس از پايان . اعزام شد) چغالوند(غرب  ي گيالن جبهه
ي نبـرد نشـد و مصـرانه     سه ماهه، سيد حاضر بـه تـرك جبهـه   

در . يت او تمديـد شـد  مأمورسه ماه . بماند  خواست تا در منطقه
او بـا  . دانست كه بايد به ديگر شـهدا بپيونـدد   مي اين مدت گويا

توپ و مهمات زيـادي را   ،شجاعت و شهامت زياد توانست سالح
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با وجود اين كه مسـئوليت ترابـري   . ها به غنيمت بگيرد از عراقي
غـرب را برعهـده گرفتـه بـود، در تمـامي       سپاه پاسداران گـيالن 

طراحـي   منطقـه   هايي كه از طـرف سـپاه پاسـداران آن    عمليات
 .شد حضور فعال داشت مي

ي فـداكار،   رزمنـده  وقتي به سيد گفتند كـه پيكـر مطهـر دو   
اي كـه در ديـد و تيـررس     شهيد طباطبايي و داداشي در منطقـه 
و تهوري ويـژه  اي پوالدين  دشمن قرار دارد، مانده است، او با اراده

رزمـانش   هـم . كـرد  داوطلبانه براي انتقال پيكر آن دو شهيد اقدام
خيـز پيكـر شـهدا را بـه محـل       به صورت سـينه  اند كه سيد گفته

 .استقرار نيروهاي ايراني رساند
ماه در جبهه بود و در ايـن مـدت فقـط     سيد باقر حدود شش

  .روز به مرخصي آمد سه
گام با رزمندگان گـيالن غـرب    هم 59وهفتم اسفندماه  بيست

متهورانه،  ي چغالوند شد و بعد از نبردي ي حمله به منطقه آماده
 1360نـوروز  . شربت شهادت نوشيد و به لقـاي محبـوب رسـيد   

خبر شهادت سيد كوتـاه بـود،   . اش شد براي خانواده بار غمنوروز 
ش عظيم و تحمل اين خبر براي خانواده و دوستانش قاما غم فرا

بـه  او با شوق پاي در اين راه نهاد و . سوز بود بسي سخت و جان
 .فظ، خداحافظ، دنياي خاكيخداحا .لقاي محبوب شتافت

جـا   ي چغالوند افتخار آن را داشت كه سـيدباقر در آن  منطقه
شهيد شود و نام خود را در صف آزادمردان جاودانـه سـازد و در   

 .نزد خداي خود جاودان شود
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ــزرگ در اول    ــگركالي ب ــهيد كفش ــتين ش ــر نخس پيكرمطه
شـهر تشـييع شـد و در     با شكوه خاصي در قائم 1360فروردين 

 .سپردندبه خاك ) تربت بچه غريب ( شهداي كفشگركال  لزارگ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هللاعبد ا: نام
 گرائيلي : نام خانوادگي

 محمد صادق: نام پدر
 6/2/1337: تاريخ تولد
  شهر روستاي تركمن خيل شهرستان قائم: محل تولد

 اهواز  - 12/2/1361: محل شهادت تاريخ و
 
 
 

گـام بـا طـراوت طبيعـت در      هـم  1337در بهار سال  هللاعبدا
شـهر متولـد    خيل بخش باالتجن شهرستان قائم روستاي تركمن

 ي هدور. وضع معيشـت بسـيار سـخت   و بود كشاورز  شپدر. شد
 .ناماليمــات و مشــكالت و ســختي ســپري كــرد طفوليــت را بــا

 

شهيد   
عبداهللا  
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هاي روستاي فندري و قراخيـل بـا    ابتدايي را در دبستاني  دوره
ي تحصـيل در   ا بـراي ادامـه  موفقيت پشت سرگذاشت و خـود ر 

مـالي   فقـر اش به خـاطر   خانواده .كردشهر آماده  شهرستان قائم
در  ي تحصـيل او  كه مـانع از ادامـه   جا آنتا  برد، پيوسته رنج مي

منـزل بـراي   ي  تحصـيل و اجـاره   ي هزينه چرا كه ،شهر شد قائم
ي تحصيل نزد پـدربزرگش   براي ادامه ناگريز. بودآنان غيرممكن 

  .و در آن جا تحصيالت خود را به پايان رساند رفتان گرگبه 
 ي دورهمـدتي از   .به خدمت سربازي اعـزام شـد   1356سال 

خدمت خود را در مشـهد مقـدس گذرانـد و سـپس بـه عنـوان       
علـي آبـاد    از روسـتاهاي  دانش در روستاي باغشـور تپـه   سپاهي

 .گرگان به تدريس پرداخت
كشـي   بـرق  بنايي وپس از پايان خدمت به مدت سه سال به 

دستي بخشي از درآمـد را بـه    وجود تنگپرداخت و با  ساختمان
 .فقرا و بخشي را براي كمك به رزمندگان اختصاص داده بود

در مناطق جنگي  به جبهه اعزام شد و داوطلبانه 1360 سال
بـا دشـمن بعثـي    همراه رزمندگان بـه نبـرد    شهر اهواز و خونين

ه به عنـوان معلـم پرورشـي در    از جبه بازگشتاز  پس .پرداخت
به كار آباد گرگان مشغول  ي روستاي هاشمناهللا طالقا هدبستان آي

ها با عطوفت و مهرباني   اخالق بود، با بچه در مدرسه الگوي. شد
محبـت او بـه    .آموزان جاي داشـت  دل دانش در كرد و رفتار مي

خواسـت  ي خـود   نامـه  وصيت در چنان بود كه آموزانش آن دانش
 . آموزان پيكر او را تشييع نمايند اگر شهيد شد دانشكه 
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 1361در فـروردين هم به جبهه اعزام شـد و   1360 سالعبداهللا 
شهر فرمانـدهي   بار عازم مناطق جنگي شد و در خونين سومين براي

 .يك نفري را به عهده داشت يك گروه بيست و
 اي پرفـروغ  ستاره 1361دهم ارديبهشت دوازشب در  هللاعبدا

زمـين   كه روحش به سوي عالم باال پرواز كرد و خـونش بـر   شد
  .ريخت

خوزستان بـر   گرمايپيكر مطهر شهيد به مدت هفده روز در 
بـه پشـت    ش راپيكـر مطهـر   شزمـان ر همتا اين كه  ،زمين ماند

در  ش رامطهـر  و بنا بر وصيت شهيد، پيكركردند جبهه منتقل 
 .ندگرگان به خاك سپرد هللازاده عبدا امام

 ي شهيد نامه يتوص
 ))ع(امام حسين ( .جهاد زندگي عقيده هست و

 )امام خميني (  .ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد
صادره از  180گرائيلي به شماره شناسنامه اهللا  جانب عبد اين
ي خـود را بــه شـرح زيــر بــه    نامــه گرگــان وصـيت  11 ي حـوزه 

استحضــار ملــت شــهيدپرور ايــران و جهــان مخصوصــاً گرگــان 
 :رساند مي

ي حق عليه باطل شدم زيرا اين   ـ من داوطلبانه عازم جبهه1
 و فرمان آن را از امـام امـت دريافـت    ]ع[درس را از امام حسين

در اين راه با آگاهي و بدون اين كه  ،كر استم و الزم به تذّنمود
 . قدم گذاشتم ،اجباري در كار باشد
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قـدر   جـع عـالي  ـ من براي دفاع از ايران و ملت ايـران و مر 2
ي جهان و رهبر انقالب اسالمي امام امت و بـراي دفـاع از    شيعه

بدين دليل كه هركجـا مكتـب مـن     ،اسالم قدم به اين راه نهادم
هـر كجـا كـه مسـلماني اسـت       است همان جا وطن من است و

كند همان  مي جا وطن من است و هر كجا كه اسالم حكومت آن
 .است جا قلب امام و رهبر من امام خميني

 ،يا نظير اين كارهـا را نـدارد   گريه كردن و ـ هيچ كس حق3ّ
بهتر است به جاي گريه كردن و ريخـتن قطـره اشـك كـار      زيرا

توانيـد قطـره اشـك     ديگر بكنيد و آن كار اين است كه شما مي
و  فقـان بمب سازيد و بر فرق مزدوران بعثي و كفار و منا خود را

شليك كنيد و طرز  ،كند يمهر كس عليه اسالم و مسلمين قيام 
 :ساختن بمب بدين صورت است

 .دست از ياري امام و پيروان خط امام بر نداريد -الف
فرزندان خود را بـه مكتـب اسـالم بياراييـد و عاقلشـان       -ب
  .سازيد
كــاري،  كــم فروشــي و احتكــار و فروشــي و گــران از كــم -ج

كاري همين طور هر غيره در منزل بپرهيزيد و ي اغذيه و ذخيره
مقابـل ضـد    كند از آن دوري كنيد و در كه اسالم را تضعيف مي

 .انقالب بايستيد و بستيزيد
تر از  برادران كه داراي مسئوليت سنگين ـ من از خواهران و4

 . ...كنم ازدواج كنند خواهش مي جبهه هستند
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بـا هـيچ چيـز     روي مـرا  تـابوت تخـت بگذاريـد و    ـ مرا در5
دسـت   دو) قط لباس سربازيم استپوشش بدن من ف( .نپوشانيد

مــرا از تــابوت بيــرون بگذاريــد و دو پــرچم كوچــك جمهــوري 
اسالمي به دستم ببنديد و علت خواست من اين است كـه اگـر   

كند كه ما به خاطر چيز  منافقي و خدانشناسي هنوز هم فكر مي
ببينند كه با دست خالي از ايـن   جنگيم به خود آيند و ديگر مي

پرستي سربازان فداكاري را كه  قدر به خاطر نفع آن. رويم جا مي
و  هـا  بهشـتي  ( .شـوم از مـا گرفتنـد    شـان هـم نمـي    من نـاخن 

 ) ها  مطهري
بـه   جا آندر  و دفن كنيد ]گرگان[اهللا زاده عبد ـ مرا در امام6

چون من قبالً به دوسـتانم گفتـه بـودم     ،گوشت بدهيد مردم آب
گوشـت   ده عبـداهللا آب زا امامكه من موقعي كه عروسي كردم در 

 .حاال كه من عروسي نكردم به قول من عمل كنيد ،دهم مي
ي مـن چيـزي    ـ از بنياد شـهيد خواهشـمندم بـه خـانواده    7

ي راهنمـايي در   ندهيد و به جاي اين كـار درمانگـاه يـا مدرسـه    
 ،يـا هـر جاكـه بيشـتر الزم بدانيـد      آباد گرگـان و  روستاي هاشم

 .بسازيد
طـور از پـدربزرگ و همسـرش و     مـين ه ،مـادرم  ـ از پدر و8

) ع(ياد امام حسـين  و مادربزرگم خواهشمندم برايم گريه نكنيد
من كسي نيسـتم و از   .كنند كه براي دين اسالم چه كرده است

 .اين بابت افتخار كنندكه توانستند به اسالم خدمتي بكنند
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ترين نـاراحتي بـه دل راه    از برادرم قنبر خواهشمندم كوچك
 در. دادامـه دهـ   ،مرا كه همان راه امام خميني اسـت  د و راهنده

 .براي ملت شهيدپرور آرزومندم سعادت و شجاعت را ،آخر صبر
ي  ائمـه و خـون شـهيدان و    ]عـج [تو را به امام زمـان  !خدايا

طـوالني  ) عـج (قسم كه عمر امام را تـا ظهـور مهـدي    ]ع[اطهار
كبار و اسـت  فقـان منا همين طور تمام ضد انقالبيـون و  بگردان و

 ]بـه اسـالم  [كه بـا نـام اسـالم     را جهاني را نابود گردان و آناني
 .زنند رسوا بگردان و مي ضربه زدند

آنـاني كـه    .خط امام بسازيد خود را پيرو !خواهران و برادران
خداوند اجر شـهيد را بـه آنـان عطـا      ،براي من زحمت كشيدند

ـ    از آنان كه مرا تشييع مي .فرمايد د بـه  كننـد متشـكرم و خداون
ان آمـوز  دانـش در ضمن اگر امكـان داشـت از    .ها عوض دهد آن

 .ع كننديها مرا تشي آن آباد دعوت شود و دبستان طالقاني هاشم
 بركاته و اهللا والسالم عليكم و رحمه

 عبداهللا گرائيلي    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سبحان: نام 

 مدانلو: نام خانوادگي
  محمد: نام پدر

  13/4/1336: تاريخ تولد
 ي شهرستان جويبار  محله رنگريز: تولد محل

 ايالم -1362/  6/  24: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ي مذهبي و  در يك خانواده 1336 سالسبحان مدانلو 
ي مشك آباد جويبار ديده به  مسلمان در روستاي رنگريز محله

ي ابن يمين روستاي  هفت سالگي در مدرسه از. جهان گشود
مسير چهار كيلومتري از منزل تا و  مشغول تحصيل شدكردكال 

 

شهيد   
سبحان 
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هاي زياد  مدرسه را پياده و با رنج و مشقت و تحمل سختي
ي  دوره. پرداخت پيمود و با جديت به كسب علم و دانش مي مي

 . گذرانددر دبيرستان شريف ساري  متوسطه را
گام با پدر در مزارع  در ايام فراغت و تعطيالت تابستان هم

خانواده براي حل مشكالت زندگي  كرد و در كشاورزي كار مي
لحظات آميخته با مشقت و سختي زندگي او را . ياور بود

 .توان شمارش كرد نمي
شب زير روشنايي  سبحان با شور و اشتياق تا پاسي از نيمه

هاي شهرستان ساري و يا در اتاق  هاي كوچه و خيابان المپ
محروم  .خواند اي با حداقل امكانات رفاهي درس مي محقر اجاره

هاي حاصل از آن سبب  بودن از امكانات رفاهي و شدت سختي
اثر نبود و  اين بيماري در تحصيالت او بي. بيماري سبحان شد

پس . موجب شد كه سال چهارم متوسطه را در دو سال بخواند
ي علوم آزمايشگاهي دانشگاه  ي متوسطه در رشته از اتمام دوره

ي  دوست داشت در رشتهجايي كه  مشهد قبول شد، اما از آن
ي تحصيل دهد، انصراف خود را اعالم كرد و به  پزشكي ادامه

ي آموزشي را در پادگان منجيل و  دوره. خدمت سربازي رفت
. آباد سپري كرد ي خدمت خود را در پادگان نظامي خرم بقيه

بار زمان با پيروزي انقالب اسالمي  پس از پايان سربازي و هم
ي راديولوژي  ي شركت كرد و در رشتهديگر در كنكور سراسر

 . قبول شد، اما باز هم از تحصيل در اين رشته انصراف داد
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عضو انجمن اسالمي روستاي رنگريز محله شد و 1359 سال
هاي  پس از مدتي به عضويت شوراي اسالمي محل درآمد و گام

براي او اين مسائل  ي براي رفاه اهالي برداشت، اما همه بلندي
دانست و  و هدف كلي و نهايي را جهاد در راه خدا مي بودي ئجز

براي رسيدن به اين مقصود چهار بار به عنوان بسيجي در 
رمضان  ،المبين هاي جنگ حضور يافت و در عمليات فتح جبهه

به عنوان آموزگار به  1360 سال. و محرم شركت داشت
ي ابتدايي شهيد  استخدام آموزش و پرورش درآمد و در مدرسه

رفتار . دشت جويبار به تدريس پرداخت نژاد روستاي گل ميهاش
 . نمونه بود يسبحان جذابيت خاصي داشت و معلم

او در روستاي خود براي آموزش فنون نظامي و كاربرد سالح 
و آموزش مسائل عقيدتي و سياسي، مسجد محل را پايگاه 

  .خدمت به جوانان قرار داد
بار  ز ازدواج چهارمينازدواج كرد و سه ماه پس ا 1362 سال

در  62/  6/  24اعزام شد و در بامداد روز   داوطلبانه به جبهه
آباد بر اثر  دخترِ اسالم راه پل يت در سهمأمورحين انجام 

ي رفيع شهادت نايل آمد و به لقاءاهللا  ي اتومبيل به درجه سانحه
 . پيوست

او فرزندش پس از شهادت او به دنيا آمد و نام مهدي را براي 
پيكر پاك و مطهر شهيد سبحان مدانلو در روز . انتخاب كردند

خم با شكوه خاصي  غدير مصادف با روز عيد  1362چهارم مهر 
ي مقام رفيع شهيد است، تشييع شد و در آرامگاه  كه شايسته
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علي  ده حمزه پايين مشك آباد در كنار مزار شهيد رمضانزا امام
 . رودباري به خاك سپرد شد

 
 ي شهيد نامه از وصيتقسمتي 

ين رجال صدقوا ماعاهدوا اهللا عليه و منهم من مؤمنمن ال« 
 )23/ احزاب (  »قضي نحبه و منهم من ينظر و ما بدلوا تبديال 

عهد و   مرداني هستند كه به  برخي از آن مؤمنين بزرگ
اند، پس بر آن عهد  اند كامالً وفا كرده پيماني كه با خدا بسته

تا به راه خدا شهيد شدند و برخي به انتظار  ايستادگي كردند
 .فيض شهادت مقاومت كرده و هيچ عهد خود را تغيير ندادند

جانب سبحان مدانلو فرزند حاج احمد، بالغ، عاقل و  اين
شرح  ي خودم را به اين نامه امام وصيت  هوشيار معتقد به دوازده

 :دارم اعالم مي
 . شهيد شومجنگم تا  روم و مي قدر به جبهه مي آن

در ) ع(نكند در رختخواب ذلت بميريد كه حسين! اي جوانان
 . ميدان نبرد شهيد شد

در محراب ) ع(مبادا در غفلت بميريد كه علي! اي جوانان
تفاوتي بميريد كه علي اكبر  عبادت شهيد شد و مبادا در حال بي

 . و با هدف شهيد شد) ع(در راه حسين
دانتان به حبهه جلوگيري كنيد مبادا از رفتن فرزن! اي مادران

را بدهيد كه ) س(توانيد جواب زينب كه فردا در محضر خدا نمي
ي وهب  همه مثل خانواده. تحمل هفتادودو شهيد را نمود
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نبرد بفرستيد، اگرچه جسد او را هم  ي جوانتان را به جبهه
تحويل نگيريد، زيرا مادر وهب فرمود سري را كه در راه خدا 

 .گيرم يام پس نم داده
ها براي  استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين فرمان !برادران

تسكين دردهاست و هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم 
برداريد و هرگز دشمنان بين شما تفرقه نياندازند و شما را از 
روحانيت متعهد جدا نكنند كه اگر جدا كردند روز بدبختي 

هاي  حضورتان را در جبهه. هاست برقدرتمسلمانان و روز جشن ا
در امام بيشتر دقيق شويد و  .داريد حق بر عليه باطل ثابت نگه

سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خود را تسليم او سازيد و 
اگر فيض . صداقت و اخالص خود را هم چنان حفظ كنيد

شهادت نصيبم گشت، آنان كه پيرو خط سرخ امام خميني 
ي  يت او اعتقاد ندارند بر من نگريند و بر جنازهنيستند و به وال

اما باشد كه دعاي شهدا آنان را نيز متحول  .من حاضر نشوند
 .زد و به رحمت الهي نزديكشان كندسا

ي  سالم مرا به رهبر عزيزم برسانيد و بگوييد تا آخرين قطره
بندم  مي با خداوند پيمان. خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم كرد

همراه باشم ) ع(تمام عاشوراها و در تمام كربالها با حسين كه در
ي احكام اسالم در  و سنگر او را خالي نكنم تا هنگامي كه همه

 . به اجرا درآيد) عج(زير پرچم اسالمي امام زمان
با درود و سالم به ارواح پاك انبيا و اولياي خداوند و با درود 

) ع(كربالي امام حسين ي شهداي اسالم از  طيبه و سالم به ارواح
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تا كربالي ايران و با درود و سالم به رهبر كبير انقالب امام امت 
سالم بر پدرم . گذار جمهوري اسالمي ايران امام خميني بنيان

سوزم و   ي مقاومت است و سالم بر مادر مهربان و دل كه اسطوره
 )سلمان و قهرمان و ساير دوستان ( سالم بر برادرانم 

مشتاق  قدر چهتو خودت شاهد هستي كه من ! پروردگارا
داني كه هدف من شهادت يا پيروزي در راه  شهادتم و نيز مي

كشم و اگر نتوانستم خود را  اگر توانستم كفار را مي. توست
 . شوم كنم و شهيد مي فداي اسالم مي

داند  ي هر مسلماني كه خود را پيرو قرآن و اسالم مي وظيفه
بايد    حساسي كه اسالم را در خطر بينند اين است كه در مواقع

با اهدا كردن مال و جان خويش از اسالم دفاع كند، بنابراين 
م به جبهه آمدم تا كرداي كه  بنده نيز طبق احساس وظيفه

 . ...حتي با ايثار جان خويش از اسالم و قرآن دفاع نمايم
 !ؤمن به انقالب اسالميـواهران مسلمان و مـرادران و خـب

. اعت نماييدـاي او اطـام را بدانيد و از دستورهـدر امـق
ي دشمن را سوراخ  رزمان و برادران، تفنگم را بياوريد تا سينه هم

آخر اين ملت . كنم كه تحمل اين همه نامردي را ندارم
است كه اين چنين  پرست چه كرده خواه و حق آزادي

يا استقالل و آخر در اين دن. اند اش بسيج گشته ناجوانمردانه عليه
ي  اصرهحهاي اسالم را به م چنين ملت آزادي جرم است كه اين

 . كشند نظامي و اقتصادي مي
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تو خود شاهد هستي كه من در اين لحظه به جز  !پروردگارا
كنم و تنها از درگاه تو آمرزش گناه  تو به چيز ديگري فكر نمي

 . طلبم مي
ندارد كه ماندگان خوب توجه كنند كه زندگي ارزش آن را 

ها نفر در  وقتي كه ميليون. ها زير بار ذلت زندگي كنند انسان
ميرند و قوي بر ضعيف حاكم  از گرسنگي مي.. .آفريقا و آسيا و

آخر تا كي .  شود، به اين دليل كه زورشان بيشتر است مي
بشنويم و خون دل بخوريم تا كي بشنويم كه در لبنان مردم 

نيا در برابر اين فجايح سكوت نمايد گناه را قتل عام كنند و د بي
و تا كي تحمل كنيم كه آمريكا بر تمام امت اسالم اربابي و 

تا كي صبر كنيم كه . آقايي كند و دژبان حرمين شريفين باشد
شوروي مردم مسلمان و مظلوم افغاني را قتل عام نمايد و ما 

كه پيامبر  مگر نه اين .نشسته و ادعا كنيم كه مسلمان هستيم
فرمود كه اگر مسلماني كه از آن ) ص(سالم حضرت محمدا

لبيك نگفتيد،  ،ي زمين از شما طلب كمك كرد طرف كره
بعد ما نشسته و ادعا كنيم كه مسلمان . مسلمان نيستيد

خير بايد برخيزيم و با خون خود به يكايك مسلمين  .هستيم
 . خدمت كنيم

اين اما ، شدن من ناراحت شويد شتهكشايد بعد از ! پدرجان
كنم   را بدانيد كه افتخار بزرگي نصيب شما گرديد و افتخار مي

كاران شرق و  هايي هستم كه هدفشان نابودي جنايت كه با جوان
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ميرم تا شايد با  من مي. باشد هاي دروغين مي غرب و حكومت
ميرم  قطرات خون ناچيز خودم درخت اسالم را آبياري كنم، مي

ها  اند و به آن فهمانم كه شهيدان زندههاي ارتجاعي ب تا به دولت
ها و  قرن چگونه علي اكبرها و عباس بفهمانم كه پس از چهارده

ها  جنگند و چگونه قاسم  ها در جبهه مي ها و حنظله قاسم
بندند و براي نابودي كفار به ميدان نبرد  نارنجك به خود مي

 اگر بدن ضعيفم را هزاران بار تكه پاره كنند،. شتابند مي
 .تر از اين است كه در بستر راحت بميرم شيرين

  مادر جان و همسرم
شويد، به شرق و  دانم كه بعد از شهادت من ناراحت مي مي

هاي   غرب بگوييد كه اگر پيكرم را زنده زنده پاره كنند، اگر پاره
تنم را با آتش بسوزانند، اگر خاكسترم را به دريا بريزند، از دل 

اسالم پيروز  ،زنم خواهي شنيد كه فرياد مي امواج دريا صدايم را
 . است و كفر و نفاق نابود است

آل براي تو  شايد نتوانستم يك شوهر ايده! همسر جوانم
در هر حال ايمان و تقواي شما باعث شد كه من مجدداً  ،باشم

به جبهه بروم و در مقابل نيروهاي دشمن ايستادگي كنم و 
 . شهيد بشوم
راق من و شهادتم گريه كني، مبادا مبادا در ف! همسرم

پيراهن سياه بپوشي و با اين كارهايت دشمن را خوشحال كني، 
 ...وار تحمل نماييد اميدوارم كه اين مصيبت را زينب
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اوالً حضورتان را در ! اما شما اي معلمين و رهبران جامعه
ثانياً فرزندان معصوم اين امت و اميد . ها حفظ كنيد جبهه
سازان ايران را كه در دست شما  انقالب و آيندهي اين  آينده

خوب تربيت كرده و پرورش داده، تا بتوانند راه معلم  ،هستند
 . كربال اولين معلم آزادي و انسانيت را ادامه بدهند

خواهم كه در سنگر مدرسه  از شما مي! اما شما اي شاگردان
ها  آن ي ها را نشانه گرفته و پوزه ها قلب ابرقدرت با خواندن درس

  . ...را به خاك بماليد
هل « : در روز عاشورا فرمود) ع(طور كه امام حسين همان

 يعني آيا كسي هست مرا ياري كند؟ »من ناصر ينصرني
ي شرعي ماست كه به نداي نايب بر حق آقا  امروز نيز وظيفه

، امام خميني لبيك گفته و در كربالي ايران ]عج[امام زمان
 . شركت نماييم ،شوراستزمين كه هر روزش عا

 و ساير دوستانم ) قهرمان و سلمان ( پدر و مادر و برادرانم 
ي تك تك شما است كه بعد از شهادت من ادامه  وظيفه

ي راهم باشيد و هرگز امام امت، اين اميد مسلمين و  دهنده
 . مستضعفين و فرزند راستين اسالم را تنها نگذاريد

شما بعد از ! م سلمان و قهرمانجان و برادران جان و مادر پدر
شهادت من زياد گريه نكنيد كه هر چه شما بيشتر ناراحت 

در خاتمه پدرم حاج . كشد باشيد، من روحم بيشتر زجر مي
باشد و ناظر من مادرم و دو برادرم  احمد مدانلو وصي من مي

 .باشند قهرمان و سلمان مي
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شما ام به دست  اگر شهادت نصيبم شد و جنازه !پدرجان
حمزه پايين مشك آباد در كنار  زاده رسيد، مرا در آرامگاه امام

ام به دست  قبر شهيد رودباري به خاك بسپاريد و اگر جنازه
يا ايها «: شما نرسيد ناراحت نباشيد، زيرا خدا در قرآن فرمود

/ بقره(» مع الصابريناهللا  الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلوه ان
ن در پيشرفت كار خود صبر و مقاومت پيشه اي اهل ايما) 153

كنيد و به ذكر خدا و نماز توسل جوييد كه خداوند ياور صابران 
 . است

 .خداحافظ ديدار ما روز قيامت
از عمر ما  .خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

 بكاه و بر عمر او بيافزاي
 سبحان مدانلو



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسين: نام
 مظفري: نام خانوادگي

 رضا : نام پدر
 1335: تاريخ تولد
 شهر  ي بزرگ شهرستان قائمقاديكالروستاي : محل تولد

  قاديكالي بزرگ – 61/  1/  17 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

اي متدين و با ايمان  خانواده در 1335 سالحسين مظفري 
. شهر ديده به جهان گشود ي بزرگ قائمقاديكالدر روستاي 

او از همان  و دستي بر آن سايه افكنده بود تنگاي كه  خانواده
 . كودكي طعم تلخ فقر را چشيد

 

شهيد   
 حسني مظفري
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ي  حسين قبل از ورود به دبستان، قرآن را در مكتب خانه
محل فراگرفت و با پرورش در فضاي معنوي خانواده، عشق به 

هايي  مراثي و نوحه. در نهادش جاي گرفت) ع(قرآن و اهل بيت
شد، به  در ماه محرم خوانده مي هبه ويژ را كه در مجالس عزا

كرد و از همان آغاز كودكي  سپرد و با خود زمزمه مي حافظه مي
 . شد) ع(خوان امام حسين مرثيه

وقتي كه پاي به دبستان نهاد استعداد درخشان و نبوغش 
ي  ابتدايي عالقه وافري به مطالعه ي دورهدر . كامالً مشهود بود

ي فراوان و استعداد  مطالعه براثر. هاي غير درسي داشت كتاب
 . نوشت هاي روان و انشايي شيوا و پر محتوا مي ذاتي، متن

هنگامي كه براي . شد همه ساله شاگرد اول كالس معرفي مي
شهر آمد، سال اول  ي متوسطه به قائم تحصيل در دوره

اين خبر به . آموز ممتاز شناخته شد دبيرستان به عنوان دانش
نامه چاپ شد و موجي از شادماني را براي همراه عكس او در روز

رعايت آداب اسالمي و و حسن  .او و دوستانش به ارمغان آورد
هاي اخالقي او  ويژگي. خلقش از او شخصيتي ممتاز ساخته بود

 . موجب شد كه نفوذ كالم يابد و سرمشق ديگران گردد
عبدالرسول اسحاقي   االسالم والمسلمين تحج كه هنگامي

ي بزرگ داير كرد، او قاديكالئت قرآن در روستاي ي قرا جلسه
 13در حالي كه  .محور اصلي جوانان مذهبي در جلسات بود

ي قرائت  در غياب استادش سرپرستي جلسه ،سال بيشتر نداشت
  .گرفت قرآن را به عهده مي
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چنان با اخالق حسنه و منش اسالمي توجه جوانان و 
رد كه در آن عصر ك ب ميذقرآن ج ي نوجوانان را به جلسه

  بيش از دويست نفر در آن جلسه ،خفقان و هرج و مرج اخالقي
 . كردند شركت مي

نگري از صفات واالي او  ي صدر و بينش عميق و آينده سعه
ي جوانان روستا چشم به او داشتند و به عنوان الگويي  همه. بود

ي  همت واالي اين عاشق قرآن، جلسه. آموختند از او درس مي
داشت و آن  ت قرآن را مانند چراغ پر فروغي فروزان نگه ميقرائ

را مركزي براي آراسته شدن جوانان به اخالق و آداب اسالمي و 
 . مسائل سياسي ساخته بود

گيري قيام مردم ايران فعاليت او در بيداري و  زمان با اوج هم
او در محل زندگي از پيشتازان . شد آگاهي مردم آشكارتر مي

گام با ساير  آمد كه هم ب اسالمي به شمار ميحركت انقال
هاي  جوانان مسلمان و با ايمان در مبارزه با رژيم طاغوت گام

مؤثري برداشت و به همراه هم رزم خود، شهيد احمد اسالم نيا 
 . گيري تظاهرات مردمي نقش فعالي داشت در شكل

بعد . گير كردند شاهي او را دست ان رژيم ستممأموريك بار 
ي  دربارهشهر  سقوط رژيم پهلوي اسنادي در شهرباني قائماز 

 .آيد ميدستگيري ايشان يافت شد كه در ادامه 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران مدتي به همراه استاد 

االسالم و المسلمين اسحاقي براي پاسداري از كيان   تحج خود
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 به عنوانجمهوري اسالمي در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
به ديدار امام  1358 سال .به خدمت پرداختفرمانده عمليات 

پس از چندي به اداره آموزش و پرورش . نايل آمد) ره(خميني
ي خود را در  راه يافت و در كنار كار اداري فعاليت گسترده

 . انجمن اسالمي محل ادامه داد
نيا هر لحظه آواي  پس از شهادت دوستش شهيد احمد اسالم

ياران و آشنايان در . شنيد ت را در گوش جان ميشكوهمند شهاد
در طلوع چهارمين . كردند اش آثار شهادت را مشاهده مي چهره
» يا مقلب القلوب واالبصار «  گوقتي كه بان انقالب اسالميبهار 

شنود هماهنگ با آن آواي شهادت را  را به هنگام تحويل سال مي
شهادت من  گفت اين سال، سال احساس كرد و به ياران مي

شهر برود و به  هرچند به او پيشنهاد كردند كه به قائم. است
اش در شهر زندگي كند، تا شايد از خطر احتمالي  همراه خانواده

رهايي يابد، قبول نكرد و فعاليت داشتند  ،منافقان كه در محل
گفت كه من از مرگ و مردن در راه خدا هيچ باكي ندارم و  مي

من در ميان مردم محل . ام اده كردهخود را براي شهادت آم
او مانند شمعي . خواهم ماند و در راه هدفم جان خواهم باخت

ي  ل بيچارگان باشد و همهفبخش مح سوخت تا روشني مي
 . برد كار مي مساعدت خود را براي رفع مشكالت مستضعفان به

معلمي در جلسات قرآن،  ،حسين داوري براي دادخواهان
ر در سنگر بسيج مستضعان، ياري مهربان سربازي هميشه بيدا

 . براي دوستان و خاري در چشم دشمنان و منافقان بود



 275 •حسين مظفري شهيد 

 

هاي او هنوز در  ها و سحرخواني سرايي ها، مرثيه خواني نوحه
هر چند  .انداز است طنين ي بزرگقاديكالگوش اهالي روستاي 

سال بيشتر نداشت، اما بسيار باتجربه بود و از تاريخ  25
ي عبرت  ، مايه)ع(ي حضرت علي كه به فرمودهگذشتگان 

گويي پير جهان . گرفت هاي فراوان مي آيندگان است، بهره
 .استاي بود كه سرد و گرم روزگار را چشيده  ديده

او در صدد ايجاد تشكل و سازماندهي افراد حزب اللهي 
منافقان كوردل كه از قدرت نفوذ او در بين جوانان  منطقه بود،

م مطلع بودند و از همت واالي او بيم داشتند در منطقه و مرد
هنگامي كه عازم  1361فروردين  17گاه روز سه شنبه  صبح
بود، راه را بر او و يارانش بستند و با ناجوانمردي او و  شهر قائم

به را ) جمشيد خداپرست، محمد علي حق پناه (يارانش 
 پيكر معلم شهيد پس از تشييع در مسجد. شهادت رساندند

ي بزرگ به خاك قاديكالي  منطقه) خيل چاالكي(مظفري د يشه
 .سپردند
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اطالعــات  ي ادارهبـه رئــيس  شــهرباني  مـأمور مـتن گــزارش  
 ي حسين مظفري شهر درباره قائمشهرباني 
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اداره  شهر به رئـيس  قائمشهرباني اطالعات اداره متن گزارش 
 مظفري ي حسين اطالعات شهرباني كشور درباره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد عباس : نام
 موسوي چاشمي : نام خانوادگي

  سيد حسين: نام پدر
 1/1/1337 :تاريخ تولد
 شهر  شهرستان قائم: محل تولد

 شلمچه  - 4/3/1367: تاريخ و محل شهادت
 
 
 

و سرسـبزي   ها گلگام با روييدن  هم 1337در اول فروردين 
ــي  ي و از ســالله ي مــذهبيا هدر خــانواد طبيعــت رســول گرام

اش  گيتي نهـاد كـه خـانواده    ي كودكي پاي به عرصه )ص(اسالم
ديگـر بـه    ي، تـا طراوتـ  ميالد مسعودش را به انتظار نشسته بود

 

د   شهي
سيد عباس 
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نامش را ) ع(العباس به ياد ايثار و فداكاري ابوالفضل .ارمغان آورد
و  ي فـراز  كـودكي را بـا همـه    ي دورهعباس سـيد . عباس نهادند

ابتـدايي را در  تحصـيلي   ي هدور .هاي روزگار به پايان بـرد  نشيب
ي دبيرستان را در هنرستان فني  دورهشهر به اتمام رساند و  قائم
 .گذراندي برق  رشتهدر 

موجب شد كه عباس  )ع(عشق به اهل بيت عصمت و طهارت
گام با پدر در محافل مذهبي و ديني شركت كند و از همـان   هم

صفتان دين مبين اسـالم   ي با خصايص نيكوي نيكوكودك ي دوره
پاي به راه آنان نهد و در پيمودن راه رهروي صادق و آشنا گردد 

كار بندد و به آينـده   هها پند گيرد و در زندگي ب از گذشته .باشد
هجوم باد را بشناسد و استواري كوه را تجربه كند . اميدوار باشد

 . چگونه رفتنمثالي باشد براي چگونه زيستن و  تا
ابتـدايي در   ي دوره به عنوان آموزگار 1359 سالسيدعباس 

شـهر   آموزش و پرورش استخدام شد و در مناطق روستايي قـائم 
بخشيدن  به تدريس پرداخت و چون شمعي فروزان براي روشني

در راهي كه كودكان معصوم و پرمهر روستا براي فراگيري علـم  
 ارتبـاط عـاطفي بـا    و  قـه بـه خـاطر عال   .سوخت پيمودند مي مي

كرد تا به  دعوت مي ها آنرفت و از  شان مي ان به منزلآموز دانش
كـرد و   ها اقـدام مـي   براي معالجه و درمان آن گاه .منزلش بروند

هـا   آورد و مقدمات شركت آن ان را با خود به شهر ميآموز دانش
آمـوزانش زمـاني    دانش .دكر هاي فرهنگي فراهم مي را در فعاليت
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ها عـزم رفـتن بـه جبهـه را      شوند معلم مهربان آن مي  مطلع كه
تو معلـم  «:نويسند اما سرشار از مهر مي ،با انشايي كودكانه ،دارد

  » . ...كردي تو مي خوبي بودي، تو به ما توجه
و  پيوسـت به جمع رزمندگان اسالم  1365 سالسيد عباس 

 «لقـب   رزمـانش بـه او   جايي كه هم تا دآفري  فراوان هاي حماسه
ي فنـي اطالعـات خـوبي     او از رشـته . دهند مي »عباس چريك 

 ،توانست در قسمت فني و مهندسي خـدمت نمايـد   داشت و مي
 ،گفـت  ي عمليـاتي مـي   ن منطقـه اما در جواب تقاضاي مسـئوال 

. دوست دارم هميشه در صف مقـدم جبهـه بـا دشـمن بجـنگم     
اگرچه هم رزمـانش در سـاختن حمـام صـحرايي از خـدمات او      

 . مند شدند هرهب
در سنگر علم و دانـش بـه    بازگشت،يت و مأمورپس از اتمام 

لقـاي  و هـواي جبهـه در سـر    در حـالي كـه    .پرداخـت تدريس 
همسر و  1367فروردين سال بار ديگر در . او بودمحبوب در دل 

 .هاي نبرد شد راهي جبهه و سپرددختر كوچكش را به خدا 
آفريني  شاهد حماسهگاه كه خورشيد  آن 1367چهارم خرداد 

سازان در مقابله بـا تـك نيروهـاي     همراه با شور و شعور حماسه
او  .دآفريـ  عباس نيز در سمفوني آتش و گلوله حماسه ،بعثي بود
محابـا كنتـرل    بي رسيد،ي تانك به شهادت  راننده ديدوقتي كه 

در مصاف  .پرداخت تانك را بر عهده گرفت و به مقابله با دشمن
) 28/فجـر (» ارجعي الي ربك  « به نداي مخلص داين عاشق عاب
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عاشقي كـه فـردوس بـرين    . پيوستد و به ملكوت اعلي دا پاسخ 
پيكـرش در  ، روحـش از عـالم ناسـوت پـرواز كـرد      ،جايش بـود 

به يادگار براي تسلي قلب . ماند چنان باقي هاي شلمچه هم دشت
بـه   شـهر  الدين قائم بازماندگان لباس شهيد را در گلزار سيدنظام

  .خاك سپردند
 آيـد بـرو امـا    مـي  صداي پاي غمگين تـو 

 

رم از جستجويت در مالل كوچه و بـازار پ 
 

 

 ي شهيد نامه وصيت
ــند    ــو را نكش ــز نك ــق ج ــلخ عش  در مس

 

 روبــه صــفتان زشــت خــو را نكشــند    
 

ــراس    ــتن نه ــادقي زكش ــق ص ــر عاش  گ
 

 را نكشـــند كـــه او آن مـــردار بـــود هـــر
 

 ]عطار نيشابوري[
اعظـم مهـدي   اهللا  مان حضرت بقيه ام زمانسالم و درود بر ام
 .موعود ارواحنا له الفدا

ي راه پيـامبران   نـده هادامـه د  ،سالم و دورد بر ابراهيم زمان
  .الهي روح خدا خميني

سـالم بــر سـرور شــهيدان و بـر تمــامي شـهدا از هابيــل تــا     
خرداد و از  پانزدهمآفرينان  حماسه تا )ع(و از حسين) ع(حسين

 22اهللا  شهريور تا يوم هفدهتا هفده شهريور و از  خرداد پانزدهم
 .ي گرامي شهدا بهمن و سالم و درود به خانواده
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دانيم كه هر كس و هر گروهي منطق و طرز فكر  مي !عزيزانم
ها را بـراي   و معيارهايي دارند كه با آن طرز فكر و معيارها ارزش

رز كنند و در اين ميان شهدا داراي منطق و ط خود مشخص مي
تـوان بـا منطـق افـراد معمـولي       منطق شهيد را نمي. فكر بودند

از يـك طـرف    ،منطق او آميختـه بـا عشـق اسـت     .مقياس نمود
 .اصالح جامعه و از طرف ديگر سـوختن و روشـن كـردن اسـت    

شدن در جامعـه بـراي احيـاي جامعـه      جذب شدن و منطق حل
هـاي   منطـق ارزش  .منطق دميدن روح به اندام مرده است .است

 .آفريني است انساني و منطق حماسه
كـه   رود مان مي اكنون كه انقالب اسالمي !خواهران و برادران

ي گيتـي برچينـد، تمـامي     بساط كفر و الحاد را در تمامي پهنه
شياطين شرق و غـرب منطقـه بـه سـردمداري شـيطان بـزرگ       

شـرق و غـرب تـا قبـل از     . آمريكا بر عليه اسـالم بسـيج شـدند   
ولـي   ،سـتيز بودنـد   هـم در  ر سر منافع خود باپيروزي انقالب ب

مان  اكنون پشت يك ميز نشسته و بر عليه انقالب بزرگ اسالمي
 ي گنبد و زماني غائله ي يك زمان غائله. چيند طرح و توطئه مي

تواننـد كـاري از    كردستان را به راه انداختند و وقتي ديدند نمـي 
عليه ما تحريـك  يعني صدام را بر  ،كار زمان جنايت ،پيش ببرند

اگر چه توانستند در اوايل جنگ خسارات مادي و جـاني   ،كردند
ولي اين گونه خسارات نه تنها نتوانست  ،فراواني بر ما وارد كنند

ديـده   بلكه امـت را آب  ،ي ما ايجادكند گونه تزلزلي در اراده هيچ
كرد، توانست در مقابل اين همه مشكالت مانند يك كوه استوار 
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اين شرايط سـخت و حسـاس بـود كـه مـن بنـا بـر         در بماند و
تواننـد   ي كساني كه مي همه« :امام عزيزمان كه فرمود ي فرموده

سـره   اسلحه به دست گيرند به جبهه بروند تا كار جنـگ را يـك  
تا در اين شـرايط   ،بر خود واجب ديدم كه به جبهه بروم »كنند

تا بتوانم  ،دل و جان لبيك گفته سخت فرمان امام عزيزمان را با
 .دينم را به انقالب اسالمي ادا كنم

 همسر عزيزم 
مان نسبت به هم زياد بود و تحمل  ي عالقه قدر چهداني كه  مي
ولي اكنون رسالت  ،ترين ناراحتي نسبت به هم را نداشتيم كوچك

اميدوارم كـه از ايـن    .گونه رسالت زينب ؛سنگين بر دوشتان است
وند يكتا پيروز و سـرافراز بيـرون   گاه خدا امتحان در مقابل و پيش

 .خواهم كه از فرزندم فاطمه خوب نگهداري كني بيايي و از تو مي
چنان كه براي مـن   سوز باشي، براي او مادري مهربان و پدري دل

 . سوز بودي دل همسري مهربان و
 مادر مهربانم

مـن نتوانسـتم    برايم زحمـت كشـيدي و   قدر چهدانم كه  مي
اميدوارم كه مرا ببخشيد خداوند به شما  .اشمبرايت فرزند نيكو ب

 .صبر عطا فرمايد
 برادران و خواهرانم 

اي  امروز رسالتي سنگين بر دوش شماست و هر كس وظيفـه 
. ايــن بــار ســنگين رســالت را بــه مقصــد نهــايي برســانيد ،دارد

 .اميدوارم كه سر افراز و پيروز از اين امتحان الهي بيرون بياييد
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و ضعيفم و براي رضاي تو به اين مكـان   ي حقيرانسان !بار الها
آن اجـري را  . رضايت تو رضايت من است .آمدم) جبهه(مقدس 

 . براي من انتخاب كن ،كه براي صالحان برگزيدي
 .نيازمندم، محتاجم به لطف و كرم تو !بار الها
با عدل خود با من رفتار مكن بـا لطـف خـود بـا مـن       !بارالها

  .كن مدارا
آخرين  به من توفيقي عنايت فرما تا بتوانم در !عبودام! بارالها

هـاي دشـمن بـه مـن      اي از گلوله لحظات عمرم زماني كه گلوله
گويان بگـويم   مشتي از خون را برداشته و الهي العفو ،اصابت كرد

 . آن توست بپذير بارالها معبودا از
 خدايا خدايا تا انقالب مهدي خميني را نگهدار

 . والسالم    
 20/1/65عباس موسوي چاشمي ـ  سيد
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 شهر شهرستان قائمروستاي قراخيل : محل تولد
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ــانواده ــواليي در اول   خ ــذهبي، مستضــعف و كشــاورز م ي م
. از تولد عقيل غرق در شادي و سرور شـد  1332سال  فروردين

دسـتي را    او از همان آغاز طفوليت طعم تلخ محروميـت و تنـگ  
در هفت سالگي به دبستان هدايت قراخيل رفت و پـس  . چشيد

 

شهيد   
حاج عقيل 
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ي تحصيل بايد به شهرسـتان   ي ابتدايي براي ادامه از پايان دوره
اص وضـعيت خـ  فقـر مـالي و   آمد، ولـي بـه سـبب     شهر مي قائم

بــا اصــرار پــدر ، امــا تحصــيل امتنــاع نمــود ي خــانواده از ادامــه
تـو بايـد    ،گفت اگر تمام دارايي خود را بفروشم متدينش كه مي

 . به تحصيالت خود ادامه داد ،باسواد شوي
ــت و مســ    ــاني را وداع گف ــدرش دارف ــواني پ ليت ئودر نوج

انه ناگريز به صورت شب ،او افتاد ي ي هفت نفري بر عهده خانواده
و  ادامه تحصيل داد و در آزمون ورودي تربيت معلم پذيرفته شد

ي  پس از پايان دوره .پرداختتحصيل به فن  و  ي حرفه در رشته
سـرا بـه عنــوان معلـم در آمـوزش و پـرورش شهرســتان       دانـش 

 .شهر مشغول به خدمت شد قائم
پس از پيروزي انقالب به عنوان يك نيروي فعـال و محـوري   

حاج عقيـل بـه   . يي روستاي قراخيل فعاليت داشتدر امور اجرا
هــاي سياســي و مــذهبي چنــدين بــار از ســوي  دليــل فعاليــت

ضدانقالب تهديـد بـه تـرور شـد، زيـرا او در جريـان مبـارزه بـا         
مدتي به . شد اصلي محسوب ميسرسخت و منافقان از نيروهاي 

در  و شهر خـدمت كـرد   عنوان داديار دادگاه انقالب اسالمي قائم
مبني بر تشكيل ارتـش  ) ره(تاي فرمان تاريخي امام خمينيراس

كاري دوستانش بسيج روستاي قراخيـل را   بيست ميليوني با هم
 .كرد گذاري  پايه

رزمـانش گـاهي    آفرين بود و هـم  حاج عقيل مظلوم و حماسه
دادند و اين كالمـي اسـت كـه بـه      لقب سردار غريب را به او مي
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به راستي چرا سردار غريب . تتوان از كنار آن گذش سادگي نمي
هـاي   هايي را كه حاج عقيل نگاشت حكايـت از تهمـت   بود؟ نامه

ها غريب بودن و  دارد، اين نامه.. .ها و ها، ناماليمت ناروا، نامردمي
بـراي   1365در زمسـتان سـال   . دهـد  هي ميامظلوميت او را گو

و هاي روزانـه ا  ي نبرد اعزام شد و يادداشت چندمين بار به جبهه
جـا   خـدايا، مـا در ايـن   «: گر عظمت روحي اوست در جبهه بيان

هاي دشمن كـافر را بـا چشـم خـود      اي و راكت هاي خوشه بمب
و يا ) عج(ي يا مهدي آيد و زمزمه بينيم كه بر سر ما فرود مي مي

بـر زبـان    ]9/يس[ »... .ايديهم و جعلنا بين« ي و آيه) ع(حسين
  ».جاري است خودت ما را ياري كن

: چنـين نوشـت   ،هنگام عمليات در فرصتي كه پيش آمـد  به
گـرديم، در ميـان    به نام خدا كه از اوييم و به سوي او بـاز مـي  «

هـاي تـوپ و خمپـاره و بمبـاران هـوايي در       آتش و دود و گلوله
ي عزيزان را با چشم  تكه شده ي تكه جنازه. نزديكي بصره هستم

تشان قطع شده خود ديدم، ديدم عزيزاني كه پايشان قطع و دس
ايـن مـردم چگونـه     ؟ها كه هستند بود، در خود فرورفتم كه اين

از چند نفر سؤال كردم در جـواب   ؟انديشند اند و به چه مي شده
فكـر زن  ] به[يك لحظه.. .گويند ما سرمان را به خدا سپرديم مي

هـا بنمـايم و بگـويم     جـا سـالمي بـه آن    و فرزندانم افتادم از اين
اي دنيـاي پسـت فرومايـه، خـداحافظ اي      خداحافظ. خداحافظ

من دنيـا را زيـر پـا گذاشـتم تـا       .كش پرور و ضعيف دنياي ظالم
 » .دنياي ابدي را به دست آورم
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امـا شـما    «: در خطاب به همسر و فرزندان و مادرش نوشـت 
قبـل از  . من با مرگ يك قدم فاصله دارم !همسر و فرزندان عزيز

فرزندان عزيـز افتخـار   . مايمن هر چيز تقاضاي صبر براي شما مي
كنيد پدرتان بـراي دفـاع از اسـالم و قـرآن در مقابـل اسـتكبار       

 . ...خواهم راهم را ادامه دهيد از شما مي. جهاني كشته شد
سوزم، خيلي زحمت براي من كشـيدي،   مادر دل !مادر عزيزم
هر چند من كاري براي تو نكردم در قيامـت نـزد   . مرا حالل كن

خداحافظ زندگي، خداحافظ زندگي، . يد باشيرو سف) س(فاطمه
  ».سالم بر زنده ماندن ابدي

اش را به پايان برد و  هاي روزانه اين مرد خدا آخرين يادداشت
چـه زيباسـت   . اندكي پس از آن براي شهادت آغوشش را گشود

 گونه به استقبال شهادت رفتن و غريبانه شـهيد  نهراسيدن و اين
صد و هشـت نفـر از بسـيجيان     يك همراهسردار غريب به . شدن

شـركت   5 يپايگاه ثاراهللا قراخيل در عمليات پيروزمندانه كربال
پنــدارها را از هــم  ي مردانــي كـه پــرده . كـرد و حماســه آفريــد 

مـرگ بـراي    ،ديدنـد  گسستند و غير خدا در اين وادي هيچ نمي
جاودان بود و شهد شيرين شـهادت برايشـان بـس     تها حيا آن

در  22/10/1365ج عقيل سردار غريبي بود كه در حا. گوارا بود
و شــراب عشــق تمــام وجــودش را گرفــت   5عمليــات كــربالي

پـس از چنـد روز در   را پيكـر مطهـرش    .اش را رنگين كرد جامه
و در آرامگـاه سـيد ميـرزاي    كردنـد  شهر تشـييع   شهرستان قائم

 .سپردندروستاي قراخيل به خاك 
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 ي شهيد نامه وصيت
القـوم   ا صـبراً و ثبـت اقـدامنا و انصـرنا علـي     ربنا افرغ علين« 

 )250/بقره ( »الكافرين
هاي ما را ثابـت   ما را صبر و بردباري عنايت فرما و گام !خدايا

  .و استوار گردان و بر كافران پيروز
جانب عقيل مواليي معلم و مسئول بسيج پايگـاه ثـاراهللا    اين

انيت خط قراخيل و عضو شوراي انجمن اسالمي محل، پيرو روح
اي از بنـدگان   بنـده . باشم امام بوده، وابسته به هيچ گروهي نمي

ي حق عليـه باطـل    خدايم كه در اين موقعيت حساس در جبهه
 .مشغول نبرد با كفار هستم، شايد سعادت شهادت نصيبم گردد

اي از روند حركت انقالب و خطـري كـه آن را تهديـد     تجربه
 :رسانم يماهللا  نمايد به اطالع امت حزب مي

انقالب اسالمي ايران به رهبري مرجع تقليد شيعيان جهان و 
العظمـي امـام   اهللا  ي مقاومـت و تقـوا يعنـي حضـرت آيـت      اسوه

ي نخست پيروزي را با بيرون رانـدن   خميني با ياري خدا مرحله
هـاي   تا به حال آمريكا و اقمارش توطئه .كار برداشت شاه جنايت

انـد   هوري اسالمي تـدارك ديـده  گوناگوني را جهت براندازي جم
هـا   ي ايـن  اما خطري كه از همـه . كه با مكر خدا نقش برآب شد

 ،كنـد  تر هست و امروز انقالب اسالمي ما را تهديد مـي  خطرناك
و  هـا  هاي كليدي توسط آن طلبان و گرفتن پست ي فرصت رخنه
سرد كردن نيروهاي مخلـص و مـؤمن و مسـتقل     زدن و دل كنار
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هاي مهم به اهل آن سپرده نشد و  ليتئواز مس بعضي. دنباش مي
ب صـ الهـي را غ  هـاي   افرادي با ظاهري انقالبي و اسالمي امانـت 

نـد كـه داراي   كردبع افـرادي را دور خـود جمـع    طّاالنمودند و ب
 ،د و بالعكسنباش گويي مي قربان ي تملق و چاپلوسي و بله روحيه

ـ  لصـي كـه چنـين حـاالتي ندارنـد بـا      افراد مستقل و مخ و  گان
هـايي كـه امتحـان     آن ،شوند هايي مختلف كنار زده مي برچسب

هـا و   و ليبـرال  فقـان خود را در كوران انقالب و در مقابله بـا منا 
در مقابـل افـراد    .ها پس دادنـد  ها و شهيد دادن حضور در جبهه

 ،زدنـد  فقط نق مي و طلب كه تا ديروز كنار نشسته بودند فرصت
كنند و از هر موقعيـت و   انقالب را ميخواري  امروز ادعاي ميراث

تريبون و وسايلي كه در اختيار دارنـد بـراي كوبيـدن و منـزوي     
ي مهـم و وجـه    مسـئله . نماينـد  كردن طرف مقابل استفاده مـي 

هاي ديگران اين هست كه  ي خطرناك با توطئه تمايز اين توطئه
 داري از اسالم و واليت فقيه و روحانيت اسـتفاده  ي طرف با حربه

خـود  : خصوصيات مجريان اين توطئه بدين شرح است. شود مي
درست است، مصـالح   ،گويند ها مي محورند و معتقدند هر چه آن

دهند، چشم ديـدن افـراد    شخصي را بر مصالح اسالم ترجيح مي
و انجمـن اسـالمي و   اهللا  مستقل را نداشته با قشـر جـوان حـزب   

هـا   دن مسـئوليت خوشي ندارند، در انتخاب افـراد و دا  بسيج دلِ
. باشـد  گـويي مـي   قربـان  چاپلوسي و بله ،ها روابط مالك براي آن

هـا   انقالبي ها و تازه تفاوت خوردگان انقالب و بي اطرافشان را ضربه
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تـرين ضـعف رقيـب بـراي      از كوچـك . انـد  دارها گرفته و سرمايه
بـه راحتـي انـگ و برچسـب      ،نمايند كوبيدن انقالب استفاده مي

 . زنند مي
 اي قلب امت و اي اميد مستضعفين  ،ماماي ا

زند و عشـق شـهادت    هنوز شور انقالب در سر امت شعله مي
هاي ماست، اگر امت با اشاره و رهنمودهاي شما شاه را  در جوان

را  فقانهاي منا خائن را فراري داد و چهره صدر بيرون كرد و بني
ها  رهشناختند، اما اين بار توطئه به قدري خطرناك است كه اشا

ي  تر و حركـت كوبنـده   ملت منتظر برخورد سريع. كارگر نيست
هـا نقـش    ي خزنده را مثـل ديگـر توطئـه    شماست تا اين توطئه

 .برآب كند
زننـد در حـالي كـه بـه      اساساً ما را انگ ضد واليت فقيه مـي 

انـد و شـهيد    فرمان ولي فقيه امروز رزمندگان جبهـه را پركـرده  
مــا را مخــالف . كننــد فــاع مــيشــوند و از شــرف و اســالم د مـي 

خوانند در حالي كه براي دفـاع از مقـام    گر مي روحانيت و توطئه
هـا سـرهاي مـا     و ليبـرال  فقانهاي منا روحانيت در مقابل اهانت

درست هست كه مسئله مهـم و اصـلي جنـگ هسـت،      .شكست
ولي اين جريان خزنده، با آگاهي از اين موقعيت حساس مشغول 

باشـند و تـا    هاي حساس مي گرفتن پست چيني و به دست مهره
ي كوچك آن را در آمـوزش   حد زيادي به پيش رفتند كه نمونه

و پرورش اين ارگاني كه پايه و اسـاس انقـالب هسـت مشـاهده     
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شايد قلب عزيز و مهربان شما هم از اين موضوع آزرده . كنيم مي
طلبـان   امت منتظر است تا شما لب باز كنيد و اين فرصت. باشد
طلبان و غاصب به ناحق امانت الهـي را بـه    ودمحوران و رفاهو خ

اگر خداي نكرده ايـن  . ها را به اهلش بسپارند زير بكشند و امانت
توطئه يعني كنـار زدن نيروهـاي مسـتقل و مخلـص و پيـروان      

و  ن افراد متملـق و چـاپلوس  كردواقعي واليت فقيه و جايگزين 
ن وقت است كـه ايـن   آ ،ل گرددبه ظاهر انقالبي و اسالمي تحم

قشر آمريكايي همه جا خواهند رفت و آن باليي كه نبايد بر سر 
آيد و اين دفعه اگر آمريكا وارد شود بـه هـيچ كـس     ما بيايد مي

 . رحم نخواهد كرد
به عنوان كسي كه شـهادت در راه خـدا را آگاهانـه انتخـاب     

ا نامه ر خواهم اين وصيت مي ،م و با دادن خون خود به اسالمكرد
تكثير و در اختيـار مسـئولين قـرار بدهنـد و يـك نسـخه آن را       

اهللا و شـهيد پـرور    دست مبارك امام برسانيد و از امـت حـزب   به
خواهم در شناسايي اين جريان خطرناك و عوامـل آن دقـت    مي
 .طلبان خالي نگذارند ه و صحنه را براي نفوذ فرصتكرد

 والسالم         
  62/  12/  18عقيل مواليي     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضا: نام
 نژاد  ميرزا: نام خانوادگي

 جان علي: نام پدر
  1/1/1335: تاريخ تولد
  كالي شهرستان جويبار روستاي سراج: محل تولد

 شلمچه – 65/  12/  15: تاريخ و محل شهادت
 
 

در روستاي  1335رضا ميرزانژاد در روز اول فروردين سال 
اش شادي  ن گشود و خانوادهجويبار ديده به جها يكال سراج

كودكي را  ي دورهرضا  .تولد رضا را با شادي سالي نو آميخت
ي ابتدايي روستا شد  سپري كرد و براي كسب علم راهي مدرسه

 

شهيد   
رضا 
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ي تحصيل به ساري  ي ابتدايي براي ادامه و پس از پايان دوره
 . جا به اتمام رسانيد رفت و تحصيالت متوسطه را در آن

اسالمي  گيري انقالب سلمان ايران به هنگام اوجگام با ملت م هم
كرد و  ها عليه رژيم شاهنشاهي شركت مي ييپيما راهدر تظاهرات و 

ها تحت  هاي سياسي و مذهبي و پخش اعالميه به دليل فعاليت
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران از . تعقيب ساواك قرار گرفت

  .ي انقالب بود سوخته حاميان و مدافعان دل
ي جاسوسي امريكا در تهران بود و با  به هنگام تسخير النه
 .كاري داشت هم) ره(دانشجويان پيرو خط امام

ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج يك فرزند  1359رضا سال 
 . پسر به نام وهب و يك دختر به نام سميه است

 .به استخدام آموزش و پرورش درآمد 59-60تحصيلي  سال
تحميلي و تشكيل ارتش بيست ميليوني، پس از شروع جنگ 

الزم نظامي را آموخت تا بتواند در صف مبارزان راه حق فنون 
قرار گيرد و با حضور در جبهه دين خود را نسبت به انقالب 

زماني كه در سنگر علم و تعليم و تربيت . اسالمي ادا نمايد
كرد با گروه آموزش نظامي سپاه پاسداران شهرستان  تالش مي

  .پرداخت يبار همكاري داشت و به آموزش نيروها ميجو
هاي جنگ حضوري مستمر داشت و چهار بار  او در جبهه

كه  ييها هاي نبرد اعزام شد و به دليل تجربه داوطلبانه به جبهه
كه به مناطق جنگي اعزام بار دست آورد، آخرين  در جبهه به
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م را بر شده بود فرماندهي يك گروه از رزمندگان سلحشور اسال
قبل از شروع عمليات خطاب به هم رزمان خود  .عهده گرفت

تا اسالم در جهان قد  رويم تا خود را فدا كنيم ما مي: گفت
 . برافرازد

او به فداشدن خود در راه سرافرازي اسالم رضايت داد و 
او رفت و خود . ي ايثار دليرمردان دشت كربال را زنده كرد حماسه

اسالم هميشه و هر زمان پاينده باشد، باشد را فدا كرد، باشد كه 
كه دين محمدي و عدالت علوي و رشادت حسيني در جهان 
پايدار بماند، باشد كه ايران به آزادگي خود ببالد و سربلند و 

دشت شلمچه شاهد  1365پانزده اسفند سال  .سرافراز باشد
 . بود) ع(اي از رهروان حسين عروج خونين رزمنده
در روز . به زادگاهش منتقل شدنژاد  ميرزا پيكر مطهر رضا
صدا بود و از  آن آموزگار كالس درس، بي ،تشييع پيكر شهيد

ال « آموختگانش فرياد   دانش، اما خاست اش آوايي برنمي حنجره
را زمزمه كردند و به همگان گفتند كه او معلم » اله اال اهللا 

پيكر پاكش  .راستين زندگي و مدافع به حق انقالب اسالمي بود
را با چشماني اشكبار تشييع كردند و در گلزار شهداي 

 .كالي جويبار به خاك سپردند سراج
 

 ي شهيد نامه وصيت
 .جنگيم مي ها ي ما آزاديم و براي آزادي انسان همه



 درسي از عشق  • 298

 

 همسرم
سوز و مهربان  شايد در طول زندگي با تو، برايت شوهري دل

و راحتي برايت رنج و  نبودم و شايد بارها و بارها به جاي آرامش
در دلم نيت اذيت و آزار تو نبود، بلكه . ناراحتي ايجاد كردم

منظورم كنترل زندگي و جهت بخشيدن آن به طرف زندگي 
 . دارتر در آينده بود به هر حال خطاهايم را ببخشيد بهتر و هدف
صبور و » صبورا « در طريق زندگي هم چون نامت ! همسرم

در . حاكميت خود را بر آن زندگي بقبوالني بردبار باش تا بتواني
نهي و  تواني در صراطي مستقيم گام اين صورت است كه مي

يافتگان باشي و اگر زندگي و زنده ماندن بر  تواني از هدايت مي
تو حاكم شود، شياطين كوچك و بزرگ زندگي هر لحظه تو را 

و مغضوبين و  كشند كه همان راه ضالين به سويي و طريقي مي
 .گمراهان است كه سرانجام سختي را به دنبال خواهد داشت

 برادران انجمن 
خصوصاً شما برادران انجمن اسالمي ! برادران عزيز و متعهد

توحيد سراج كال، همان طور كه در ابتداي رشد انقالب زحمات 
ايد هم چون گذشته در مقابل تهديدها  هكردو مشقاتي را تحمل 

ها هم چون بنياني  ختي و مرارتها و س ها و تهمت و دشنام
مرصوص باشيد و با اين كارها از بار مسئوليت شانه خالي نكنيد 
كه در آن صورت خواست دشمنان اسالم و انقالب را برآورده 

ي اين  بايد در برابر همه. نماييد كنيد و آنان را خوشحال مي مي
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مشكالت صبر پيشه كنيد كه در اين صورت خاري در چشمان 
باشيد و خداوند مهربان با صابران  اسالم و انقالب مي دشمنان

 . است
 مردم محل 

در مقابل خون ! كال، برادران و خواهران مردم مسلمان سراج
رسان خون شهدا  ي اين شهدا مسئول هستيد و بايد پيام همه

ي افراد محل، برادران و خواهران  به هر حال من از همه .باشيد
هايي كه در دعاي كميل، توسل،  آنپدران و مادران و خصوصاً 

ها و ديگر مراسم حاضر بودند، اميدوارم كه اگر  ييپيما راه
مرا ببخشيد و در موقع  ،ايد برخورد تند و نادرستي از من ديده

اگر از من . نماز از خدا بخواهيد كه مرا مورد لطف خود قرار دهد
خواهم گفت  ،كني از مردم محل چه چيزي آرزو مي ،بپرسند

ي پدران و برادران و در صورت  بسيار دوست دارم كه همه: هك
نام در  امكان خواهران نيز دست در دست هم دهند و با ثبت

 .بسيج، آموزش نظامي ديده و مخلصانه در آن خدمت نمايند
اگر جسدم به دست شما رسيد من را در ! ي عزيز خانواده

با (زم را ام دفن نماييد و نما كنار ديگر برادران شهيد محله
از يك روحاني مسئول و ) كاري مداوم برادران مسئول انجمن هم

متعهد بخواهيد كه بخواند و اگر جسدم به دست شما نرسيد، 
ايد نبايد پس  ناراحت نباشيد، زيرا چيزي را كه در راه خدا داده

ي  ام دفن شوم و چه در هر نقطه حال چه در محله. بگيريد
 ].فرقي ندارد[جهان 
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ببخشيد، ولي  ،اگر نواقصي داشت ،صت بسيار كم بودچون فر
 .نمايم در صورت پيدا شدن فرصت تكميل مي

 والسالم     
 ميرزانژاد –دهلران  62اسفند  7يكشنبه 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي : نام
 نجفيان: خانوادگي نام 

 محمد: نام پدر
 1342/  8/  9: تاريخ تولد
 ي جويبار  كال روستاي سراج: محل تولد

 ام الرصاص ،خرمشهر - 65/ 10/ 4: يخ و محل شهادتتار
 
 
 

كالي  در سراج 1342 آبان نهمعلي نجفيان فرزند محمد در 
علي از بدو . اي مذهبي ديده به جهان گشود جويبار در خانواده

و به  بود كودكي در كانون گرم خانواده با اسالم و قرآن مأنوس
آموزي ساعي و  نشتحصيل دا ي هدر دور .اخالق نيكو آراسته شد

 

شهيد   
علي 
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ي محل و  و راهنمايي را در مدرسه يي ابتداي دوره. كوشا بود
در طول . ي دبيرستان را در شهرستان ساري گذراند دوره

تحصيل از كار و كوشش و رسيدگي به امور خانواده كوتاهي 
ويژگي . بسيار جدي بوددر رسيدن به هدف و كرد، پركار  نمي

او قبل از . تكلفي در زندگي بود بيآاليشي و  بارز او سادگي و بي
ي زيادي به رهبر انقالب حضرت  پيروزي انقالب اسالمي عالقه

اي از  داشت و در طول حيات پربارش لحظه) ره(امام خميني
اهداف مقدس اسالمي و انساني كوتاهي نكرد و پاي در ركاب 

 .مرادش داشت
پس از انقالب اسالمي در بيشتر جلسات مذهبي و پايگاه 

براي ديگران به عنوان . قاومت محل حضور فعال داشتم
آموزش نظامي  1360 سال. بسيجي مخلص الگو و سرمشق بود

هل من « را در پايگاه منجيل فراگرفت و در لبيك به نداي 
حسين زمان خود، وارد ميدان جنگ حق عليه » ناصر ينصرني 

 . باطل شد
 علي هيچ عاملي را مانع انجام تكليف ضروري خود

دانست و جهت پيوستن به صفوف لشكريان حق و دفاع از  نمي
 .شناخت دين و ميهن اسالمي سر از پا نمي

پذيرفته شد و پس از پايان در مركز تربيت معلم  1361سال 
در آزمون سراسري شركت كرد  1364 سالي تربيت معلم  دوره

براي . دانشگاه تهران پذيرفته شدشناسي  ي زمين و در رشته
عالوه بر تدريس در مدارس . ي تحصيل به تهران رفت ادامه
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 1364آذر در . ي پانزده تهران به تحصيل نيز پرداخت منطقه
با اين وجود مشتاق حضور در جبهه بود و قفس . ازدواج كرد

مادي جسمش توان روح متعالي و الهي او را نداشت و روح 
ي  منطقه(  4در عمليات كربالي  65ماه  دي چهارممطهرش در 
 .به عرش الهي عروج كرد) ام الرصاص 

 

 ي شهيد نامه وصيت
جانب علي نجفيان سراجي فرزند محمد به شماره  اين

 .جويبار هستم كالي ساكن سراج 1342متولد  113شناسنامه 
اهللا و اشهد ان  سولاهللا و اشهد ان محمد ر اال  اله ان ال اشهد
 اهللا علي ولي

اهللا اولئك  و جاهدوا في سبيلوالذين هاجروا امنوا الذين  ان «
 ]218/بقره[ ».اهللا واهللا غفور رحيم تيرجون رحم
آوردند و از وطن خود هجرت كردند و در راه  ايمانآنان كه 

كردند منتظر رحمت خداوند باشند كه خداوند  جهادخدا 
 ي مهربان است  بخشنده

او كه دين حق را آورد و ) ص(با سالم و درود بر پيامبر اسالم
سالم بر . سالم برآدم ابوالبشر. ها را به حق دعوت كرد سانان

 .آموزگار شهادت] ع[سالم بر حسين. هابيل و هابيليان
كنم او كه هيچ انبازي  سخنم را با نام خالق يكتا آغاز مي

طلبان همواره  او كه حق است و حق. ندارد و انسان را خلق كرد
گرا از عظمت و  يخالق يكتايي كه عقل انسان ماد. در پي اويند
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مقام واالي او غافل است و بايد براي شناخت او وضوي خون 
 . گرفت و نماز عشق خواند

به سنگر جهاد و مجاهدت آمدم تا ديگر شاهد چپاول و 
ي اسالم و انقالب اسالمي ايران  خورده هاي دشمنان قسم  غارت
 هاي آتشينم قلب مزدوران را بشكافم و آمدم تا با گلوله. نباشم

آمدم به اين دانشگاه . سنگري از سنگرهاي كفر را نابود سازم
به اين . تا درس چگونه زيستن و آزادگي بياموزم] ع[امام حسين

هاي آن با  ها و بيابان ها و كوه مكان مقدس پا نهادم تا در تپه
كار آن  ي قاصر و گناه اشك، ديدگان خود را بشويم، زيرا كه بنده

آمدم تا شايد دين عظيمي را كه . ستمپروردگار پاك و متعال ه
. كرده باشم اداي اندك هم كه شد  شهدا برگردنم دارند به اندازه

توان در خانه بود در حالي كه به نواميس، دين و  چگونه مي
توان سكوت كرد در حالي كه  كشورمان تجاوز شده، چگونه مي

 حق از آن كشور اسالمي ايران است؟ 
ح در دست گرفت كه بهشت زير آري بايد رفت، بايد سال

آيند،  خواهند و يا نمي كساني كه نمي. ي شمشيرهاست سايه
ها  ي انسان ي تاريخ، به همه ي مقدسات، به همه بدانند كه به همه

روي سخنم با  .اند ها خيانت بزرگ كرده ي خون و به همه
آنان كه . ليبراليسم، منافق و ضد انقالبيون كثيف است

پرستي را از اسالم برتر  وم پرستي را و مالخودپرستي را، ق
آنان كه همواره در فكر خود و اميال نفساني خود . دانند مي

هستند و براي رسيدن به اهداف خود هر كاري را ممكن است 
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آنان با ). ع(و امام حسين) ع(انجام دهند، حتي كشتن علي
دانند در حالي كه همه  خود را بر حق مي ،ي مذهبي چهره

 . دهند نند بر حق نيستند و جز باطل كاري را انجام نميدا مي
) ع(ي پيرو امام حسين اهللا و مسلمان شيعه از امت حزب

 كاران و منافقان دوري گزينند كه خواهم كه از جنايت مي
الكفار  اهللا والذين معه اشداء علي رسول محمد«]: خداوند فرمود[

 ]29/فتح[ » بينهم ءو رحما
داست، آنان كه با او هستند با كفار در رسول خ ]ص[محمد

سر  ان در نهايت دوستي و مسرت بهمؤمننبردند و با خود 
 .برند مي

دهيم تا اسالم برقرار  گويند ما مال خود را مي آنان كه مي
توان به اين سخن آنان اعتماد داشت، زيرا كه ما  شود، نمي

به  ا تواي كاش با تو در عاشورا بوديم و ب! گوييم يا حسين مي
امروز . »ا معك يالَيتَنا كُنّ«. شديم فيض عظيم شهادت نائل مي

قدر افسوس زمان  شما كه اين. است) ع(نيز زمان امام حسين
اقالً براي . خوريد اين گرز و اين ميدان مي را) ع(امام حسين

ها تشريف بياوريد تا از  بازديد از جنگ هم كه شده به جبهه
رخاك و مهين اسالمي ما شد مشاهده نزديك جناياتي را كه ب

كران  از تمام مردم در صحنه واقعاً متشكرم و سپاس بي. كنيد
همواره و در همه حال . دارم كه در خط انقالب و اسالم هستند

اهللا در دنيا و آخرت  شاء واليت فقيه باشيد تا انو پيرو امام 
 .سربلند و پيروز بمانيد
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در تمام مصائب . ايد م بودهاي كه همواره موجب افتخار! پدرم
تا اين  ]153/بقره[ »ابِرِينانَّ اهللا مع الص«ه كنيد كه صبر را پيش

 .تان مورد قبول حق تعالي واقع شود امانت و هديه
خواهم منافقان و  نمي. در مرگ سرخم اشك مريز! مادرم

ام در  راهي كه انتخاب كرده. ريزي كوردالن ببيند كه اشك مي
بوده و هست و با آگاهي كامل به فرجام اين كار پا  نهايت شناخت

به ياد  ،من به ذكر حق مشغول شو پس از ،به مكان مقّدس نهادم
اي است  اگر گريه. هاست خدا باش كه ياد خدا موجب آرامش قلب

و مظلومان و شهداي گمنام ما ] ع[بايد براي اباعبداهللا الحسين
رشد كردند و به فيض ريا و خالصانه در اين عرصه  باشد كه بي

 .نهايي خود رسيدند
در دل شب به ياد مظلومان تاريخ، آنان كه در غربت ! مادرم

جان به معبود خويش تسليم كردند بيدار شو و برايم دعا كن 
بعد از من هر كه آمد و گفت . كه سخت محتاج دعا هستم

 .ندا رفت بهتر بود، بدانيد كه آنان از منافقان حيف شد اگر نمي
درحياتم برادر خوبي برايتان نبودم و اين ! ادران و خواهرانمبر
كنم، اگر خطايي از من ديديد به بزرگواري  ريا عرض مي را بي

و  ]ع[خواهم كه پيرو اسالم حسين شما مياز . خود عفو كنيد
ي  ائمهبيت و  گاه دست از اهل و هيچباشيد مطيع واليت فقيه 

نجات هستند و هر كه با  ها كشتي نكشيد زيرا كه آن ]ع[اطهار
 .رسد آنان باشد به ساحل نجات مي



 307 • علي نجفيانشهيد 

 

ها  خصوص خانواده و فاميل از تمام دوستان و آشنايان به
دعاها وقتي كه قلبتان شكسته شد  ي همه در .التماس دعا دارم

ام و  خالق يكتا بوده كار آن مرا به ياد آوريد، زيرا بنده گنه
 .خواهم دعاهاتان باعث آمرزش من شود مي

بر زبان ذكر را خواهم كه همواره اين  در پايان از همسرم مي
خدايا همواره . »مرِك بِرِضَائك تَسليماً ال الهِي رضاً« : جاري سازد

شما را به خدا . راضي هستم به رضاي تو و تسليم امر تو هستم
 .سپارم مي

باد حكومت اسالمي به رهبري امام خميني تا ظهور  برقرار
 .)عج(حضرت مهدي

نابود باد كفر و شرك و الحاد و تمام مظاهر آن در اقصي 
 .نقاط عالم

 
 آنان كه ره عشق گزيدند همه

 

 در كوي حقيقت آرميدند همه
 

 لي نجفيانع - والسالم
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد حسن : نام
 نظري : خانوادگي  نام

 خليل: نام پدر
 10/3/1331 :تاريخ تولد
 شهر قائمسر  يشهروستاي آهنگركالي ب: محل تولد

 شهر قائم - 16/6/1360: تاريخ و محل شهادت
 
 
 
 

گاه كه مهربـاني لبخنـد زد و    تولدت قرين روشنايي بود و آن
آمدي با ايماني راسخ  ،نور ايمان بر سقف خانه بال و پر گستراند

محمـد حسـن    .و آماده براي در آغوش كشيدن مرگ و شهادت
سر  بيشه  آهنگركالي در روستاي 1331نظري دهم خرداد سال 

 

شهيد   
حممد حسن 
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كـودكي   ي دوره. ي مذهبي و روحاني متولد شـد  در يك خانواده
تا سال ششم ابتدايي در  .دكرسپري  زيادهاي  را با فراز و نشيب

 درســالگي  همـراه تحصـيل از ده   .روسـتا بـه تحصـيل پرداخــت   
 ي دورهاز همـان  وي  .كردشركت  سياسي و هاي مذهبي فعاليت

نماز اول وقت به داد و  ز خيلي اهميت ميكودكي و جواني به نما
ي اذان داشـت و   ي شـديدي بـه اقامـه    كـرد و عالقـه   تأكيد مـي 

  .داد مي نشين بانگ اذان سر جا با صداي دل هميشه و همه
ي مذهبي و از  ازدواج كرد، همسر وي از خانواده 1353سال 

نـام جـابر و     پسـر بـه   ي اين ازدواج دو ثمره. بستگان ايشان بود
  .ثم استمي

ــال  ــتان   1354س ــرورش شهرس ــوزش و پ ــتخدام آم ــه اس ب
بـه  ي دبيرسـتان   بـراي اتمـام دوره  و بعد از آن  شهر در آمد قائم

 . تحصيل پرداخت ي ادامه
انقـالب اسـالمي مـردم ايـران چنـد بـار        گيري اوج به هنگام

ان سـاواك  مـأمور هـاي   د و در زير شالقكردستگير  را او ساواك
هـا   شد و اين شـكنجه  ميني رهبر او قطع نمينداي اهللا اكبر و خ

. مانـد  ها بر بدنش بـاقي   مدت ها جراحتقدر زياد بود كه آثار  آن
بافي  هادي غفاري در مسجد گوني االسالم تحج كه 1357 سال
نيروهاي سـاواك مسـجد را بـه     ،شهر قصد سخنراني داشت قائم

اي از جوانـان پرشـور    ن بـا عـده  محمدحسـ محاصره درآوردنـد،  
هاي شـهر   نقالبي از فرصت استفاده كردند و در خيابان و كوچها
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نيروهـاي  . شـاه سـردادند   به تظاهرات پرداختند و فرياد مرگ بر
اثـر   بـر . ساواك و شـهرباني بـه تظاهركننـدگان حملـه كردنـد     

پاي محمدحسن اصابت  تيراندازي نيروهاي استبدادي دوگلوله به
ــرد و ــروح ك ــد مج ــبانه او. ش ــزل ح ش ــه من ــرا ب ــالم  تج االس
ريـزي شـديد تـا صـبح درد را      زاده بردند، باوجود خـون  روحاني

پـس   ،تحمل كرد، صبح مخفيانه او را براي درمان به بابل بردند
آن هنگام در  .م مخفي بوداماه از نظر ع از درمان اوليه حدود يك

 چيزيولي  ،شهيد آمد منزلساواك چندين بار براي بازرسي به 
 .شان نشددستگير
ظاهرات عليه رژيم پهلوي بلندگويي روي ماشـين خـود   در ت
طرفداران . كرد همراه مردم در تظاهرات شركت ميداد و  قرار مي

هاي ماشين او را شكستند و او را مورد اذيت  شيشهرژيم پهلوي 
مــردم  بــه هنگــام ســقوط حكومــت پهلــوي. قــرار دادنــد آزارو 

 اصـلي شـهر  در ميـدان   ي شـاه را  با ماشين او مجسمه شهر قائم
 .گرداندندها  هكوچ پايين كشيدند و در كوچه پس

محمد حسن مسـئول پايگـاه مقاومـت مسـجد امـام حسـن       
ها به همراه جوانان به نگهبـاني   شب. شهدا محله بود) ع(مجتبي

ي نيروهـاي بعثـي بـه     پرداخت عالوه بر آن به هنگام حملـه  مي
در يكـي  سـرانجام  . براي رفتن به جبهه آماده شد  ميهن اسالمي

شـبانه   نگهبانيوقتي كه از )  16/6/1360( هاي تابستان  از شب
مورد هجـوم منافقـان كـوردل    رفتند بستر خواب   بهگشتند و  بر
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منافقان با ورود به حريم منزل از پشت پنجره چنـد   .قرار گرفت
گلوله شليك كردند، محمـد حسـن بـه لقـاي الهـي پيوسـت و       

 هجـوم دشـمن   ي ن لحظهاش در آ خانواده. فرزندش مجروح شد
 .شاهد بستر خونين او بودند

الـدين   سـيدنظام گـاه   آرامتشـييع در   پـس از شـهيد را   پيكر
 .شهر به خاك سپردند مئقا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يزدان: نام
 نوروزي: نام خانوادگي

 ابوالقاسم: نام پدر
 4/4/1339: تاريخ تولد
 شهرستان گرمسار باف قالي روستاي: محل تولد

 الرصاص ام ،خرمشهر – 4/10/1365: ل شهادتمح تاريخ و
 
 
 

بـاف از توابـع    در روسـتاي قـالي   1339 سـال يزدان نوروزي 
. ي مـذهبي بـه دنيـا آمـد     شهرستان گرمسـار در يـك خـانواده   

. سمنان به پايان بـرد  تحصيالت خود را در شهرستان گرمسار و
پايان تحصيالت متوسطه او مقارن با آغاز انقالب اسـالمي ايـران   

 

شهيد   
يزدان  
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. كرد شركت مي ها  ييپيما راهدر  همانند ديگر جوانان انقالبي .ودب
هـا   دانست كه انسان يزدان انساني مهربان و رازدار بود و نيك مي

زيـن   ،ز يك گوهرنداآفرينش  هم چون اعضاي يك پيكرند و در
بـه   محـل از او  اهـالي  .كـرد  سبب از كمك به ديگران دريغ نمي

خواست  زندگي بود و مي ي صحنه او هنرمند. كنند نيكي ياد مي
تو  به خاطر بسپارند و اش را زندگي ي چنان باشد كه مردم نغمه

 .چنين شدگويي كه 
او خمينـي پيـروز شـد    امـام  ايران به رهبري اسالمي انقالب 

خدمت سربازي اعزام شد و به عنوان سـربازي  به ديپلم گرفت و 
گر حضـور  ديهاي  جبهه ي كردستان و سپس در جبهه فداكار در

بـه آغـوش    و كـرد  با سرافرازي خدمت سـربازي را تمـام   .يافت
اش برگشت و بـه عنـوان معلـم نهضـت سـوادآموزي در       خانواده

 سـال  .مشـغول بـه خـدمت شـد    روستاهاي شهرستان گرمسـار  
پـرورش شهرسـتان    به استخدام آموزش و 1360ـ  61تحصيلي 

بـه   به عنـوان آموزگـار در روسـتاهاي گرمسـار     گرمسار درآمد و
 . تدريس پرداخت

دوست داشـت نمـاز را بـه     ،مقيد بودبه انجام فرايض ديني 
كـرد و بـا    جماعت برگزار نمايد و در نماز جماعت شـركت مـي  

گرمسـار   ي محـل زنـدگي تـا   ي روسـتا  توجه به اين كه فاصله
كـرد در نمـاز جمعـه     هميشه سعي مي ،كيلومتر بود 35حدود 

 .شركت كند
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ي ازدواج دو  كـه ثمـره  . دواج كـرد شهر از در قائم 1362سال 
 .استهاي فاطمه و محمد حسين  به نامفرزند 

 دومش كه سي و پنج روز از تولد فرزند 1365او در شهريور 
براي لبيك گفتن به نداي رهبر كبيـر انقـالب كـه     ،گذشته بود

از طريـق   ،ها را واجب كفايي اعالم فرموده بودند حضور در جبهه
در قسمت  و شد ي نبرد اعزام به جبهه شهر بسيج شهرستان قائم

پس از پايـان   فعاليت خود را آغاز كرد وتداركات گردان عاشورا 
 بـه  و يـت را تمديـد كـرد   مأمورسه ماه ديگـر   ،يتمأمورسه ماه 

به عنوان  4عمليات كربالي  غواصي پرداخت و در ختن فنونآمو
 1365 چهارم ديشد و در  تداغواص شه .حضور داشتغواص 

ي  پيكــرش در منطقــه .الرصــاص جــاودان شــد ي ام طقــهدر من
ي عشق به حق محو شد و اثـري از او نبـود،    الرصاص در شعله ام
پـالك شناسـايي و مقـداري از خـاك      1375مهـر  در كـه   آنتا 

انگيز شهادت به ارمغان آوردند و به  پيكرش را به يادگار عطر دل
 .خاك سپردند شهر به خيابان جويبار قائم  يادبود در مسجد قائم

 
 ي شهيد  نامه وصيت

تلون في سـبيله صـفاً كـانهم بنيانـاً     اان اهللا يحب الذين يق« 
 ]4/صف[» مرصوص 

 ي خواهران و برادران  با عرض سالم و ارادت به همه
ي بسـيار ضـعيف ذات    جانب يزدان نوروزي به عنوان بنده اين

دهم به يگانگي خداونـد واحـد شـهادت     اقدس الهي شهادت مي
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خاتم النبين و اشرف انبياست و شـهادت  )ص(دهم كه محمد يم
دهـم كـه    دهم به حقانيت و امامت معصومين و شهادت مـي  مي

مـان امـام    بـر حـق آقـا و مـوالي    امام امت خميني كبيـر نايـب   
 . باشد مي )عج(زمان

ي  كران كـه مـرا در واليـت سـالله     تو را سپاس بي! پروردگارا
) ع(ما چون حسـين  دادي كه برپاك فاطمه الزهرا، خميني قرار 

منت تو را كه توفيق گـام نهـادن    گشود و راه جهاد و شهادت را
 .اين راه را بر من ارزاني داشتي در

امروز كه تمامي كفـر در   !برادران و خواهران و اي امت اسالم
بر ماست كه براي دفاع از اسالم  ،اند آرايي كرده مقابل اسالم صف

از كيـان اسـالم    پا خيـزيم و  هام وجود بهاي انقالب با تم و ارزش
 ايـران از  و ما شاهديم كـه چگونـه دشـمنان اسـالم    . دفاع كنيم

اند به جنگ با چراغ پر نـور   پا كرده هي ظلم و ستمي كه ب خيمه
كـه امـام امـت آغـاز      اين كه راهـي را  غافل از ،اند الهي برخاسته

 هادي قلوب مسلمانان و چراغ هـدايت مستضـعفان  ، ه استكرد
رود  الهي مي ي گرديده است و اين صراط مستقيم به حول و قوه

سـاز ظهـور منجـي عـالم      تا تمام جهان را روشن كنـد و زمينـه  
 .اهللاشاء ان. گردد] عج[بشريت حضرت مهدي 

م و كـرد من بـا آگـاهي و اعتقـاد كامـل ايـن راه را انتخـاب       
بزرگترين افتخار من ايـن اسـت كـه در صـف جهـادگران قـرار       

 . ما گرفته
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من فقـط بـراي رضـاي تـو ايـن راه را       ،تو شاهد باش !خدايا
 . باشد راه تو مي م و نهايت آرزويم شهادت دركرداختيار 

طــور كــه  ايــن كــه نتوانســتم همــان از !مــادر عزيــزم پــدر و
اي از  خـدمتان باشـم و الاقـل ذره    ي مقام شماسـت در  شايسته

ا طلـب  از شـم  كنم و زحمات شما را جبران كنم عذرخواهي مي
 . حالليت و بخشش دارم

دوران كوتـاه   از ايـن كـه حتـي در    !همسر و فرزندان عزيـزم 
مــان نتوانســتم بــه علــت احســاس وظيفــه نســبت بــه   زنــدگي

از امكانات آموزش و پرورش، بيش از ايـن در   روستاييان محرومِ
 . طلب عفو و مغفرت دارم ،خدمتان باشم

پيـام   ده وصـبور بـو   ]س[چون زينـب   اميدوارم هم !همسرم
مان بـه آينـدگان ابـالغ     ي فرزندان مان را با تربيت شايسته خون

 . نمايي
را بر  پدر ي هر چند سايه !م فاطمه و محمد حسنـانبند دل

د و ـاشيـ ـور بـليكن صبـ  ،ايد م لمس نمودهـر خود خيلي كـس
مباهات كنيد  دري رزمنده و شهيد افتخار كنيد وـبه داشتن پ

رش و تأكيــد دارم كــه بــراي زنــده و بــه شــما وصــيت و ســفا
 تحصيل بسـيار كوشـا باشـيد و    داشتن خون پدرتان هم در نگه

هم اين كه بـراي آمـوزش و تربيـت صـحيح اسـالمي از هـيچ       
مطيع براي مادر رنـج   دريغ ننموده و فرزندان خوب و يكوشش
 . تان باشيد كشيده
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 ،هللا خودتان اهل جبهه و جنگ هستيد الحمد! برادران عزيزم
اين راه مستدام باشيد و در  كنم كه در كن شما را سفارش ميلي

 .جهاد با نفس بسيار كوشا و الگوي ديگران باشيد
ي حقيـر   ي عزيزان و بسـتگان اگـر از بنـده    در نهايت از همه

مـرا بـه    ،اند و دستم از اين دنيا كوتاه شده بدي و جسارتي ديده
آمـرزش و   بزرگواري خودشان ببخشند و از خداوند برايم طلـب 

 .مغفرت نمايند
نمازها و دعاهايتان مرا ياد نمـوده و   در پايان استدعا دارم در

 . گردهايم دعاي كميل برگزار كنيد سال در
مـا را بــا   )ص(و آل محمــد) ص(بـه حــق محمـد  ! پروردگـارا 

ردن ما حقي دارنـد  گ ي آناني كه بر محشور فرما و همه يتاوليا
  مينآمين يا رب العال .بيامرز ببخش و

 برم نيست زجان برتر متاعي در !خدايا
 

 ســپارم  كــه آن را هــم بــه راهــت مــي
 

 
 التماس دعا يزدان نوروزي

     25/6/1365 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد : نام
 زاده  هاشم: خانوادگي  نام
 هاشم : پدر نام

 1/3/1337: تاريخ تولد
 شهر  روستاي واسكس شهرستان قائم: محل تولد

 خوش عين ،دهلران - 11/8/61 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

ي مذهبي و كشاورز هاشم به  در خانوادهكودكي  1337 سال
هـا   ها و محروميت او تلخي. محمد را بر او نهادند دنيا آمد كه نام

 .كــرد حــسكــودكي در روســتاي واســكس  ي دورهرا از همــان 
ي جـامي روسـتاي محـل تولـد      تحصيالت ابتدايي را در مدرسه

 

شهيد   
حممد 
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، امـا  شهر شـد  ي تحصيل راهي مدارس قائم ادامهگذراند و براي 
ي اسـتيجاري در   شد كه او بتواند خانـه  عدم توان مالي مانع مي

شهر تهيه نمايد و مجبور بود در ايام تحصيل مسـافت بـين    قائم
شـهر را در بعضـي از مواقـع پيـاده بپيمايـد و بـه        روستا تا قـائم 

موفـق بـه    ي مشـكالت  با وجود همه ،تحصيالت خود ادامه دهد
 . شهر شد قائم ديپلم از دبيرستان رازي  گرفتن

قـرآن    آمـوزش   براي فراگيري قـرآن در كـالس   1352 سال
مـذهبي خـود را    ي با كـالم وحـي روحيـه     شركت كرد و با انس

 .داد پرورش مي
ــران   در ســال ــردم اي ــه انقــالب اســالمي م ــك ب ــاي نزدي  ،ه

هـدايت اعتراضـات   كه از طرف امام در رابطه بـا  را هايي  يهمالعا
روحـاني مبـارز   اسـحاق جعفـرزاده   آقاي شد از  مردمي صادر مي

در تشـويق مـردم بـه     .كـرد  دريافت و در بين مردم پخـش مـي  
بـا نوشـتن شـعارهاي انقالبـي در     و كوشيد  ميبرپايي تظاهرات 

تظـاهرات   كننـدگان يكـي از برپا . مردم نقش داشـت  برانگيختن
محمـد  . بـود  منطقـه ي در روسـتاها  1357ماه  وششم دي بيست

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و تشكيل سپاه پاسداران به 
 .شهر همكاري داشت پاسداران قائم فعال با سپاه صورت نيمه

وپـرورش   به عنوان آموزگار به اسـتخدام آمـوزش   1359 سال
پس از شروع جنگ تحميلي به ستاد . شهر درآمد شهرستان قائم

گروه سردار شهيد دكتـر مصـطفي    هاي نامنظم و چريكي جنگ
 هـا  گام با رزمنـدگان حماسـه   چمران در سوسنگرد پيوست و هم
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مت به محل سكونت با كمك ييت و عزمأمورپس از اتمام . آفريد
  .دوستانش انجمن اسالمي موحدين را تشكيل داد

ماهي از مراسم عقـدكنان   هنوز چند .دكر ازدواج 1361 سال
بـار عـازم منـاطق جنگـي شـد و      نگذشته بود كه براي سـومين  

او عاشـقي   .ناپذيري را از خود به نمـايش گذاشـت   رشادت وصف
بـراي معشـوق    را چيز خواست و همه بود كه براي خود هيچ نمي

ي عمليـاتي   سرانجام در عمليات محـرم در منطقـه  . خواست مي
پيشاني مبارك آن مرد خدا هدف  11/8/61خوش در تاريخ  عين

 . ر گرفت و شهد شيرين شهادت را نوشيدي دژخيمان قرا گلوله
 

 ي شهيد نامه ي از وصيتقسمت
عدلـه و ال   ال اخشـي اال  فضـله و  الااهللا الذي ال ارجـوا   بسم« 

 »مد اال قوله و ال امسك اال بحبلهاعت
خدايي كه جز به فزوني بخشـش او اميـدوار نيسـتم و      نام  به

اعتماد نـدارم و  ) قرآن ( جز از عدل او بيم ندارم و جز به كتابش
 ... .مزن ي توحيد او چنگ نمي ز به رشتهج

بركـافران، بـه    ان، به جبارِمؤمنبر  با سپاس فراوان به رحمانِ
ي پيامبران و اوصياي ايشان  بر مشركان و با درود بر سلسله قهارِ

 منجـي ] عـج [تا امام قائم] ص[النبيين تا خاتم] ع[از حضرت آدم
ي شهيدان تـاريخ و نـايبين بـه     عالم بشريت و منتقم خون همه

ان تـ ي شـهيدان غل  اهللا و با درود برهمه حق او از جمله امام روح
  ... .در خون و آرميدگان با عزت و پيوستگان به ملكوت اعلي
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چون در ايران اسالمي ايدئولوژي الهي سـعي در رشـد و بـروز    
اين مسير اين ايدئولوژي ] پيمودن[انسانيت انسان دارد و در طي 

 ،شـرقي ( ي مظاهر غلط كفر، شرك و نفاق را در تمـام ابعـاد   ههم
برد و رسـالتش را در زدودن   كام مرگ فرو مي به) التقاطي  ،غربي

بينـد،   شدگي و جلوگيري از انحراف آرمـان الهـي مـي    زنگار مسخ
دانـد، بـا    ها را جايز ندانسته و نمـي  سكون و سكوت در مقابل اين

شاءاهللا نخواهد داشـت كـه    انهيچ قدرت ظالم سرسازش ندارد و 
همين معيارها حتماً بايد فراگير گردد و بـدين لحـاظ اسـت كـه     

ي  باشـد و بـه كـام همـه     ي محرومين مي ي اميد براي همه روزنه
 گانشـان  زاد  سردمداران و مزدوران كفر شرق و غـرب و نامشـروع  

 ... .نمايد مي ناخوشايند جلوه...) منافقان و(
د در اطاعت از امام و گام نهادن بـرخط  جاودانه زيستن را باي

هاي ما  كه اكنون از انقالب ما و از جبهه ]ع[ي اطهار خونين ائمه
گذرد، يافت و سرانجام گام نهادن بـراين محـور يـا دريـافتن      مي

و يـا  ) فـتح  ( دهـد  ي خداست كه رسالت ما را تشكيل مي وعده
 ). شهادت ( رسيدن به رجعت سرخ و پايدار

اللهـم   « ام كه خداوند منـان دعـاي هميشـگي    اميد آن دارم
 ... .را نصيبم نمايد »في سبيلك  هارزقني توفيق الشهاد

 قدر هاي گران فاميل ،ي گرامي، پدر و مادر عزيز خانواده
تـان باشـم و فقـط وسـايل      يتوانستم فرزند خوبي بـرا اگرچه ن

اميـد اسـت كـه     .كـردم و ديگـر هـيچ    ناراحتي شما را فراهم مـي 
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خـواهم بگـويم كـه بعـد از      مي، اما شود ا شامل حالم بخشش شم
خاك بكوبي و برخود ببـالي كـه    شهادتم بايد كه با افتخار پاي بر

 ريـز در  امانت خدا را بعـد از بسـتن عقـد سـرخ و وصـلتي خـون      
 . شان به او باز گرداندي بين

چون گريه بر شـهيد باعـث تـداوم نهضـت اسـالم اسـت در       
ي سـيدان شـهداي تـاريخ خونبـار     كردن نخست برا صورت گريه

و شـهيد  ) ع(حسـين  م  و حضـرت امـا  ) ع(  اسالم حضرت حمزه
مظلوم بهشتي گريه كنيد و سپس براي شهدايي چون جمـال و  

 . من
خواهم بگويم بعد از شهادتم لطف مادي را از هـيچ كـس    مي

 .هـا را داشـته باشـيد    تقبل نكنيد و انتظـار لطـف معنـوي از آن   
هادتم در اتخاذ تصميمات جديد براي زندگي همسرم را بعد از ش

 ... .آزاد بگذاريد
صدتومان را  اگر حقوقم قابل پرداخت بود در هر ماه مبلغ سي

جهت كمك به انجمـن اسـالمي واسـكس بـه بـرادران مسـئول       
و  تشاءاهللا انجمـن در خـط اسـالم فقاهـ     اگر ان( انجمن بدهيد 

جنـازه،   تشـييع  ي مراسـمات  كليـه ). امام باقي ماند وگرنه هـيچ  
داننـد و   را برادران مسئول و متعهد انجمن مـي ... مجالس ختم و

ي  كنند و فقط طلب بخشش از همه شما را در اين امر كمك مي
 . شما دارم

 . مبادا شهيدان و امام را از ياد ببريد
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هركـه و هرچـه روي    ]26/ رحمـن  [» فان  ا كل من عليه« 
 ... .خوش مرگ است و زمين است دست

واهران گرامي بدانند كه مفهـوم واقعـي حجـاب بـا جـاري      خ
شدن خون شهدا معني شده است و سعي كنيد كـه آن را بهتـر   
براي خود و ديگران تفهيم نماييد و از اين سنگر آغشته به خون 

 ...خوب حراست نماييد
گونـاگون جهـت تسـلي     يها هاي شهدا در مراسم به خانواده

ر قبر شهدا جهت تجديد ميثاق ها سري بزنيد و بر س قلب به آن
ي  تـان پيـام شـهيدان را برگونـه     ها برويد و با قطرات اشك با آن

 . ...تاريخ ثبت كنيد
هـاي   برادران متوجـه باشـند كـه حتمـاً در جريـان فعاليـت      

تـان برخاسـته و    ي اول به نبرد بـا نفـس امـاره    سياسي در وهله
ق بيـرون  هرگاه يقين حاصل كرديد كه در اين امر پيروز و موفـ 

آمديد و از دوستي با دنيـا و آرزوهـاي كوچـك و پليـد دنيـايي      
هـاي عرفـاني در شـما پديـدار      ايد و عشق به خدا و حالـت  بريده

ــراي    ــاً ب ــمرده و حتم ــت ش ــت فرصــت را غنيم گشــت، آن وق
يابي به اهداف عاليه و براي پيوستن بـه معشـوق مطلـوب     دست

ي نهـايي مبـارزه    هچون مرحل ،آوريد ها روي خود، حتماً به جبهه
 )ايثار (  .با نفس پا بر هستي خويش گذاشتن است

اند در كنار شهداي ديگـر   ام را آورده بعد از شهادتم اگر جنازه
براي يادبود يك  ،اند ام را نياورده واسكس دفنم كنيد و اگر جنازه

 .قبر ساده در كنار شهيدان برايم درست كنيد
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ــور  ــز پرش ــروغ و  مغ ــمان پرف ــعور، چش ــتان   و ش ــزبين، دس تي
 ــاي پرتحــرك ــالب( پرمســئوليت و پاه ــما را  )در راه اســالم و انق ش

 ... .بوسم مي
ي  به اميد پيروزي اسالم بر كفر جهاني، شرق و غرب و همـه 

 ... .ها و اي ها، اعم از منافقان، توده مزدوران آن
به اميد تداوم و اتصال انقالب خونين اسالمي ايران به انقالب 

 ) عج (  زمان جهاني امام
 .قدرمان باش عزيزمان و فقيه عالي تو خود حافظ امام !خدايا
تـو را بـه خـون سـرخ شـهيدان اسـالم سـوگند، كـه          !خدايا

 . پاسداران انقالب و اسالم را پاسدار باش
/  اءشــعر[» سـيعلم الـذين ظلمــوا اي منقلـب ينقلبـون      و« 
227[ 

 ي شما باد  خداحافظ همه
 ق  .ـه 1402جه ذيح 25 –ش  .ـه 21/7/61

 زاده  محمد هاشم





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي : نام
 ولي پور :نام خانوادگي

 ربيع : پدر نام
  25/1/1329: تاريخ تولد
  شهر قائم ستانشهر روستاي افراكتي: محل تولد

 كوي ذوالفقاريه ،ـ آبادان 17/9/1359 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

و بـا   مصـمم . تـاريخ ورق خـورد و ناگهـان ايسـتاد     ي صفحه
باليـد كـه در چنـين روزي مـردي از      احترام، شايد برخـود مـي  

فـروردين   25تبارآسمان بر زمـين پـاي خواهـد نهـاد و آن روز     
عطـر   شهر هنوز سر مسـت از  بود و روستاي افراكتي قائم 1329

 

شهيد   
 پور علي ويل
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هـاي نـوروزي، چنـد روزي از سـپري شـدن عيـد نـوروز         سنبل
 احساسپور  ي مذهبي ولي گذشت كه عيدي ديگر درخانواده مي

اشـهد ان  « : پدر در گوشش نجوا كنان. علي متولد گرديد شد و
مادر دست بر آسمان كه خدايا امانتت را خواند و  »ال اهللا اال اله 

  .به جان نگهدارم
 روسـتاي تحصيل را تا پايـان ابتـدايي در زادگـاهش     ي دوره

شـهر رفـت و    ي تحصـيل بـه قـائم    بـراي ادامـه   .افراكتي گذراند
نوجواني را كـه سرشـار   . در هنرستان فني ديپلم گرفت سرانجام

كـردن بـه ديگـران     بـا كمـك   اسـت از شعور و شـعف و انـرژي   
در حين تحصيل بـه  . ندكن همه از او به نيكي ياد مي ،گذراند مي

چند بار قهرمان كشوري شـد و   مند بود، عالقهورزش بوكس نيز 
 .مدال پهلواني و قهرماني را بر گردن آويخت

 ،دانـش  ي سـپاهي  ديپلم فني و گذرانـدن دوره  گرفتن بعد از
در يكــي از و بــه شـغل شــريف معلمـي روي آورد    1353سـال  

در همـان ايـام    .به تـدريس پرداخـت   نيشابوراطراف روستاهاي 
ي ازدواج ايـن زوج   ثمـره . همسرش نيـز معلـم بـود   . ازدواج كرد

 هماننـد ديگـر   .هاي اميـد و آرزو اسـت   فرهنگي دو فرزند به نام
ها و نوارهاي سخنراني حضرت امـام و   در پخش اعالميه مبارزان

هـاي   و بـا سـخنراني   كـرد  ميتالش وروز  مذهبي شب هاي هجزو
در تحصن . ساخت افشاگرانه عليه رژيم طاغوت مردم را بيدار مي

بـه عنـوان    1357شهر در مهر ماه  قائمدبيران آموزش و پرورش 
از بارهـا  وي  .شـت داگيـري نقـش فعـالي     ي تصميم عضو كميته
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و مورد ضرب شد دستگير  رژيم طاغوتساواك و شهرباني سوي 
 .و شتم قرار گرفت

بعد از پيروزي انقالب اسالمي شوق به سازندگي جامعه، آرام 
 ،وقـت  نبنـا بـه پيشـنهاد مسـئوال    . از ايشان ربوده بودرا و قرار 

شـهر را   آموزش و پرورش قائم ي مسئوليت آموزش ابتدايي اداره
 ي گيـري در زمينــه  مـدت كوتـاه خـدمات چشـم     و در يرفتپـذ 

 . فرهنگي و آموزشي از خود به جاي گذاشت
هاي اسالمي و انقالبي بـه   براي گسترش و مؤثر بودن فعاليت

شهر پيوست و مدتي در اين سـازمان   سازمان فداييان اسالم قائم
 .فعاليت كرد

زماني كه ناقوس جنگ نواخته شد و دفـاع از وطـن وظيفـه    
د و به جاي قلم، راش ك داوطلبانه لباس رزم را آذين معلمي ،شد

مـدتي   .ها شـد  رهسپار جبهه 59شت و شانزدهم مهر سالح بردا
ي اهواز و سوسنگرد به مبارزه با دشمن پرداخت و در  در منطقه

جـا   فرصت ديگر پس از مرخصي كوتاه عازم آبـادان شـد و درآن  
هـا و   د و با ايثارگريشريه عازم كوي ذوالفقا رزمندگانگام با  هم

طـي يـك    1359نظيـر در شـب شـانزدهم آذر     هاي بـي  رشادت
ادامه داشت به قلب دشـمن   بعدكه تا صبح روز ) تك(شبيخون 
كــه بــا  حضــور داشــتنددر ايــن شــبيخون ســي نفــر . تاختنــد
تانــك و ميــزان قابــل  28هـاي آن شــيران خــط شــكن   دالوري

نهـدم شـد و تعـداد    توجهي از ادوات جنگي نيروهـاي عراقـي م  
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همـان شـب پـس از     در. يدندها بـه هالكـت رسـ    زيادي از بعثي
سـنگران شـهيد، ايشـان     چندين ساعت درگيري بنا به نقل هـم 

خدايا تـو را شـكر كـه بـه     : دست بر آسمان بلند كردند و گفتند
سنگر نماز به در  .شوم آرزويم كه همانا شهادت است نزديك مي

ناگهـان   .و نيـاز كـرد   خويش راز و عاشقانه با معشوق جاي آورد
گـل   ،بهـار  برق هويدا شد و آسمان باريد و علي آن فرزند و رعد

چـون كبـوتري   ، عطرش جاودانـه ، اما پرپر شد. هميشه بهار شد
 .سپيد، سبك بال به آسمان رفت و به آرزويش رسيد

مـاه   هفـت پيكر مطهرش پس از شكستن حصر آبادان بعد از 
يش متالشي گردد به زادگاهش انتقـال  ها  كه استخوان آنبدون 

ــين شــهيد فرهنگــي ايــن   يافــت و از آن جــايي كــه ايشــان اول
با عظمت و شكوه خاصي در ماه را پيكر مطهرش  ،شهرستان بود

 بهشــت ســجاد افراكتــي در و كردنــدمبــارك رمضــان تشــييع 
مدرسـه ابتـدايي   شهادتش به يادبود  .ندبه خاك سپرد شهر قائم

 .به نام شهيد مزين نمودندروستاي افراكتي را 
 در كه شـاعري خـوش ذوق اسـت    پور  آرزو ولي ،فرزند شهيد

 :سرودچنين  پدر گسو
 هـا مانـد   به پاس رفتنش اين دل اسير غم

 

 تنهـا مانـد   درست مثل خـود او غريـب و  
 

 آن نگــاه قرآنــي بــود و صــبور چــه ســبز
 

 بـا مـا مانـد   هنـوز  كه تازه مثل هميشـه  
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ــي  ــه بيكران ــا  ب ــد چن ــتماش معتق  ن هس
 

ـ  كه سال  دهاست نگاهم به سمت دريا مان
 

 

 شهيد  ي نامه وصيت
اي بـه   چون قصد نبرد با كفار بعثي را دارم بايـد چنـد كلمـه   

 :بنويسم نامه وصيتحكم وظيفه به عنوان 
داني كه من مسير واقعي زندگي خـودم   تو خوب مي !همسرم

د ه بودم و بـراي ايـن چنـ   كردها قبل از انقالب مشخص  را مدت
گونه ارزشي قائل نبودم و نيستم و بـا خـداي    روز عمر خود هيچ

عمر ناقابل خود را فـداي   ي خود و امام امت عهد بستم كه بقيه
سـتم طاغوتيـان    اين امت مسلمان كه چندين قرن تحت ظلم و

ايـن   آري وظيفه اين اسـت كـه نبايـد امـام را در     .اند نمايم بوده
 .شرايط حساس تاريخ تنها گذاشت

توجـه   ،صـحراي كـربال بيفتيـد    در) ع(به ياد امام حسين اگر
از دست امت ناآگاه خود رنج  قدر چهنماييد كه امام شهيد ما  مي
مـان را   افسوس كه نبوديم در آن زمان تا جان ناقابـل . كشيد مي

آري اكنون زمان آن فرا رسيده كه جـان خـود را   . فدايش كنيم
 . نثار نمايم

ناراحت كردم، شايد تصور كنـي   بخشيد كه تو را مي !همسرم
خوبي براي تـو و سرپرسـت مهربـاني بـراي فرزنـدانم       كه شوهر

ام بـه مراتـب    هكردقبول كن راهي را كه انتخاب  .نتوانستم باشم
 . باشد تر و مورد قبول خدا مي اصولي
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بـدان بـه    ،ي دشـمن قـرار گـرفتم    اگر هدف گلولـه  !همسرم
پر محتواي شـهادت كـه   ي  خود كه همانا كلمه ي آرزوي ديرينه

در ضـمن  . ام پرورانـدم رسـيده   آرزوي آن را در سـر مـي   ها مدت
مزار من اشك مريزي و دشـمنان اسـالم    كنم كه بر خواهش مي

استوار باشـي و بـه    ]س[را خوشحال نكني، بايد هم چون زينب
ات كوشـش كنـي، فرزنـداني     ها در سنگر مدرسه سرپرستي بچه

علـي مطـرح    منِ ،ب و نبايد براي توانقال بسازي وفادار به امام و
ي اول به  در درجه ي قلبم اميدو آرزو را خاتمه دو ميوه در. باشد

هـا   سـپارم خـوب از آن   مـي  خداي بـزرگ و بعـد بـه دسـت تـو     
 ...ميد ديداربه ا .نگهداري كن

 علي ولي پور والسالم ـ
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ي آمـوزش و   بـه اداره  سـازمان فـدائيان اسـالم    ي متن نامـه 
 پور ي علي ولي ي اعزام به جبهه هپرورش دربار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مهدي(ابوالمعجن  :نام
 يحيايي: خانوادگي نام 
 ابوالقاسم: پدر نام

 3/3/1329: تاريخ تولد
 شهر روستاي كاسگركالي شهرستان قائم: محل تولد

 خرمشهر  - 61/  3/  2 :تاريخ و محل شهادت
 
 
 

در روسـتاي   1329در تـاريخ سـوم خـرداد    يحيـايي  مهدي 
ي مذهبي چشـم بـه    شهر در خانواده كاسگركالي شهرستان قائم

در دلشان موج ) ع(بيت اي كه عشق به اهل خانواده. جهان گشود
 . شان به نور ايمان روشن بود زد و قلب مي

 

شهيد   
ابواملعجن 
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ي كاسـگركال بـا آمـوزش قـرآن      خانـه  تحصيالت را از مكتـب 
بـافي   ي را در دبستان فردوسي گـوني ي ابتداي شروع كرد و دوره

. كه تا روستايشان چهاركيلومتر فاصله داشت بـه پايـان رسـانيد   
ي متوسطه را تا سال سـوم ادامـه داد و سـپس در آزمـون      دوره

سراي مقدماتي تربيت معلم شركت كرد و پـس از قبـولي    دانش
ــش    ــود در دان ــيالت خ ــه تحص ــات ورودي ب ــراي  در امتحان س

 . ادامه دادمعلم گرگان  تربيت
در كنار درس به تربيت جسم نيـز همـت گماشـت و بـا      وي

... شـنا و  و ي كشـتي  آوردن عناوين قابل توجه در رشـته  دست به
دوستان ورزشـكارش از او  . خواند ديگران را نيز به ورزش فرا مي

كه تن را مركبي براي تعالي روح ساخت خـاطرات شـيريني بـه    
 .ياد دارند

ي ظلـم را در عـدم    زار بـود و ريشـه  از ستم و سـتمكاران بيـ  
اگر خدا را قبـول  « : گفت دانست و مي اعتقاد ظالمان به خدا مي

كنند و ستم روا  باشند، اگر معاد را پذيرا باشند، ظلم نمي  داشته
 » .دارند نمي

در امور كشاورزي بـه خـانواده كمـك    اين جوانمرد ورزشكار 
نشـين،   ان دل، سـخن بـود  اسـالمي  يداراي اخالق نيكو. كرد مي

ي درد و رنـج   او زاده. نشست ها مي دار او در دل سنجيده و هدف
ي  تكلـف و مـورد عالقـه    فردي سـاده و بـي  . و با دردها آشنا بود

ــود ــردم ب ــردم شــعله . م ــه م اي در وجــودش  عشــق خــدمت ب
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اي كه تمام زندگي او را بـه سـوي لقـاي الهـي      برافروخت، شعله
 .داد سوق مي

سرا به عنوان آموزگار در  صيالت دانشمهدي پس از پايان تح
ي  شهر به تدريس پرداخت و به علت عالقه قائم ليگاندرروستاي

زياد به آموزش و پرورش و جديت در تدريس مورد لطف مـردم  
 آن روستا قرار گرفت 

 بهمنـان  مهدي بـه عنـوان آموزگـار در روسـتاهاي كنگرلـو و     
اخت و سپس مـدير  شهر نيز به تدريس پرد وادكوه و جنيد قائمس

، كـرد براي مرمت مدرسه تالش زيـادي  . ي كاسگركال شد مدرسه
با دستان توانمند خود اقدام به حفر چـاه در مدرسـه   جا كه  تا آن
آب  سازي مسير با روستاييان مشغول آماده همراهكه  زماني او كرد

مهدي بس كن، مـن   :لوله كشي روستايش بود، پدرش به او گفت
مهدي در حالي كه كلنـگ در دسـتش    ... .ردمكه اين همه كار ك

كـنم و   من براي رضاي خدا كـار مـي  « : بود با لبخندي پاسخ داد
مهـم رضـاي   . شـوند  مند مي مردم از نتيجه و حاصل اين كار بهره

خدا است، اگر كار براي رضاي خدا باشد، هيچ وقت انسان ملـول  
  ». اميد آن دارم كه خدا هم بپذيرد. شود و ناراحت نمي

خـدا  : كه فرزنـدش را در آغـوش گرفـت، گفـت     پدر در حالي
 ... .يارت باد اي فرزند

مهدي قسمتي سبب شد خدمت به مردم و از خودگذشتگي 
د و نـ ك بضاعت خـرج   از حقوق خود را در راه خدا براي مردم بي
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نوعـان خـود    عشـق و ايمـان را بـه هـم     ،درس دوستي و محبت
 .زدموبيا

س از مدتي با گـروه هفتـاد و دو   و پ كردازدواج  1358 سال
شـهر بـه    تن كه يادآور شـهداي كـربالي حسـيني بـود از قـائم     

اين گروه پس از آموزش نظـامي در  . ي جنوب اعزام شدها جبهه
هـاي نـامنظم    پادگان منتظران شهادت در اهواز به گروه جنـگ 

با صالبت، ايمان و هفتاد و تن گروه . شهيد چمران ملحق شدند
آفريـد و بـا تقـديم چنـد شـهيد پـس از اتمـام        شجاعت افتخار 

ديگـر در سـنگر كـالس و    بـار  او . شهر برگشت يت به قائممأمور
به رسالتي كه برعهده داشت پرداخت، اما شوق حضور در  درس

جبهه سبب شد تا براي بار دوم به اتفاق دوستش محمـد طـاهر   
هـاي   هاي جنوب اعـزام شـوند، در سـتاد جنـگ     دادبود به جبهه

شـهيد چمـران بـه فعاليـت خـود ادامـه داد و در فـتح         نامنظم
مـورد  ) محل شهادت شهيد دكتر مصـطفي چمـران   ( دهالويه 

شـهر   اصابت تركش خمپاره قرار گرفـت و بـراي مـداوا بـه قـائم     
 . گرفت منتقل شد و تحت درمان قرار

به عنوان معاون دبيرستان رازي بـه خـدمات   بهبودي پس از 
و بنا به درخواست آمـوزش  . ه دادخود در آموزش و پرورش ادام

و پرورش، مسـئوليت آمـوزش متوسـطه را بـر عهـده گرفـت و       
ي آموزش و پـرورش نوشـت،    اي كه به اداره چندي بعد طي نامه

 .عازم جبهه شد
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هـا نشـان    يت گيالن غرب از خود شايستگيمأموراين بار در 
سـنگران خـود محمـد     در گيالن غرب يكي از بهتـرين هـم  . داد

هـاي رزم   دبود را كه او نيز معلمي وارسته و مرد ميـدان طاهر دا
. از دست داد و در غم شهادت محمد طاهر بسـيار گريسـت   ،بود

داشت شهيد محمد طـاهر سـخنراني كـرد و بـا      در مراسم بزرگ
خداي خويش پيمان بست كه تا انتقـام خـونش را از صـداميان    

ي  هپـس از پايـان مراسـم بـه جبهـ     . آرام نخواهد نشست ،نگيرد
غرب بازگشت و مسئوليت فرماندهي بسيج اروميه بـه او واگـذار   

المقـدس بـه اتفـاق چنـدتن از      شروع عمليات بيـت  قبل از. شد
يت شركت در عمليات را گرفت و پس از مأمورنيروهاي سپاهي 

پاسـداران اهـواز رفـت و     رسيدن به اهواز به گروهان زرهي سپاه
عـازم   ،هدايت تانك مدتي فشرده و كوتاه  پس از آموزش دوره
 .خط مقدم جبهه شد

مهدي بـه همـراه بـرادرش ابوالحسـن يحيـايي در عمليـات       
  المقدس شركت داشت كه ابولحسـن مـورد اصـابت تـركش     بيت

هاي دشمن قرار گرفت، مهدي او را براي مـداوا بـه پشـت     راكت
جبهه منتقل كرد و خود بـه خـط مقـدم برگشـت و همگـام بـا       

 .آفريد ها جبهه حماسهن در خطوط مقدم رزمندگا
هـاي   ساعاتي قبل از آزادسازي خرمشهر وقتي ديوارها و خانه

شهر از دور مشخص بود، مهدي در حالي كه راديـوي كـوچكي   
در دست داشت و با چشمان خود شاهد آزادي خرمشـهر بـود و   



 درسي از عشق  • 340

 

الوقــوع  قريــبصــداي خبرنگــار را كــه بــا شــوري خــاص آزادي 
به سـرش   اي تركش خمپاره شنيد، كرد مي خرمشهر را اعالم مي

 . پيوست ادشهخيل به  1361دوم خرداد اصابت كرد و 
رزمانش ناباورانه شهادت او را شاهد بودند و زمـاني كـه خـون     هم

سـوز   ي جـان  آن عزيز سفركرده، زمين را رنگين ساخت از آن صحنه
اش ارسـال كردنـد و تـو     عكسي به يادگـار گرفتنـد و بـراي خـانواده    

ي شـهادت مهـدي را بـا نگـاهي بـر آن       وزي لحظـه س تواني جان مي
 .عكس ببيني
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ها ذوق و شوق خود را براي كسب علم نشـان   موفقيت در درس
 .شهر به پايان بـرد  هاي قائم ر دبيرستانمتوسطه را د ي هدور .داد 

كرد و مسـائل   به هنگام تحصيل در جلسات قرآن نيز شركت مي
كوشـيد تـا    آموخت و مي ميمربوط به احكام عبادي را به خوبي 

 .روح خود را با كالم نوراني وحي و عبادت صيقل دهد
پـس از شـروع    .قبل از انقالب اسالمي به خدمت سربازي رفـت 

ها  كه سربازان پادگان مبني بر اين) ره(رمان امام خميني انقالب و ف
صـالبت   كنند، پادگان را ترك كرد و به صف خروشان و پـر را ترك 

اگـر چـه بارهـا مـورد تهديـد و شـماتت       . نيروهاي مردمي پيوست
هـا   نيروهاي رژيم سابق قرار گرفـت، امـا ايـن تهديـدها و شـماتت     

 . دين وي ايجاد كندي پوال توانست خللي در عزم و اراده نمي
خدمت رفـت   پادگان محل پس از پيروزي انقالب اسالمي به

ي وافر به فرهنـگ   به دليل عالقهي سربازي  دوره و پس از پايان
و معارف اسالمي شغل معلمي را انتخاب كرد و به عنـوان معلـم   

ي روسـتاي   در مدرسـه پرورشي در راه اعتالي معـارف اسـالمي   
 .ه تالش پرداختب... جنيد و خطيركال و

ي ازدواج دو دختـر بــه   ام ازدواج كـرد كــه ثمـره  در همـان ايـ  
پـس از عضـويت در ارتـش بيسـت      .هاي طليعه و شريفه است نام

از طريق سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي بـه     1360سالميليوني 
المقـدس و   هاي نبرد اعزام شد و در عمليات غرورآفرين بيت جبهه

يت به سوي مأمورت و بعد از اتمام آزادسازي خرمشهر حضور داش
ي كردستان اعـزام شـد و در    پس به جبههس. اش برگشت خانواده
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بـه دفـاع از مـيهن اسـالمي     كنار رزمندگان سلحشور كردسـتان  
بـه عنـوان    و هـا اعـزام شـد    به جبهـه  بار ديگر هم او دو .پرداخت

چنـين در   هـم . آفرينـي كـرد   سنگر نقـش  جهادگر و سنگرساز بي
 .شركت داشت 8لفجر عمليات وا

را بـراي رفـع    وصـال ي خدمت بـود و آب زالل   ابراهيم تشنه
ي نبرد ميداني بود تـا او   جبهه .جست در جبهه مي عطش عشق

 . تر سازد بتواند خود را براي ديدار حضرت دوست آماده
هـا كشـاند در كنـار     بار ديگر شوق ديـدار او را بـه سـوي جبهـه    

، 5در عمليـات كـربالي    .فـت قـرار گر ) ص(رزمندگان سـپاه محمـد  
ــرخ     ــيرين را در راه س ــان ش ــالبت و ج ــاي باص ــوان و پ ــت پرت دس
سيدالشهدا فدا كرد و به خيل ملكوتيان پيوسـت و در جـوار دوسـت    

 . آرميد
راه پيكـر شـهيد   طهر شهيد ابراهيم يوسفي را بـه همـ  پيكر م

پـور   حاج عقيل مواليي، شهيد رمضان گوران و شهيد تيمور علي
تشييع كردند و در گلـزار شـهداي امـامزاده طـاهر      رشه قائمدر 

 .قراخيل به خاك سپردند
 

 ي شهيد نامه ي از وصيتقسمت
ش مرجـع و  حقـ  و نائب بـه ) عج(م به امام زمانبا درود و سال

رهبر كبير انقالب اسـالمي و بـا درود و سـالم بـه ارواح پـاك و      
و اهللا  هاي معظـم شـهيدان و امـت حـزب     مطهر شهدا و خانواده
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هميشه در صحنه و شهيدپرور انقالب اسـالمي بـه ويـژه مـردم     
روستاي قراخيل و درود و سالم به برادران گمنام كه مثل شـير  

خروشـند و امـا در پشـت جبهـه      ها بر عليه دشمن مي در جبهه
 . مظلوم و گمنام هستند

ـ      جانب ابـراهي  اين ي م معـروف بـه قربـان يوسـفي، شـغل مرب
ي خـود   عقـل سـالم و بـا اراده   پرورشي، فرزند حـاج يحيـي بـا    

 :دارم ام را به شرح زير اعالم مي نامه وصيت
وقتـي كـه    ،فكنيمنظر بي) ص(اريخ بعثت پيامبر اكرماگر به ت

پيامبر اسالم از طرف خداوند مبعوث به رسـالت شـد و حضـرت    
يعني  »اله الّا اللّه تُفلحوا ال قُولوا« :به جهانيان فرمود) ص(محمد

ــداي  ــد نيســت خ ــويد بگويي ــا رستگارش ــا ت ــز خــداي يكت . ي ج
چـون   اي كه پيامبر فرمود ناراحت شده و هم مستكبرين از جمله

هايي بر عليه پيامبر كردند و جنگ اسالم بـا   گيري ابولهب موضع
هـاي فـراوان در    كفر از همان زمان در گرفت و دشمنان با حيله

اي ه لذا جنگ ،صدد اين بودند تا اين نور الهي را خاموش نمايند
فراواني را به وجود آوردند و تا جايي رسيد كه جريان سـرزمين  

 .وجود آوردنده عاشورا را ب
حضرت امام خميني، نداي اسالم سر داد و بانگ بـرآورد كـه   
اي مردم خفته بيدار شويد، اي مردم مظلوم از يوغ ظالمين آزاد 

اي مستضعفين جهان به پا خيزيد و بساط استكبار را در . گرديد
هـاي   را بر كـاخ » ال اله الّا اللّه « كوبيد و پرچم توحيد يعني هم 
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ي ماسـت كـه در مقابـل     وظيفه. ظلم و ستم به اهتزاز در آوريد
ي تاريخ محـو   كفر ايستادگي نماييم و دشمن ملحد را از صحنه

تفاوت بودن خيانـت   در كنج خانه نشستن و از جنگ بي. نماييم
ست كه در راه اسـالم شـهيد   آرمان مقدس اسالم و كساني ه هب

و جان عزيز خود را جهـت رضـاي پروردگـار متعـال فـدا       دشدن
شـان   ها كه توان دارنـد و قـدرت جسـماني    امروز بايد آن .كردند

ي شـهدا را   ي بر زمين افتـاده  سالح جنگ و اسلحه ،خوب است
 كـار لعنتـي و آمريكـاي مسـتكبر     بگيرند و بر عليه صدام جنايت

 . را بر جهانيان عرضه نمايند قيام كنند و اسالم
شـدني اسـت    خودتان را به دو روز دنيـا كـه فـاني    !اي مردم

اگر در اطاعت دنيا باشـيد  . خوش نكنيد كه دنيا ارزشي ندارد دل
دهند و آن چه كه  در آخرت شما را جزء اسفل السافلين قرار مي

تر جهان آخرت است و چه  اعمال نيك و از همه مهم ،مهم است
ت انسان در راه مقدسي كه در پيش دارد شربت شهادت بهتر اس

را بنوشد و به لقاي پروردگار برسد كه چـه شـيرين اسـت ايـن     
ي فـوق بـه    ي شـريفه  اين حقير با توجه به آيـه . شربت شهادت

فرمان امام خميني، امام امت و مسئولين جمهوري اسـالمي بـر   
ا خودم تكليف دانستم كه حضور در صحنه و ميدان جنـگ پيـد  

كنم تا بتوانم در حد تـوان كمكـي نـاچيز بـه اسـالم و انقـالب       
ي خـوني كـه در    اسالمي بنمايم و مصمم هستم تا آخرين قطره

. از آرمان مقدس اسالم و قـرآن دفـاع نمـايم    ،باشد هايم مي رگ
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اگر به فيض شهادت نايل گشتم در ايـن راه راضـي هسـتم كـه     
هـاي مـا را بـه     ل قـدم  اين قليـ شاءاهللا خداوند تبارك و تعالي ان

 .درگاه خودش مورد قبول قرار بدهد
 ]به برادران بسيج [

بسـيج روسـتاي قراخيـل دارم كـه     اهللا  پيام به برادران حـزب 
هـاي   قدم باشـيد و در مقابـل توطئـه    چون كوه استوار و ثابت هم

دشمنان اسالم چون سـد آهنـين ايسـتادگي كنيـد و جنـگ را      
ــت  مســئله ــد و از اخ ــات ي اصــلي بداني ــدبازي و جريان الف و بان

فقـط و   .شـود دوري كنيـد   انحرافي كه در گوشه و كنار پيدا مي
فقط رضاي اللّه را مد نظر قرار بدهيد و اتحاد و هماهنگي خـود  

درانتان را برگيريد ي برا ي بر زمين افتاده را حفظ كنيد و اسلحه
 ... .اميان و كافران ملحد به كار گيريد وو بر عليه صد

 با پدر و مادرم  سخني
فقط براي اين بود  ،اگر اين حقير به جبهه رفتم !پدر و مادرم

اگر به فيض شـهادت   .كه اسالم زنده بماند و كفر سرنگون گردد
نايل گشتم، زياد نگران و ناالن نباشيد و شيون به پا نكنيد و بـا  

افتخـار  . ي انقـالب باشـيد   ن كوه در صـحنه وچ قامت استوار هم
ندي پرورش داديد كه در راه اسالم قدم برداشـت و  كنيد كه فرز

اگر شهيد شدم مـرا در امـامزاده طـاهر    . به ديار عاشقان شتافت
كنار ساير شهدا دفن كنيد و اگر جسدم نيامده، ناراحت نباشـيد  

چنـان شـجاع    هاي مفقوداالثر را نگاه كنيد و هـم  و ساير خانواده
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ها را مثل فرزند  آن كاري داشته و باشيد و با برادران بسيجي هم
 .خود بدانيد

بعد از شهادتم به جاي گريه و  !ها و خواهر برادران و برادرزاده
زاري راهم را ادامه دهيد و در جهـت اسـالم و قـرآن و انقـالب     
اسالمي قدم برداريـد و فرزنـدان خـود را بـراي پيـروزي اسـالم       

هــا و خــواهرم  و تربيــت كنيــد و از بــرادرزاده ]دهيــد[پــرورش 
خواهم درسشان را بيشتر بخوانند و بعد فرهنگـي را تقويـت    مي

ي هـا  باشي و بچـه ) س(كنند و از خواهرم تقاضا دارم مثل زينب
 .مرا خوب نگهداري كن و پيام مرا به مردم برسان

 همسرم
ي  دانم مشكالت زيادي كشيدي و مـن نتوانسـتم وظيفـه    مي

بـود و   مسـئله اسـالم و قـرآن     خود را خوب انجام دهم، خالصه
وار و  موقعي كه عقد عروسي ما برقرار شد با هم گفتيم بايد علي

ايـن چنـين   ) ع(بلي راه حضـرت علـي   .گونه زندگي كنيم فاطمه
) ع(است و تو افتخار كن كه شوهري داشتي و در راه آرمان علي

 . قدم برداشت و به فيض شهادت نايل گرديد
جهـت  طليعه و شريفه را خـوب پـرورش بـده و در     !همسرم

تقاضـا   اسالم تربيت كن و از پدر و مادرم خصوصاً برادرم عيسي
تـا   ،و احترام كنندكنند هاي من را خوب نگهداري  كه بچهدارم 

وجود نيايـد و   هايم به خداي ناكرده ناراحتي براي همسرم و بچه
نامه را در يك مجلس بـا قامـت    خواهم اين وصيت از همسرم مي
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بخوانـد و دشـمنان اسـالم را    ) س(استوار و بانگ رسا مثل زينب
 . رسوا نمايد

 آموزان دانش معلمان و
عـد  كـنم ب  آموز تقاضا مـي  از برادران فرهنگي و برادران دانش

آمـوزان عزيـز را در جهـت اسـالم      فرهنگي را قوي كنند و دانش
ي كشـور   آموزان گرامـي كـه اميـد آينـده     پرورش دهند و دانش

ي  شان مثل رزمنـده  اكاريهستند با درس خواندن و تالش و فد
در جبهه، اسالم را زنده نگهدارند و در اين راه كوتاهي نكننـد و  

مردم طلب عفو و بخشش دارم كه اين حقير را مـورد   ي از كليه
شـوم تـا    د مـي روم و شهي من مي .عفو و رحمت خود قرار دهند

 .فقط امام زنده بماند
 )13/ صف (   ْرُمنَ اللّه وفَتْح قَريب نَص 

 جهت پيروزي اسالم و سالمتي امام صلوات
 خدايا خدايا تا انقالب مهدي عج خميني را نگهدار

 الحقير ابراهيم يوسفي قراخيلي
          15  /10  /1360 


