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 باسمه تعالی

ملی  ها و اهداف بلند دینی واند و آرمانهایی که سالیان دراز زندگی کردهملت

 های مختلف روبرو بوده وجنگ ها ودشمنی، هافتنه، پیوسته با حوادث، اندداشته یراستین

دستان  های درخشانی برپیروزی ها وفتح اند ولی عموماًشکست یا لغزشی مواجه شده گاهی با

داغ شهادت هزاران فرزند ، ملت و آیین خود، راه حفظ کشور در ایمان آنها رفته است و ده وارا

 . اندتحمل نموده الیق خویش را برومند و

ناگزیر صاحب ، قدسجمله شهیدان دفاع م از این قهرمانان میدان شهادت هریک از

ی خاطره ه در ذهن واند کباریکی بوده های دقیق ونکته ها ورشادت، خاطرات، هاسرگذشت

 مانده است. گاررزمان آنها به یادهم دوستان و، هاخانواده

ی ایران روایی دوران نبرد هشت ساله حقیقت تاریخ شفاهی و ها که دراین خاطره

لت دفاع م آزار دشمنان و، دیاندی متعّتعّ بیانگر ظلم و، دشمنان جهانی است اسالمی با

مبانی  رقم زده و این خاطرات را، ثار خون فرزندان خودنا قهرمان ایران اسالمی است که ب

 کرده است . ظلم ستیزی قوم ایرانی را استوار مقاومت و

نبازان است که چون جا و های شهدادست نوشته ها ووصیت نامه، وجود همین خاطرات

 ها ی ملت قهرمانفداکاری ها وجالل جانفشانی شکوه و عظمت روح و، دتدوین شو جمع و

سینه به سینه نقل  به زبان وپیوسته زبان  د وسازدردوران دفاع مقدس پدیدار می ایران را

 هایی ارزشمندکتاب، آنها قسمتی از خالصه و یا ازمجموع و د وسرانجام مدون گرد شود تامی

 رانی است.دیانت قوم ای مظاهر شجاعت و افکار قهرمانی و یدهندهکه نشان پدید آید

چگونگی  های ملت ایران وویژگی تواند آیندگان را بااز این دست میهایی تدوین کتاب

تکامل آن  هایی که مردم برای تکوین ورنج راه حفظ انقالب اسالمی و مجاهدات آنان در

 پرده برداری نماید. ،استعداد آن ایثارگران ت وقیّاز میزان موفّ سازد و آشنا، اندتحمل کرده

 ای از شهدا ووصایای عده ها ووشتهندست، خاطرات کتاب حاضر که مشتمل بر

خدمت ضدزره خراسان جنوبی در دوران دفاع مقدس  ادوات ودر که  استی رزمندگان

خاطرات روایی  ها ونوشتهضمن ثبت این دست به این منظور تدوین گردیده است تا، اندکرده



 2...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 و شودثبت  اادعیبی این عاشقان هاایثارگری ها وهایی از جان فشانیگوشه، مربوط به آنها

به عنوان  هاآن خداشناسانة درعین حال مذهبی و و خواهانهآزادی، طلبانهفریادهای عدالت

  رسانده شود.انقالب به آیندگان  های اسالم وآرمان مدال دفاع از وتوشة راه 

 این است که :، شایان ذکراست این کتاب گفتنی و آنچه دربارة

سپاه ، های شهید استانعالوه بر آنچه که از بنیاد، ولیها ردن مواد خام وبرای به دست آو -8

 به اکثر ، برادران خواهران و گروهی از، بسیج اخذ شده است پاسداران و

ها جهت استفاده از آن مدارک را آخرین اخبار و مراجعه کرده و ،های شهدای ادواتخانواده

 در این اثر درج گردد. نموده تا مطالبه

لذا ، معرفی نمایند، انده شهادت رسیدهب طور که زیسته و آن را شهدااند لفان کوشیدمؤ -2

 مدارک دست اول یعنی  واهد وتنها به ش وتنها ، برای تحقق این هدف

دانند این اگرچه می، اندهر شهید استناد کرده آثار به جامانده از ها ونامهوصیت، هانامه

را برای خوانندگان ترسیم  عملکرد شهدا زوایای زندگی و د همةتوانها به تنهایی نمینوشته

 نماید.

ذیلی  اند تا صدر واساس نظام الفبایی تنظیم کرده بر معرفی شهدا را، برای رعایت انصاف -3

 نباشد. کار در

 مدارک مربوط به هر مطالب و مقررگردید، های چاپهزینه به منظورکاهش صفحات و -4

تر گنجانده شود تا انجام کار به عدالت نزدیک ر حد مقدوراتد در صفحاتی محدود وشهید 

 باشد.

 هرگونه دخل و از مدارک مربوط به آنها انجام گرفته و معرفی شهدا براساس مستندات و -5

  .ها پرهیز شده استنامهمتن وصیت گزینش از یا انتخاب و انشا نویسی و، تصرف در مدارک

 لیف وصاحب نظران حوزة تأ با رر برگزار وجلسات مشورتی مک، دربارة تدوین کتاب -6

 های الزم به عمل آمده است اما درعین حال اقرار داریم کتاب ازکم ومشورت ،ژوهشپ

 های احتمالی خالی نخواهد بود.کاستی
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و  ی ادواتشهدا نام انتخاب گردید که یادآور« 871 یگرا»نام کتاب به این دلیل  -7

 باشد.ادواتی میهای مختلف کارکرد سالح ذکر همچنین

سپاه  محترم های خالصانة فرماندةهمکاری دانیم از زحمات دلسوزانه وپایان الزم می در  -1

 نشر حفظ آثار وکل  ادارة، (ع)انصارالرضا تیپ و حفظ آثار سپاه، )ع(انصارالرضا تیپ و

پژوهشی  معاونت فرهنگی و، نیروی انسانی ناحیة مقاومت بیرجند، های دفاع مقدسارزش

و  ، دکتر زمانی معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجندنیاد شهید استان خراسان جنوبیب

ها صابره نوکندی و خانمیکم پاسدار علی رمضانی و مجتبی فالح و همچنین آقایان ستوان

تقدیر نموده و ، اندهمکاری نموده، ویرایش مطالب که درامرتحریر متن و افسانه درمیانی

برای بازماندگان  تعالی روح و، برای شهدای ادوات اعالم نماییم و را ویشخ مراتب سپاسگزاری

 آخرت ازخداوند متعال آرزو نماییم.  حسن عاقبت و عمری باعزت و، خوانندگان گرامی آنان و

 

 گردرست آمد ازوباشد عطا   نیست جز ذاتش مبرا ازخطا

 

 

 لفانمؤ
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 فصل اول

 معرفی سازمان
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 و ضد زره تاریخچه سازمان ادوات 

با حضور سبز پوشان سپاه در کنار ، 8351پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

 بسیجیان و، روحانیت، ارانپاسد که شامل با اعزام اولین نیروهای خراسانی، برادران ارتشی

نگ تحمیلی و به غنیمت گرفتن های جبا حضور در جبهه، سایراقشار جامعه بود محصالن و

های و با تشکیل یگان توانستند در مقابل دشمن ایستادگی کنند 66مختلف تا دهه های سالح

و ذکر آیه ، زن و قائممنحنی های مستقیم زن وبا آتش، ضدزره های ادوات ورده، رزمی سپاه

 روحیة توان دشمن را بهم ریخته و، و اهلل اکبر« ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی و»شریفة 

 کنند.گان ایجاد شادی برای رزمند

تیپ »و « نصر 5لشکر »سپس  «تیپ جواداالئمه)ع(»، «امام رضا )ع( 28تیپ»در ابتدا 

، گشتافزوده  ،روز به روز بر نقش و کارایی این مولود خود جوش سپاهو تشکیل « شهدا ویژة

 ،مینی کاتیوشا، م.م 866، م.م 826، م.م 12م.م، 18، م.م 66های که ابتدا سالح ایگونهبه 

 مالیوتکا و، اس پی جی، تاو هایموشک، مخابرات، پرسنلی هدایت آتش، دیدبانی، دوشیکا

 های تخصصی چندگردانسپس تبدیل به  شد وپشتیبان به صورت واحدی اداره میتدارکات 

نصر( تیپ نور  5به مرور زمان به عنوان تیپ الحدید )ادوات لشکر  که تا اینسالحی گردید 

 11)ادوات تیپ گردان ابابیل  شهدا( ا )ع( ( تیپ ذوالفقار )ادوات ویژةامام رض 28)ادوات 

 موریت خود ادامه داده است. أبه م انصارالرضا )ع( (

، هیللداداعلی ، سبزه کارمحمد ، ظریف محمد، جمال معتمدینظیر: شهیدان عزیزی 

، هرضاتقی زاد، محمدقهرمان، اهلل جلیلیان حشمت، اکبرکواری، قندهاریمحمدرضا 

، جالل فطرتی، علیرضا قاسمی سید، علی قالیبافان دسی، علی نوفرستی، محمدتوکلی اناران

، حسن مالزاده، محمدرضا حنظله، مصطفی حسین زاده، رضا عدالتیان، عباسیانحسن 

، حمید کالته رمضانی، بنارضوی محمدرضا، خاکپور سیدمحمد، محسن چرخکاران، حمامی

و  عباس احمدی سید، سیدمحمد کاخکی، ناصر مظفری، محمد عبدالرضا، مهدی سیدین

)معروف به  هاابوسراج الدین موسوی نظیرمجاهدان عراقی  نام و نشان وهزاران بسیجی بی

 است.  کردهتقدیم ، را به کشور عزیزمان ایران ابوسراج(
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و  نامجانبازانی بی آزادگان و ،رزمندگان، شهدا نیز ی خوداستان خراسان جنوبی به نوبه

اگر به سخنان این عزیزان  که در دل خود دارد ، کشندنشان را که هنوز انتظار شهادت می

مجتبی ، سیدحسن مرتضوی، شهید شوشتری و سردارانی همچون علی اکبر نجاتی نظیر

رضا ، احمد موالیی، امیری، و افرادی چون برات مرواریدی قربانی، علی اشعریقربان، غفورپور

غالمحسین ، غالمرضا فیاض بخش، سیدمحمد فضائلی، ی علی پرستسیدمهد، طباطبایی

علیرضا قاضی ، رحمان علیزاده، سین علیزادهحغالم، سیدحسن بزم آرا، عباس زال، رجب زاده

 ، حسین سیرتی، براتیان رضا، رضا برازنده مقدم، مهدی میرزایی، محمد قربانی، زاده

، زنجیریمحمدحسن حجت االسالم دکتر ، تقی آل نبی، علیرضا بهاری ،کافی ،محمدزاده

 علیحجت االسالم ، حسین نوفرستیحجت االسالم غالم، حجت االسالم دکتر عباس فرازی

علی اکبر  حجت االسالم نظرعلی نظری)روحانی(، حجت االسالم ابراهیم زنگویی، ،اکبرپور

و  سرو قوامیخ، رشید محمدی، علی صالحی، رضا میرزایی محمد، جواد منورزاده سید، دیاری

بهتر به اهمیت  ،خاطرات فرماندهان زمان جنگ و بعد از جنگ بپردازیم وهزاران رزمندة دیگر 

 بریم.موضوع پی می
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 م.م 06خمپاره انداز 
گردان مور به داشته و در جنگ تحمیلی مأنبرد حضور  سالح در تمام صحنه های این

ی پدافندی مستقر بود و م در خط هاهمراه نیرو های خودی ه ،های پیاده در عملیات شبانه

هم گلوله در کوله پشتی بر باید  رد .اوکحمل می چی هم قطعات سالح را بایدیک خمپاره

لحظه امکان  و هرصدا نداشت  این سالح بود .گلولةکشیدو هم صیاد دشمن میدوش می

که با گلولة بزرگی  انچه بسیار سردارکرد؛ رزمندگان را غافلگیر می و فرودش بسیار بود

 همین سالح به شهادت رسیدند!
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 م.م 18خمپاره انداز 
ای حدود دو باشد که در فاصلههای فعال در جنگ تحمیلی میسالح این یکی دیگر از

صورت شیفتی کار ساعته فعال بود و به  24گرفت وتر از نیروهای پیاده قرار میکیلومتر عقب

و مواضع  من در سنگرهاه را بر عهده داشت. هر زمان تحریکات دشهای پیادپشتیبانی از نیرو

های خودشان را در مقابل گلوله کردند ومیبه دستور دیدبان اقدام به شلیک ، دشمشاهده می

 باشد .از نوع متوسط می نمودند .گلولههای این سالحمنحنی دشمن حفظ می

 

 

 م.م 18خمپاره انداز 
نگ تحمیلی و غنیمتی از دشمن به دست آمده همین نوع های فعال در جیکی از سالح

ساعته  24 این سالح، ری پشت نیروهای پیاده حضور داشتمتدر فاصلة دو کیلو سالح است و

م.م بر عهده داشته  18تش را در کنار قبضة آفعال بوده و به صورت شیفتی کار پشتیبانی 
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 ن وی آیکارا عدمبه با توجه  .کردندمیاقدام به شلیک ، بنا به دستور است؛سربازان این سالح

 از سازمان خارج شد. سه پایة متفاوت بلوک شرق بودن بعداً
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 م.م 886خمپاره 
ر جنگ تحمیلی بوده است و در های همیشه فعال دها و نیروسالح این از یکی دیگر

سبب به  ساعته فعال و 24کیلو متری پشت سر نیروهای خودی مستقر بوده و  3الی  2 فاصلة

 کار پشتیبانی از نیروهای پیاده و سرکوب، صورت شیفتیحجم آتش باالیی که داشته به 

توان گفت در برخی از می را قبل و حین عملیات شبانه بر عهده داشته است و دشمن

با تعویض  وشده توسط رزمندگان شلیک می، بیش از یک کامیون گلوله ،های نبردصحنه

بر روی اهداف دشمن  سیمبیتش و پل ارتباطی دیدبان و هدایت آ با هماهنگی وها گلوله

. ساختاشت که همه را متوجه خود میشدت دها آنقدر مد. صدای مهیب این گلولهآفرود می

 یا هجرت نموده و به شهادت رسیدند!ین سالح از دنا زاهایی که با یک گلوله چه بسیار انسان
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 کاتیوشام.م یامینی  861راکت انداز 
 4الی  3 فاصلة وه جنگ تحمیلی بود یشه فعال در صحنةهای همنیرو ها ویکی از سالح

به و  ه استبود ساعته فعال 24و به صورت  هاستقرار داشتهای خودی نیرو کیلومتری پشت

چنین به سبب هم گرفته بود؛برعهده  تش از نیروهای پیاده راصورت شیفتی کار پشتیبانی آ

فرود ، قبل و حین عملیات شبانه و روزانهبر روی دشمن ، شی که داشتهتآ حجم باالی

یش از چند کامیون مهمات را رزمندگان مرتب های نبرد ب. در برخی از صحنهآمده استمی

سیم و تش به کمک پل ارتباطی بیبا هماهنگی دیدبان و هدایت آو  کردندکرده و شلیک می

داف بر روی اهها گفت این گلوله توانهده داشتند. میسرکوب را بر ع ، نقشهاباسیم، گلوله

زده دوا یاشدند؛ چه زمانی که تک گلوله شلیک و باعث ایجاد رعب و وحشت می نشستند ومی

 آهنگ زیبایی در کنار رزمندگان ایجاد بود که آن زمان، کردندخانه با هم اقدام به شلیک می

 ود!نمو چه صحنه های زیبایی را خلق می کردمی
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 دوشیکا
ط باید توس شب که مور در کنار نیروهای پیادةهمیشه فعال و مأی هایکی از سالح

روز در مواضع پیاده پس این سالح،  سالح مذکور است. شد،جا به جا و مستقر می رزمندگان

داد و دشمن را در خط مورد هدف قرار می و باید افراد تکاور شدمی جایگیر، از تصویب خط

کرد. تأمین میسمان منطقه را دفاع از آ، روز با شلیک بروی اهداف و، در شب رانقش خود 

ک تیر اندازهای دشمن گانی که در هنگام برپا کردن قبضه بر روی سه پایه توسط تچه رزمند

لحظه  هر ،مادهآتش باال و پر کار نیروهای همیشه آبا حجم ، سالحرسیدند! این به شهادت می

 . شدمی گذاری و شلیکگلوله
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 پالمینا
وده و از دشمن به ها بهمیشه در خط مقدم در کنار رزمندههایی که یکی از سالح

 هایگلوله  متوسط و یک قبضة با سه پایه و سالح مذکور است که، شدغنیمت گرفته می

 از از مدتی البته پس شد وعلیه نفرات دشمن استفاده می تر از دوشیکاوچکک ایساچمه

 خارج شد.سازمان 
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 م.م( 17اس پی جی )توپ 
ه در مناطق عملیاتی و پدافندی پیادأمور به نیروهای م، نیروهای این سالح در سازمان

کارایی  رفتند . بیشترینها و نفربرهای دشمن به کار میعلیه سنگر نفرات تانکو  شدندمی

سالح دشمن را تعقیب  ،د خدمهفراضمن این که ا بود، در زمان شلیک ن سالح در روز وای

و چه بسیار  صدمه نبیند ی به علت آتششد تا فردسالح باید رصد می عقبة، ندکردمی

 آرمیدند! جوانانی که در کنار قبضه در خون خود
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 م.م  860تفنگ 
کنار نیروهای پیاده حضور پیدا  ،خط در زمان نیاز در، این سالح همراه نیروهایش

ها و نفربرهای دشمن به کار فرات تانکعلیه سنگر ن، سالح فوق که به این توجه با کرد.می

ها و نفربرها به سمت تانککه گردید کارایی این سالح زمانی مشخص می، هشدگیری می

م.م به همراه خدمه با مهمات در  866جیپ  شدند؛ دراین زمانور میموضع خودی حمله

 دشمن باعث عقب نشینیاین عملکرد  با کردند ومی استقرار یافته و اقدام به شلیک ،سکوی

رزمندگانی که  ه بسیار چ کردند.خط را دگرگون می فضای، شلیک شدند و با هرمتجاوز می

  هدف گلوله قرار گرفته مورد، به شلیک در حال اقدام

  باختند!می  جان و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز تاوموشک
 نیروهای پیاده حضور پیدا در کنار ، طها در زمان نیاز خنیرو این سالح همراه

برهای نفر   ها وعلیه سنگر نفرات تانک کارایی این سالح زمانی آشکارتر بوده که ؛کردمی
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مسئول قبضه ، زمان دراین ؛شده استور میو سمت موضع خودی حملهگیری به کار دشمن

ت و هم باید جان خود را گرفمی رعهدهبشد کنترل گلوله را که با سیم هدایت می هم باید کار

ین در کنار ا که رزمندگان دانشجو بسیار کرد. چهمی دشمن حفظ مستقیم قابل گلولةدر م

 سالح جان خود را تقدیم نمودند!

 

 

 

 

 موشک انداز مالیوتکا
، مورمأدر کنار نیروهای پیاده به صورت ، هایش در زمان خط پدافندیاین سالح با نیرو

 .شدربرهای دشمن به کار گیری میفها و نسنگر نفرات تانک یهعلو  کردحضور پیدا می

 ورحمله، به سمت موضع خودی برهاها و نفرشد که تانککارایی این سالح زمانی مشخص می

 کرد . شد، رصد میرا که با سیم هدایت می گلوله ؛ مسئول قبضه هم باید کار کنترلشدندمی



 81...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

هدایت گلوله بر هدف را  مسئول قبضة، ربین خرگوشیاین سالح بر روی خاکریز بود و با دو

 .خاک وطن نموده ایم ها تقدیم، شهدای زیادی را در کنار قبضهاین سالح بر عهده داشت . با

 

 

 

 بانی دیده
که بر اهمیت کار این رزمندگان چشم لشکر است  ،باندیده»: فرمایدحضرت علی )ع( می

خط و مناطق جنگی  های مخلص همیشه بیدار درنسانبتوان گفت یکی از ا . شاید«افزایدمی

های خاکی های چند متری، سنگرهای داخل خط، ارتفاعات بلند و برفی، تپهبر روی دکل

جهت اهداف  ها و مشخص کردن نوع سالحت گلولهکنترل خطوط دشمن همچنین هدای

کار انهدام ، ارتباطی ای با پلیای نقشهن به زواچنین با تخمین مسافت و تبدیل آهممختلف و 

 است، های بسیاری انجام دادهرشادت، هده داشته و با کمترین امکاناتاهداف دشمن را بر ع
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و هیچ  متالشی شدهها شان بر روی دکلهایو چه بسیار افرادی که بدن باشدبان میدیده

 آن پیکرهای پاک به جا نمانده است!اثری از 

 

 

 

 

 واتیاد بار یا دستةفرماندة آتش
کار با تخصص و همیشه فعال که هم باید کار کنترل و نظارت بر چند هایی پرانسان

اقدام به ساخت ، قبضه و باربا مشخص شدن جای هر آتشگرفتند و هم را بر عهده میسالح 

 کردندآهن از چند مدت قبل از عملیات میالوار و  خاک و نفرات با کیسة ها وسنگرهای قبضه
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بان را گوی فرماندهان مافوق و دیدهامر خود بوده و جوابالم و ملزومات تحت هم پیگیر اقو 

 گرفتند.میبر عهده 
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 قبضه فرماندة
نظارت بر یک قبضه را  ماده به کار و فعال و با تخصص که هم باید کار کنترل وانسانی آ

چنین کار نظارت هم  مود ونمیها همکاری ساز سنگر در کنار ساخت و گرفت وبر عهده می

عهده  نیز برفوق هان ماگوی فرماندداشت و جوابمیتیر را بر عهده  ر مهمات و بستن زاویةب

 وی بوده است.
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 تدارکات و پشتیبانی
عهده داشتند  در ادوات و ضد زره بر مهم را ای پر کار و پر تالش که چند وظیفةهانسان

موتورها،  ها و، جیپچیدهیپ های مهم وسالحنگهداری تعمیر و ، تحول تغییر و دریافت ونظیر: 

 ؛اندبر عهده داشتهرا ها ارها و قبضهبتشب رسانی در کنار آآ غذا و جیره، ملزومات و مهمات،

 های خودفعالیت  این افراد مخلص به صورت دائمی و شبانه روزی

 هاو روز هاچه بسیار بزرگوارانی که شب .دادندرا ادامه می

 ، ها و درخطوط مقدمها و کوهستانادهج در 

 در حال انتقال امکانات به فیض

 !ی شهادت رسیدندعظم 
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 پرسنلی
ب و به گیری جذپینظیر  ند.کار که چند وظیفه را بر عهده داشتهای پریکی از رده

انی رسنامهتعاون ، ها بر اساس تحصیالت و کنترل رفت و آمدشانکارگیری و سازماندهی نیرو

از فوق وحین و انتقال آمار به مقامات ماتبلیغات و رصد شهدا و مجر و هانگهداری ساک و

 . این بخش بوده است وظایف
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 تطبیق آتش
    ریزی و کنترل و نظارت و تلفیقراکز مهم آتش و هماهنگی و برنامهیکی از م

قبضة  ، آتش با کمک چرخةها و دیاگرام آتش و کالک هااستفاده از نقشه های مختلف باآتش

فرماندهان و ردهای باال و  بان و بررسی و جواب گویی ارتباطات و مکالماتههدایت و دید

 .این بخش بوده است برعهدة هاپیاده و مرکز اتاق فکر آتش هایگردان
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 مخابرات
له سیم با سلسسیم با کد و رمز و باپر کار ادواتی که پل ارتباطی بی یکی از رده های

کرد و همچنین در بین بان را برقرار میههدایت آتش و دید، هامراتب و تحت امر قبضه

ای قطع های قورباغهداد تا ارتباط تلفنا انجام میبانی رباید سیم ، اندازسنگرهای خمپاره

ساعته را  24بررسی ارتباط  ها وها و آنتنها و تعمیر سیستممین باطریهمینطور تأنگردد و 

 عهده داشته است . بر
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 هدایت آتش
ای بان را تبدیل به مختصات نقشههیکی از رصدهای سازمانی است که باید اطالعات دید

داد تا او بتواند می  چی انتقال متر و زوایای مختلف را به قبضهسپس تبدیل به میلی ، کردمی

محاسباتی را به همدیگر کار ، زبا کد رم  همینطور یک گلوله را به سمت دشمن هدایت کند

 انتقال می دادند .

 

 

 گردان یا تیپ ادوات و ضد زرهفرماندة 
گیری کار     فن به، تخصصی هایسالحیة شد که ضمن آشنایی با کلبه افرادی گفته می

که باید  هایی رارده   آموختند وکار شناختاده از هر سالح را در جای خود میاستقرار و استف

ظارت و کنترل ریزی و نها و برنامهند هنر ترکیب آتشتا بتوان برعهده داشتند ی شوند،پشتیبان

پرکار ، با تقوا من وهایی مؤانسانشود گفت: پس می ؛دنبرطرف کن زد وو رفع معایب را گوش
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های گوی ردهه پاسخساعت 24درستکار که باید به طور  و گر و محاسبو پرتالش با صبر و ایثار

کارهای ، عملیاتو  ستاد، جانشین، معاون، فرمانده کنار در و بودندمیزیر مجموعه  فوق وما

 دادند.می   انجام هماهنگی را ریزی وبرنامه
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 فصل دوم

 ضدزرهشهدای ادوات و 
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  رمضان :نام پدر
 10/10/0318 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

 بسیجی عضویت:

 قاین محل اعزام:

 فاو محل شهادت:

   دوشیکاچی :مسئولیت

 13/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد هل:أوضعیت ت

 ادوات و ضدزره، نصر 5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 دوم راهنمایی تحصیالت:
   روستای تگابند )قاین( مزار شهید:

 

 

 

 «الکافرین القوم على انصرنا و اقدامنا ثبت و صبرا علینا افرغ ربنا»

 به خداوند که امیدوارم و کنممى عرض سالم گرامیم و زیزع مادر و پدر محترم ...حضور 

 مرا که امیدوارم، امآمده جبهه به شما حضور از اجازه بدون اینکه از و کند عطا صبر شما

 نداى به گفتن لبیک، همانا جبهه به آمدن از من هدف که بدانید اما. کنید حالل و ببخشید

، امت امام، حقش بر نائب گلوى از امروز که اشدبمى( ع) حسین امام «ینصرنى ناصر من هل»

 نسبت را خود دین و کنم خدمت عزیز اسالم به توان حد تا بتوانم که امیدوارم، آیدمى بیرون

 و کند من نصیب را سعادت این خداوند، باشم شهادت الیق اهلل انشاء اگر و نمایم ادا اسالم به

 فرماید. قبول خودش درگاه به مرا

 مرگ بر که خواهممى شما از شد من نصیب شهادت این اگر، عزیزم مادر و پدر ىا اما

 ... است سعادت شهادت که زیرا نکنید ناراحت را خود و نکنید زارى و گریه من

 علی آتش زر شهید
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 این اقوام و دوستان و عزیز برادران و خواهران و گرامیم مادر و پدر شما به من ...پیام

 باشید . شهیدان راه دهندة ادامه و دباشی امام پیرو فقط و فقط :که است

 اینکه از و کنید ادا نماز برایم سال یک مدت. نمائید ادا لطفا دارم گردن به دین مقدارى

 و نمائید ادا روزه برایم من طرف از هم ماه یک مدت، بگیرم را خود واجب هاىروزه امنتوانسته

 دهید.ب مظالم رد من طرف از( ریال هزار سه) ریال 3666 مبلغ

 بخشیده مرا که امیدوارم و طلبممى حاللیت عزیزم مادر و پدر شما از دیگر بار پایان در

 کوچکترم برادر از و طلبممى حاللیت عزیزم خواهر از ضمن در. باشید من راه دهنده ادامه و

 ممادر و پدر از و باشد من راه دهندة ادامه که خواهممى او از و طلبیده حاللیت نیز( حسین)

 نمایند. ارشاد و راهنمایى را او راه این در که دارم تقاضا

 آنها از دینى اگر و ببخشند مرا نیز آنها که امیدوارم و طلبیده حاللیت نیز اقوام کلیه از

 دیگر و اممدرسه در دوستان کلیه از. کنند حالل و ببخشند که امیدوارم دارم گردن به

 بار پایان در. باشند من راه دهنده ادامه که امیدوارم و طلبیده حاللیت نیز آشنایان و دوستان

 به خداحافظى و خبر بدون اینکه از و طلبیده حاللیت خواهرانم و برادران و مادر و پدر از دیگر

 شما همگى از ببخشند. خودشان بزرگى به مرا که امیدوارم و خواهممى عذر امآمده جبهه

 .دارم را اسالم رزمندگان نهایى پیروزى و امت امام سالمتى براى دعا التماس عزیزان

 برکاته .  و اهلل رحمه و علیکم السالم و العالمین رب یا آمین
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 ابراهیم سید: پدر نام

 15/10/0311: تولد تاریخ

  5کربالی: عملیات

 بسیجی:عضویت

      فردوس: اعزام محل

  شلمچه: شهادت محل

       م م 11 انداز خمپاره: مسئولیت

 05/01/0315 :شهادت تاریخ
 مجرد: هلتأ وضعیت

 ضدزره  و ادوات، (ع)رضا امام 00 تیپ، سپاه: کننده اعزام یگان
 سیکل .: تحصیالت

 ( سرایان)سرند روستای: شهید مزار 

 

 

 

 الصدّیقین و الشُّهداءِ ربِّ بِسمِ

 نبرد هایههجب سوی به بتوانم تا کرد من نصیب را توفیق این خداوند که اکنون هم... 

 و ببخشد را حقیرشبندة  این گناهان بزرگ خداوند که امیدوارم و خوشحالم خیلی، بروم

 کندمی زندگی دنیا روی در معین هدف یک برای آیدمی بدنیا که آغازی از انسان هر بیامرزد.

 در تشهاد یا میریممی یا خرهباأل و برود خدا سوی به باید و خواهدمی را انسان طورهمان و

 و کند انتخاب شرافتمندانه را مرگ انسان که این بهتر همه از ولی شودمی نصیبش خدا راه

  .باشد خدا راه در شهادت انسان مرگ

 

 

 نیست دیگری چیز گذشتگی خود از و ایثار و شهادت و جنگ جز که است مکانی جبهه

 به و کند دفاع قرآن و اسالم از و برود باید دارد را رفتن جبهه توانایی که مسلمان فرد هر بر و

ییسیدکاظم آاقشهید   
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 را شهیدان راه که است این جبهه به آمدن از هدفم و. شود کشیده خودسازی دانشگاه این

 و امنهاده پا خودسازی دانشگاه و ایثار و عشق مکان این به اهلل خاطر به فقط من و دهم ادامه

 .... بفرماید نصیبم را شهادت راه این در خداوند امیدوارم

 شهدا خون حافظ که خواهممی نظامی هایارگان سایر و بسیج و سپاه برادران سایر از... 

 شهیدان خون از و شماست دست در که را سالحی این تعالی و تبارک خداوند و باشند

 گذاشتند منت شما بر اندکرده اندامتان بر را پاسداری مقدس لباس این و است آمده بدستتان

 به که است ایوسیله اسلحه این .دارید پاس را انسانیت و کنید دفاع اسالم حریم از شما تا

 جهت در باید که است آمده دست به شهدا خون طریق از و شماست اختیار در امانت عنوان

 ملّت که کنید زمزمه خود با را این همواره شما. رود کار به اسالمی انقالب دستاوردهای حفظ

 .سپرد ما به را خود شهیدان خون سداریپا و نهاد منّت ما بر پرور شهید

 را نورانی کلمات این شما ةدربار و شده قائل شما برای اّمت امام که را احترامی آورید بیاد

 :فرمودند

 دست که را شما دست من نبود هم کشور نبود سپاه اگر» 

 افتخار بوسه این بر و بوسممی ،است آن باالی تعالی خدای

  .«کنممی

 که نشود شما در بینی خود و غرور موجب ولی دریابید را خود مقام و شارز این شما

 .نگردد آلوده شما عالی کارنامة

 تا کنید تشویق جبهه به را فرندانتان گیتی سرتاسر از فتنه رفع تا که خواهممی شما از ...

 سرافرازی با همه و شود باز مسلمین تمام روی به کربال شدة بسته راه ترسریع هرچه انشاءاهلل

 و کنید زیارت را حسین امام قبر نزدیک از و( ع) الحسین عبداهلل ابا قبر کنار بروید تمام

 آمرزش طلب شهداهمة  برای خداوند از و بیفتید شهدا تمامی یاد به رفتید که آنجا انشاءاهلل

 ...کنید
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 :شهید پیام

 از .است شهید خون از ترکوبنده تو چادر سیاهی خواهرم. است خودسازی دانشگاه جبهه،

 نگه گرم جبهه سنگر مثل را مدرسه سنگر خواهممی هایمهمکالسی و مربیّان محترم تمامی

 . دارند
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 علی نام پدر:

 0311 تاریخ تولد:
 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      طبس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 زن اس پی جی مسئولیت:

 00/11/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد هل:وضعیت تأ

 ادوات و ضدزره، شهدا لشکر ویژة، سپاه یگان اعزام کننده:
  .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 روستای اسفندیار)دیهوک( مزار شهید: 

 

 

 

 «کم و عسی ان تکرهوا و هو خیر لکمکتب علیکم القتال و هو کره ل»

ما هنوز در  و گذردیاالن نزدیک هفت سال است که از جنگ م، ای امت شهید پرور... 

مردم شهید پرور از خواب شیطانی بیدار شوید و به سوی جهاد در راه  .بیدار نشدیم و خوابیم

اگر مسلمان هستید باید برای رهایی مسلمانان ، این جنگ امر الهی است ؛خدا روانه شوید

 ؟ت زندگی کنیمزاد سازید و چرا ما با خیال راحش کنید و آنها را از چنگال کافران آدیگر تال

 نها با ما برادربله آ ؟نیستند و برابر ن مسلمانان با ما برادرمگر آ ؟نها در زیر بار شکنجه باشندآ

یا ایمان شما آ ؟مگر شما حاضر هستید برادر مسلمان شما در زیر بار شکنجه باشد و برابرند

دهد امبر اجازه مییا پی؟ آن اجازه می دهدآیا قرآ ؟دهد یا اسالم اجازه میآ ؟ول میکندقب

ها و دیگر شهدا ، رجائی و باهنرها، مطهریهاتا کی خون بهشتی ؟شماها در خواب باشید

؟ تا های غیر خدا پسند باشیمها و کارتا کی دنبال هوسرانی ؟و ما در خواب باشیم پایمال شود

ود آمادهمحم روحانی شهید   
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نیم و ن روزی نشده که تقوای خدا را پیشه کیا آآ ؟زده باشدها پیش خدا خجالتکی روح

را از غیبت و  ن روزی نرسیده که قلبهایمانآیا آ ؟هایمان را زنده کنیمروحو  هاقلب پیش خدا

یا وقتی نشده که آ ؟گمانی و کارهای غیر خدایی شسته و خالص گردانیمتهمت و افترا و بد

 یا وقتی نشده کهآ ؟کنندانسان را صد سال معطل می، ن روزی بیفتیم که برای یک گناهآبیاد 

ها با نیت خالص دست به درگاه خداوند متعال بلند کنیم داران بیفتیم و شبشب زنده یاد به

هنوز وقتی نشده که ائمه اطهار را شفیع خود قرار دهیم و با  ؟و با خدای خود راز و نیاز کنیم

یک سخن به طور خالصانه  ؟زاد سازیمهایمان را از بند و جهل آدل؟ معبود خود سخن بگوییم

پرستی رانی و شیطانران عزیز بگویم که از کارهای هوساضعانه به شما برادران و خواهخو 

 بپرهیزید.
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 نام پدر: محمد
 01/13/0318تاریخ تولد: 

 محل اعزام: بیرجند
 پاسدار عضویت:

 1عملیات: والفجر 
 مسئولیت: پرسنلی ـ موشک انداز

 مریوان محل شهادت:
  0311 /11/00تاریخ شهادت: 

 هل: مجردیت تأوضع
 ادوات و ضدزره ، شهدا تیپ ویژة، یگان اعزام کننده: سپاه

 . مزار شهید: روستای چلونک)بیرجند(
 تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

کش ای زحمتز ابوالقاسم ابراهیمی در خانوادهسرافراة شهید ابراهیمی برادر آزاد

کودکی را در محیط روستا سپری کرد . دیده و متدین دیده به جهان گشود. دوران رنج

که پدر سعی و تالش داشت که روستای چلونک در آن زمان فاقد مدرسه بود و از آنجایی

فرزندانش با سواد باشند لذا او را به روستای موسویه که حدود ده کیلومتر با چلونک فاصله 

 به مدرسه فرستاد. ،داشت

برای  این اتفاق تحمل؛ باقی شتافت احمد علی هشت ساله بود که مادرش به دیار

ابتدایی به دلیل مشکالت موفق به ادامه  د. در عین حال پس از پایان دورةسخت بو احمدعلی

سالگی با وجود اینکه سه تن از  85شد. در سن  همراه پدرش مشغول به کارتحصیل نشد و 

بر آن داشت تا با  عشق دفاع از اسالم و انقالب و میهن او را، برادرانش در جبهه بودند

 .توفیق حضور در جبهه را پیدا کند، دستکاری شناسنامه

 احمدعلی ارباهیمی شهید
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دشمن مریوان هنگام پیشروی به سمت قة منطه مرحله اعزام در سرانجام پس از س

ه آرزویش کقلبش را پاره کرد و به بزرگترین  عبور کرد واز میان قرآن جیبی او  ترکش، بعثی

 نائل آمد.، شهادت در این راه بود
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 محمد صادق نام پدر:
 0313تاریخ تولد: 
 بیرجند محل اعزام:

 پاسدارعضویت: 

 تک حاج عمران عملیات:

 موشک انداز  -مسئولیت: مسئول پرسنلی

 محل شهادت: حاج عمران

 مجردهل: وضعیت تأ

 05/10/0315 تاریخ شهادت:

 و ضدزره ادوات، نصر5لشکر ، سپاهیگان اعزام کننده: 

 .جندبیر مزار شهید:
 تحصیالت: سوم راهنمایی 

 

 

 

نبض دریا را در  نان کهکشیدند . آمیم خورشید را بر دوش هایی که پرچسالم بر دست

آنان اما از برکت  شدندشد. خاکستر میهایشان پرچم میافتادند اما دستمشت داشتند . می

 تر می تابید .خورشید مهربان

در شهرستان بیرجند، استان خراسان در 8343می در سال شهید گرانقدر محمد ابراهی

ای ماالمال از معنویت و همچنین مصفا به عشق و نور الهی پا به عرصه وجود گذاشت. خانه

 ابتدایی را پشت سر گذاشت وتحصیالت ، در دبستان عدالت و صائب، پس از دوران طفولیت

  .برده پایان ن در مدرسه راهنمایی حافظ و مطهری تحصیالت راهنمایی را بپس از آ

تحصیلی بود که انقالب عظیم اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( اوج  در این دورة

گرفت و شهید ابراهیمی نیز به صفوف امت مسلمان و مبارز پیوست و در تظاهرات و 

و به امور دیگری نظیر تکثیر و توزیع اعالمیه ها اشتغال  راهپیمایی ها حضوری فعال داشت

 سان نهضت اسالمی را یاری می کرد. بدین می ورزید؛

 ارباهیمی محمد شهید
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اما به این حد قانع نبود ,شهید با احساس تکلیف در دفاع از اسالم و میهن اسالمی 

به همراه عده ای از برادران بسیجی راهی جبهه های  51در سال بالفاصله پس از شروع جنگ

امور افاغنه در از اقدامات موثر وی این بود که به عنوان مسئول  ؛نبرد حق علیه باطل شد

 .شودمدتی به خاطرلیاقتش پاسدار رسمی شناخته  و این باعث شد تا کردمی بسیج همکاری 

ود بدائی محمد « محمود پوررسا»بهترین مشوق و راهنمای ایشان در این مسائل شهید 

اغلب در مساجد بودند.  و که با هم در تمام برنامه های پیروزی انقالب شرکت داشتند

رام وعرفانی داشت. مجاهدی که در نهایت , ر از مبارزه و جهاد بود و وجودی آشازندگیش سر

 ورد.امت و خانواده ی خویش به ارمغان آبرای  را عزت و افتخار

خلعت زیبای شهادت پوشید و  «احمد ابراهیمی»برادر بزرگوارش  87/88/62در تاریخ 

برای چندمین بار به جبهه ، زیز خوددر این راستا شهید محمد به بهانه ی یافتن جسد برادر ع

، در قرارگاه انصارالرضا)ع( نجا در تیپ ویژه شهدابرد حق علیه باطل عزیمت کرد و آهای ن

  شد.فرمانده مینی کاتیوشا 
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از جبهه به  سپسترکش خورد  64سال مبارزه ی مداوم در فروردین سال2طی

از دست  روردن ترکشجهت در آ، بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد و تحت درمان

که طی عمل اعصاب انگشت چپ از کار افتاد. و در اوایل همان سال پس از  چپ قرار گرفت

روز استراحت پزشکی مجددا بنا به درخواست خود به جبهه رفته و پس از رشادت های  46

خرین حاج عمران به خاک و خون غلتید و آماه مبارک رمضان در جبهه ی 81فراوان در

رزوی دیرینه ی خود رسید. آجاب بین خود و خدا را با نثار جان پاک خود شکست و به ح

 .یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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 رضا: پدر نام

 00/11/0310: تولد تاریخ

 بیرجند: اعزام محل

 پاسدار: عضویت

 خیبر: عملیات

 جی پی اس :مسئولیت

 مجنون جزیره: شهادت محل

 مجرد: تاهل ضعیتو 
 15/00/0310 :شهادت تاریخ
 ضدزره  و ادوات، (ع) رضا امام 00 تیپ، سپاه: کننده اعزام یگان
 ابتدایی پنجم: تحصیالت. زیرکوه: شهید مزار

 

 

 

 «یرزقون ربهم عند احیاء بل امواتا اهلل سبیل فى قتلوا الذین تحسبن ال و»

 مجالس منبر پاى در هک وقتى ؛بگویم چیزى شما براى که آنم از کوچکتر من، برادر اى

 با هم ما کاش اى گفتیممى، خواندندمى( ع)حسین امام از مصیبت و روضه که ستیمنشمى

  مبارزه اسالم دشمنان با کربالى صحراى در که بودیم مى حسین امام

 .کردیم مى

 

 شهید حسینیانی چه که ببینید و بروید ایران کربالى به اینک، برادران اى ببینید

 زیر در خرمشهر که را روزهایى بیاوریم یاد به ما. اصغرها على و اکبرها على چه و شوندمى

 شهید اصغر على مثل طفالنى و کردمى ویران هاخانه این از روز هر و بود دشمن توپخانه

 چرا پس ؛کردندمى شهید را مادرانشان، بودند نشده متولد مادر از هنوز که طفالنى، شدندمى

 ارباهیمی زاهن علیمحمد شهید
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 تشییع همین در ؟نمالیم خاک به را جهانخوار آمریکاى دشمن پوزه و منروی جبهه به ما

 .شکند می کمرش دشمن، کنیدمى شرکت که هاجنازه

 و بلوغ سن تا باردارى دوره آن از و ایدکشیده مرا زحمت سالها که مادرم اى و پدر اى

 بدى که شماها از کسى هر و ببخشید مرا که امیدوارم و ندانستم را شماها قدر من که حیف

 شدم شهید من اگر، مادرم و پدر و باشید بخشیده را ما که امیدوارم ایددیده من از ناراحتى یا

 زینب مثل، دهدمى آزار را شهید سیاه لباس چون نپوشید سیاه لباس و نکنید گریه من براى

 .باشید داشته صبر کربال صحراى در

 سمبل که رهبر به عشق و اسالم به عشق و خود اراده به من، خواهران اى و برادران

 با بلکه نفرستاد کفر با جنگ به مرا اجبار یا زور به کسى و کردم انتخاب را راه این است اسالم

 .کردم انتخاب را راه این کردممى احساس که خود قلبى ایمان و عشق
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 پرورش شما اندام در فرزندان این که غیور و رزمنده خواهران اى و برادران اى شما اما

 «شکن بت خمینى» همان که فقیه والیت و عزیز امام این از دست خدا به را شما، اندیافته

 مستضعفان همه بلکه مستضعفان کشیدن بند به همان امام گذاشتن تنها، برندارید است

 .باشید صحنه در همیشه مردم شما و ؛همان جهان

 

 :شهید پیام

 احساس که خود قلبی ایمان و عشق با بلکه نفرستاد جنگ به مرا اجبار یا زور به کسی

 .نمودم انتخاب را راه این کردم می
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 : محمد علینام پدر
 05/01/0318تاریخ تولد: 

 5کربالی عملیات:

  بسیجیعضویت: 

 فردوسمحل اعزام: 
  محل شهادت: شلمچه

  م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 و ضدزره  ادوات، رضا)ع( امام00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:
 فردوس مزار شهید: . متوسطه)فرهنگ و ادب( دوم تحصیالت:

 

 

 

 الرحمن الرحیم هللبسم ا

با سالم و درود به سید رسل و ائمه معصومین خصوصا امام زمان )عج( قبل از اینکه 

مکالسانم تقاضای عفو و دوستان و آشنایان و ه شروع به وصیت ناقابلم بکنم از همه فامیل و

ام برای رضای خدا از جرمم داشته واگر از دست و زبانم اذیتی نسبت به آنها روا بخشش دارم

  بگذرند.

 

باالخره لطف و کرم خداوند متعال شامل حال این ، آری فامیل و دوستان عزیز و گرامی

 را مرگ سرخ در راه هدفم، گ سیاه در بستربنده نا سپاس و بی مقدار نیز شد و در عوض مر

به عاقبت کار خود اندیشه ، نصیبم نمود بدین خاطر است که اگر بجای گریستن بحال من

 ولی اهلل اتفاقیشهید 
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توانید سالح به می، کنید بهتر خواهد بود ولی اگر خواستید محبت خود را به من ابراز نمائید

  و زنده نمودن ارزشهای انسانی زمین افتاده مرا از زمین برداشته و هدفم که اعتالی اسالم

              است را تعقیب نمائید.

خواهند که دشمن را بشکنند هرگز از خود ضعف نشان ندهند از اگر پدر و مادرم می

 کنم خواهش می ؛کسی که قلبشان خالی از مهر و محبت امام و انقالب است

 فردوس بخصو  اقوام و خویشان با آمدن سر مزارم عذابم ندهند و همچنین از امت حزب اهلل

آنکه ، در نماز جمعه شرکت کنند و بعنوان آخرین سفارش و دوستان خودم تقاضا دارم که

 د. امام و راه امام را تنها نگذارید که مثل اهل کوفه ذلت دنیا و عقبی نصیبتان نشو

  السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 

 

 

 شهید:پیام 

این است که سالح بر زمین افتاده او را برداشته و هدفش را که  ابراز محبت ما به شهید

به بر شهید  ی است دنبال کنیم . و به جای گریاعتالی اسالم و زنده نمودن ارزش های اسالم

عفو و بخشش را به خاطر رضای خدا انجام بدهیم و عاقبت کار خود فکر کنیم و عمل 

 عه حضور داشته باشیم .همچنین امام را تنها نگذاشته و در نماز جم
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 احمد سید: پدر امن

  0315: ولدت اریخت

 قاین: اعزام محل

  پاسدار: عضویت

  01کربالی :عملیات

 بان دیده: ئولیتمس

    بانه: ادتشه محل

      13/10/0311 :هادتش تاریخ

  متاهل: تاهل وضعیت

 ضدزره و ادوات، نصر 5 لشکر، سپاه: کننده اعزام یگان
 راهنمایی سوم: یالتتحص. روستای باراز، قاین: دهیش زارم

 

 

 الجبارین مسالقا اهلل بسم

 ؛شود برطرف باشد ابهامی اگر تا بگویم شما برای را جبهه به رفتن از هدفم خواهم می ...

 زمان زمان اگر که است معلوم ما همه بر این ؟شده رفتن باعث چیز چه بگویم باید ابتدا

 از قرآن احکام و اسالم دین و اسالم بود قرار اگر و بود می شاهنشاهی ستم و ظلم طاغوت و

 و برکت این پس، نبودیم مبارزه و جنگ مرد هرگز ، برسد ما دست به پلید سفاکانی نظر زیر

 شد؟ ما نصیب کجا از نعمت

 

 

 

 

 نهنمو و گذشت و مردانگی الگوی، انسانیت و اسالمیت الگوی که آمد امامی که آنجا از

 و شکن بت ابراهیم را زمان بت از پر های بتخانه که امامی. بود عابدان و داران زنده شب

 زندگی درس، شدن مسلمان درس ما به و شد زمان حسین را کشور غرب و جنوب کربالهای

 سیدعباس احمدی شهید
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 و داد نجات خواندن قبرها سر در فقط از را قرآن و آموخت را کفر با نمودن مبارزه و کردن

 آموخت. را آن به کردن عمل و خواندن طریق

 با قرآن از صحیح استفاده بواسطه و جنگ تحمیلی آمدن بوجود اثر بر که بود اینجا

 به توبه مورد در کریم قرآن در خداوندی آیات میان در زیرا شدم آشنا جهاد و مبارزه معنی

 می که بود آن وقت اینک و بود رسیده آن به کردن عمل موقع که کردم برخورد ای آیه

 ایمان آنانکه) «آمنواء الذین» که داشت می بیان زیرا بخشید واقعی مصداق آن به بایست

 موردحد  چه تا که دارد آن به بستگی اما این، ام آورده ایمان خودم خیال به من و( آوردند

 .شده باشم واقع خداوند قبول

 

 اینجاست باشد خدا رایب فقط اهلل سبیل فی باید قرآن آیه طبق ما کار این همه ... اما

 معلوم حرکت و سیر شود مشخص هدف باید که اینجاست شود می مشکل و مشکل کار که

 وجود با ولی انشاءاهلل باشد خدا رضای برای فقط من هجرت و ایمان این امیدوارم من و گردد

 می قرآن و کرد گذاری سرمایه راه این در بایست می گذاشت مایه بایست می اینها همه

 و ناچیز نفس این با، خود جان  با من.  (جان هایشان و مال ها با) و «انتم و باموالهم»، یدگو

 ...شود عملی نیز آیه از قسمت این تا خرم می جان به را دشمن های گلوله تمامی ضعیف تن

جزء  که آنها مخصوصاً عزیز آموزان دانش به تذکر بعنوان صحبت ها اطراف در باز... 

 درسخوان و و باشید مخلص که بگویم هستند اسالمی جمهوری حزب وزیآم دانش واحد

 ...اید کرده  حفظ را اسالم که نمائید حفظ را مساجد سنگر مدرسه و و کوشا
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 رستم نام پدر:
 18/10/0331 تاریخ تولد:

 01کربالی عملیات: 

    عضویت: بسیجی

      بیرجندمحل اعزام: 

  محل شهادت: ماووت عراق

 م.م 011توپ خدمه مسئولیت: 

 11/01/0311 تاریخ شهادت:

    وضعیت تاهل: متاهل

  ادوات و ضدزره، ویژه شهداتیپ ، سپاهیگان اعزام کننده: 
 مزار شهید: بیرجند. تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 سمه تعالیاب

در محیط روستا دیده به جهان گشود و رنج کشیده و سختی دیده بود. در درس خواندن 

. به گفته ی خانواده قرار گرفتدی بود به طوریکه جزو دانش آموزان ممتاز دوران تحصیل ج

که باید از  اعتقاد داشتو  بود به کم قانع بود. دنبال روزی حالل «مادر و همسر، پدر»اش 

اما به تجمالت دنیوی اهمیت نمی داد و ، با اینکه حرفه ی او نقاشی بود .دسترنج خود بخورد

                             «زندگی باید ساده و آرام باشد.» همیشه این بود که :  گفته ی او

بزرگترین آرزویش تربیت صحیح و نیکوی تنها دخترش و خوش رفتاری با او بود . به 

شرکت در نماز جماعت و تالوت قرآن و نماز اول وقت مقید بود . وی عاشق اهل بیت و ائمه 

جانش را برایشان فدا کند. بنا به گفته ی همرزمانش در  شدکه حاضر  تا جایی بوداطهار )ع( 

وت عراق از ه جبهه اعزام شد و در منطقه ی ماویک مرحله ب .میدان جنگ شجاع و دلیر بود

 و سپس در همان محل به فیض شهادت نایل آمد. شد ناحیه ی کتف راست مجروح

 ارباهیم اسپکی شهید
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 علی نام پدر:

 10/18/0335 تاریخ تولد:

 پاکسازی گروه های ضد انقالب :عملیات

  بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 دره افشین ارومیه محل شهادت:

 مبلغ مسئولیت:

 08/15/0310 تاریخ شهادت:

    متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ، یگان اعزام کننده:سپاه
 )بیرجند( دره شیخان مزار شهید:. حوزوی تحصیالت:

 

 

 

 «قوم على اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ال یجرمنکم شنئانو »

نور آفتاب عدالت و  ، بعد از سالها که ملتهاى مستضعف زیر بار ظلم ستمگران ماندند

عدالت شعار شما و  برادرانم از افق ایران زمین تابید و ظلمت و تیره روزى بار بربست . والیت

بدانید که هر کجا خداوند نامى از ایمان برده پیامدش  را حق و حقیقت عمل صالح شما .و این

 عمل صالح را فرموده.

براى خدا حرکت خود را سریعتر کنید که محرومان براى نجات خود به وسیله شما 

که این ملتى  یک توصیه به برادران عزیزى که در کردستان هستند : .کنند لحظه شمارى می

آنها را در امر  ، و معنویت آنها را دشمن گرفته که فرهنگ آنها را دشمن گرفته واقعیت

آنها را خدایا بر مــــا منت بگذار و  ؛یارى کنید، خودسازى شان و به اسالم واقعى رسیدنشان

ا را تا انقالب مهدى براى این ملت و رهبر عزیز م ا عنایت فرماآنچه مصلحت مـا میدانى بر مـ

 مستضعف حفظ فرما .آمین یا رب العالمین.

 

للهیروحانی شهید   اهدی اسدا
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 پیام شهید: 

رهبران تی که در ایشان است در هیچ یک از این رهبر تمام کارش خدایی است . صالب

  جهان نیست , من به قربان امام بروم و خداوند مرا فدای او کند .

ی مهران به شهادت رسیده نطقه در م22/64/8366در  نیز برادر شهید :جواد اسداللهی

 است .
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 علی  نام پدر:

 10/18/0310 خ تولد:تاری

 پدافندی عملیات:
  بسیجی عضویت:

     بیرجند محل اعزام:

 مهران محل شهادت:

    م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/11/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:
 وزاد)درمیان(روستای چک ن مزار شهید:. تحصیالت: دیپلم 

 

 

 بسم رب الشهداء

و من نیز گفتم  «مرگ بر قابلیان» :اولین کسانی بودند که گفتند، مکتب من و ملت من

 .من میروم ؛مرگ بر شاه. امیدوارم ملتم این را به پایان برسانند

 

 بسم رب الشهداء

بال د برگردید به آغوش اسالم و هرروز چون حیوانات باغ وحش دنیبیایای منافقان ! 

اگر از نفاق انداختن دست بر ندارید ملت حسابتان را  ؛دست آویز و انداختن تفرقه نباشید

 .خواهند رسید

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

عزیز که هنگامی که صدایت با صدای « 3ژ» درود بر تو ای 

دژخیمان صدام نمی دانند ، غرشی بلند می آفریند ، تکبیر من

 منافق را. لپس بزن او، چگونه بدوند   .

  

للهیشهید   جواد اسدا
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امیدواریم دنباله روی ، ما رسالتی که بر دوش داشتیم به آخر رساندیم ، ای ملت عزیز

 او را از میان خود برانید.، آورددشهدای اسالم باشیم. ببینید هر منافقی قلب امام را در

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

برای رهایی ، ه باالتر از این است که این رفتنما همه برای رفتن ساخته شده ایم و چ

 مستضعفین جهان و رضای اهلل باشد.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

به ، با تکبیر برای منافق«  3ژ »گلوله ی، خمپاره و توپ همراه با با تکبیر برای صدامیان

 درستی که منافقین از کفار بدترند.

 

 بسم رب الشهداء

 «یل اهلل و المستضعفین من الرجال و النساء و ولولدانو مالکم التقاتلون فی سب»

از مرد و از بچه ، چرا در راه خدا و در راه آن مردمی که بیچاره اند، ای مردم مسلمان

 چرا برای اینها نمی جنگید.......، بیچارگان گرفتار در دست جهانخواران کثیف
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کوله باری که  ، وش می گیرمهنگامی که عزم هجرت می کنم کوله بارم را بر د، آزاده

کوله باری چون کوله بار پاک باختگان راه اهلل قدرت تفکر را از ، تمام محتوی آن شهادت است

بلکه از نمرود و نمرودیان زمان می گیرم و با ، نه از صدام و صدامیان تنها ؛گیرم دشمن می

 تکبیر به قلب........

را در راه اهلل می دهم تا شاید ذره ای از  سپاه کثیف و متجاوز حمله می برم و جانمبه 

  محبتهای بیکران اهلل را جبران کنم.

 

 پیام شهید:

در منطقه ی دره  25/61/8363در  «حجت االسالم هادی اسداللهی»برادر شهید 

 به شهادت رسید. افشین)ارومیه(
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 محمد نام پدر:
 01/11/0311 تاریخ تولد:

   1عمیات: والفجر

    پاسدار ت:یعضو

      بیرجند محل اعزام:

  محل شهادت: سلیمانیه

 م م 011 تفنگ مسئولیت:

 11/00/0311 تاریخ شهادت:
 وضعیت تاهل: متاهل

 و ضدزره  ادوات، لشکرویژه شهدا، سپاه یگان اعزام کننده:
 روستای زهان)قاین( مزار شهید: .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 

 

  

للهی زاهنرشهید   ضا اسدا
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 پیام شهید:

وصیت پدر ومادر برای من ناراحت نشوید  د رسیده ام.به مقصود خو ، اگر شهید شدم

در راه حق شهید شده ام . اگر در ، من این است که برایم گریه و زاری نکنید . اگر شهید شدم

. چه زیبا است لحظه ه رحمت ایزدی پیوسته امراه خدا بمیرم یا کشته شوم غم نخورید که ب

و دست نیاز به سوی او دراز کرد همه جا بسته نگاه که چشم از آمرگ سرخ عابد در راه معبود 

 !ورد ای دژخیمانو جان بر کف فریاد بر می آ !و پا بر جا در برابر هر چه غیر او ایستاده

ید و این تنها طریق بهترین طریق اتصال من با او شمای بگشائید آتش تان را بر روی من که

 رستگاریست .



 72...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 غالمحسین: پدر نام

  0313: تولد تاریخ

  پدافندی:عملیات

  بسیجی :عضویت

 فردوس :اعزام محل

  اشنویه: شهادت محل

  م م 11  انداز خمپاره: مسئولیت

  01/11/0311 :شهادت تاریخ

  مجرد:تاهل وضعیت

 ضدزره و ادوات ، (ع)رضا امام 00 تیپ، سپاه: کننده اعزام یگان
  ( فردوس) نرم روستای: شهید مزار. (وادب فرهنگ)متوسطه سوم: تحصیالت

 
 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 اگر که ای اندازه به باشد می زیاد صحبت که دانید می بهتر خود، برادران و خواهران ...

 قابلیت بنده که آنجایی از افسوس لیکن، برسد کتابی به شاید باشم داشته نوشتن نیت

 یک عنوان به را نکته چند ام وظیفه حسب بر ولی ندارم شما نهمچو برای کردن صحبت

 .کنم می یادآوری و تذکر نامه وصیت

 شکر و دانستید، شود می داده ارزانی شما به خداوند طرف از که نعمتی قدر اگر که بدانید اوالً

 ناخواسته خدای اگر ولی شد خواهد زیاد شما به نسبت خداوند نعمات، آوردید جا به را آن

 هم پیش نعمتهای بلکه رسد نمی نعمت شما به یگرد تنها نه، نبودید خداوند نعمتهای قدردان

 علی اسدی رنم شهید 
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 الهی انقالب چنین پیوستن وقوع به و الهی نعمتهای از قدردانی برای ؛شود می گرفته شما از

، شهیدان خون حرمت از پاسداری برای ، الهی رهبر چنین وجود از قدردانی برای، جهانی

 دعا و کرده حفظ رهبر یاران و رهبر از را خود پشتیبانی و صحنه در را خود موجودیت همیشه

 .بفرماید عنایت و حفاظت و عمر طول( عج)عصر ولی ظهور تا را شان همگی خداوند که کنید

 . انشاءاهلل

 مسائل به اگر، امامان و اسالم و قرآن قراردادن معیار با و نزنید دامن شایعات به ثانیاً

 مسئله آن به، اید نکرده پیدا مسئله آن نکرد حاکم و اثبات برای جان پای تا که داریم ایمان

 . نکنید جدا هم از را مردم و نکنید پراکنی شایعه جهت بی و نزنید دامن

. دهید قرار خود کارهای راس در را آن و شنیده امام زبان از را اصلی مسائل همیشه ثالثاً 

 برابر در مقاوم و استوار کوهی همچون که عزیزم مادر و پدر و ام خانواده با هم کالمی چند

 کنار را آنها دیگری از پس یکی بیشتر چه هر دالوری با و اند ایستاده مشکالت و ها سختی

 .باشید چنین نیز حاال درفتن پیش و دزدن

 امتحانی یک خود حقیقت در که خداوند خواستهای این برابر در هیچگاه که امیدوارم

 همچنان گذرید می بیشتر چه هر که ستا امید .نگردید ناامید و نخورید شکست باشد می

 و باشید الهی فرامین تسلیم همیشه حال عین در و شوید ناپذیرتر شکست و صبورتر، مقاومتر

 جزء شما ، قرآن گفته به باشید اینطور اگر نخواهیدکه دیگری چیز خداوند صالح جز

 ربهم عند»... که است شده روایت اینگونه نیکوکاران برای و شوید می محسوب نیکوکاران

 . پاداش این ؛(دارند پروردگار نزد بخواهید چه هر)   «المحسنین جزاء ذالک

 .است نیکوکاران    

 که کسانی تمام و آشنایان و دوستان تمامی از آخر در ...    .

 ، خوانند می را نامه وصیت این      .

 قلب صمیم از که خواهم می       .

 . و کنند حالل مرا        .

 به مرا خداوند که کنند دعا       
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 می و کرده بلند خدا سوی به نیاز دست همگی حال. بپذیرد درگاهش به، شهید یک عنوان

 ...« دار نگه را خمینی( عج)مهدی انقالب تا خدایا خدایا»: که گوییم

 

 :شهید پیام

 نزنید دامن شایعات به.  کند بیرون کفت از نعمت کفر,  کند افزون نعمتت نعمت شکر

 صالح جز. دهید قرار خود کارهای راس در آنرا و شنیده امام زبان از را اصلی مسائل همیشه. 

 که خواهم می شما از و «المحسنین جزاء ذالک ربهم عند»...  نخواهیدکه دیگری چیز خداوند

 . باشید بشریت عالم منجی ظهور منتظر
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 علی نام پدر:
 01/10/0311 تاریخ تولد:

 1نصرعملیات: 

    سرباز عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 محل شهادت: ماووت عراق

     م م 011خدمه توپ  مسئولیت:

 00/11/0311تاریخ شهادت: 

    مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر)تیپ الحدید(5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:
 سربیشه درحروستای مزار شهید: . پنجم ابتدایی تحصیالت:

 

 

 

 سمه تعالیاب

مد . دوران خانواده, در روستای درح به دنیا آآخرین و هشتمین فرزند  ، شهید اسراری

کودکی را به بازی با هم سن و ساالن گذراند و در هفت سالگی به مدرسه رفت. در ماه های 

تعداد و زیرک است به همین خاطر مورد توجه و اسمشخص شد که دانش آموزی با  ، اولیه

ترک ، از دوم راهنمایی، اما به دلیل کمبود امکانات، معلمین مدرسه قرار گرفتتشویق 

 تحصیل نمود و به کشاورزی و رانندگی تراکتور رو آورد. 

شرکت فعال داشت . فردی خیر  در مراسم مذهبی , جلسات قرآن , دعای کمیل و توسل

وافری داشت, عاشق , کم صحبت , خوش رفتار و جسور و شجاع بودبه امام عالقه ی خواه

من باید به جبهه بروم , اگر که مرتبٌا می گفت:  ییا داشت تا جاجبهه و آرزوی رفتن به آن ر

تا اینکه این احساس وظیفه او را  ؟از دین ومیهن دفاع کند چه کسیمن نروم , او نرود پس 

  ید.وادار به رضایت نما پدرش را، برآن داشت تا با گریه و زاری و خواهش و التماس

 علی اکبر اسراری  شهید
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به ندای امام لبیک گفت و بی صبرانه عازم میدان ، سالگی84وی برای اولین بار در سن 

، تر اعزام شدده ماه زود حدوداً با اینکه ، نبرد شد و پس از رسیدن به سن خدمت نظام وظیفه

، آرزوی شهادت در دل داشت و در عملیات خیبر که جمعی از همرزمانش شهید شده بودند

به آرزوی دیرینه « 66خمپاره»ت شهادت را نداشتم تا سرانجام که بر اثر ترکش من لیاق گفت:

 اش رسید. 
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 رضا محمد: پدر نام

 05/11/0311 :تولد تاریخ
 5کربالی: عملیات

     بسیجی: عضویت

      فردوس: اعزام محل

  شلمچه: شهادت محل

    تدارکات: مسئولیت
 11/00/0315 :شهادت تاریخ

     مجرد :تاهل وضعیت

 ضدزره و ادوات، نصر 5 لشگر ، سپاه: کننده اعزام یگان
 فردوس: شهید مزار. (وادب فرهنگ)متوسطه دوم: تحصیالت

 

 

 

  الصدیقین و الشهداء رب بسم

 چند، انسانى و اسالمى وظیفه یک بعنوان ، آموز دانش رزمنده یک عنوان به من ...

 و عزیز خواهران و برادران و مادر و پدر و صحنه در همیشه امت شما خدمت را اى جمله

 .کنم مى عرض ارجمندم خویشاوندان

 و اسالمیه ، فردوس پرور شهید امت ازاما ، بدهم پیام که آنم از کوچکتر من چه اگر

، اند بوده کوشا خود انسانى و اسالمى آرمان حفظ راه در قبال که همانطور خواهم مى حومه

 آرزوى به من اگر همچنین و«  اقدامکم یثبت و ینصرکم هللا تنصروا ان» :چراکه. باشند

 بسیج سنگر در مرا جاى که دارم توقع دوستان دیگر و خود همکالسیان از، رسیدم شهادت

 کوشا خود دروس در سابق همانند که خواهشمندم خود همکالسیان از همچنین و پرکنند

 . دهند ادامه را شهداء دیگر و من راه و باشند

 علیرضا اسماعیل امکلشهید 
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 غمخوارم مادر و عزیز پدر از.  است خویشانم و اقوام و مادرم و پدر با من یگرد صحبت

 شود مى کم مزدم و اجر از زیرا ، نکنند گریه عنوان هیچ به من شهادت از پس که خواهم مى

 . .اند کرده شان اسالمى انقالب تقدیم را فرزندى چنین که کنند افتخار باید حتى و

 و نکنند گریه من شهادت از پس که خواهم مى ارجمندم و زعزی خواهران و برادران از

 جمعه هاى روز که خواهم مى عزیزیم مادر از.کنید پر اجتماع در مرا خالى جاى امر این بجاى

 ام گرامى و دلسوز معلمین با داشتم که دیگرى سخن ضمنا. کنید برگزار جعفر نماز مرتب را

 . باشند راضى من از که دوارمامی و دارم را تشکر کمال آنها از که بود

 دفن فردوس شهداى دیگر کنار در اکبر بهشت در مرا جنازه که خواهم مى خاتمه در

 . کنید

 .برکاته و اهلل ورحمه علیکم والسالم نگهدار را خمینى، مهدى تاانقالب،خدایا،خدایا
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 : شهید پیام

 خود انسانى و اسالمى آرمان فظح راه در قبال که می خواهم همانطور پرور شهید امت از

 از همچنین«. اقدامکم یثبت و ینصرکم اهلل تنصروا ان»  : که چرا باشند، اند بوده کوشا

 دیگر و من راه باشند کوشا خود دروس در سابق همانند که خواهشمندم خود همکالسیان

 . دهند ادامه را شهداء
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       رمضان نام پدر:
 01/11/0311تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

    سرباز عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:
 15/15/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:
 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای گز مود)بیرجند( مزار شهید:. سواد تحصیالت: بی

 

 

 

 سمه تعالیاب

کنم و پس از عرض سالم سالمتی شما  حضور محترم احمد علی شاعف سالم عرض می

را از درگاه ایزد منان خواستارم و امیدوارم که حالتان خوب و خوش باشد و اگر حال این 

باری خدمت  .باشد جانب پسر خاله خود علی را خواسته باشید سالمتی به امید خدا برقرار می

و اگر به بیرجند رفتید سالم مرا به فاطمه برسانید و محمد  رسانم ی سالم میحسین ملک

رسانند و اگر به  شما را یک به یک سالم می، دوستان ؛رسانم شاعفی را سالم فراوان می

زیاد سرد و برف و باران زیادی ، منطقه جنگی. روستای گز رفتید همه را سالم فراوان برسانید 

 ندارم به جز دوری شما و شما را به خدای بزرگ و مهربان میشده است و دیگر عرضی 

به امید خدای بزرگ رفته ، وارم که این دو سال منخداحافظ پسر خاله جان و امید، سپارم

  باشد.

  

 علی الوانیشهید 
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 اسماعیل: پدر نام

 01/13/0311: تولد تاریخ
  پدافندی: عملیات

  سرباز: عضویت

      بیرجند :اعزام محل

  عراق ماووت :شهادت محل

   م.م011توپ خدمه: مسئولیت
 01/10/0311 :شهادت تاریخ

     مجرد: تاهل وضعیت

 ضدزره و ادوات، نصر 5 لشکر، سپاه: کننده اعزام یگان
 مود علیا پیوند روستای: شهید مزار .سیکل :تحصیالت

 

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 شکیبا و صبور را خودتان آنطور من تشهاد موقع در، برادران، برادرانم به وصیتم ... اما

 افتخار شما مثل کسانی همچون داشتن به اسالم و بلرزد اسالم دشمنان پشت که دهید جلوه

 . بخورید را من شهادت شیرینی من دامادی شیرینی جای به شما، برادران. کند

 

 

 

 

 عزاداری راسمم و جماعت نماز در و باشید روزه و نماز فکر به ، وقت همه شما، برادران

 فدا حسین امام و خدا راه در را برادری که کنید افتخار همچنین و کنید شرکت اباعبداهلل

 یاری اسالم موقع هر که دارم تقاضا شما از و باشید راهم دهنده ادامه که امیدوارم و اید کرده

 حبیب اهلل افروزشهید 



 11...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 اکبر علی زا باید و کنید آماده را خودتان زودتر همه از که باشید کسانی تنها شما بخواهد

 . بیاموزیم درس حسین

در  برادران.است آخرت برای کشت دنیا که چون نشوید پایند زیاد دنیا مال به برادران

 خواستن خدا از یاری و استقامت و صبر روی از را مشکل کارهای و صبر با همیشه زندگی

 دیگری هرکار یا فسادکاری هرگونه قبال در کنیدو شرکت حتماً دعاها مراسم در ؛کنید حل

، شهدا معظم های خانواده دیدار به.بدانید مسئول را خودتان، باشد اسالمی اخالق خالف که

 ...بدارید گرامی هم را آنها یاد و بروید غیره و مفقودین و اسرا

 

 توانید می اسالمی اخالق و حجاب رعایت با شما؛  توست سنگر تو حجاب خواهرم...

 رعایت با و نمائید وظیفه انجام اسالم مقابل در دارید که یمسئولیت قبال در را مهمی نقش

باید  که نرود یادتان اما. آورد خواهید وارد دشمنان دهان بر محکمی مشت اسالمی حجاب

 یاد( ع) زهرا فاطمه حضرت جهان زن یگانه از را کردن زندگی سیره و بوده وار زینب همیشه

 مادیات به بند پای و دنیا در زندگی خواهرم اام و دهید قرار خود زندگی سرمشق و بگیرید
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 ای دانه دنیا این در باید و باشد می آخرت زراعت زمین دنیا همیشه و ندارد ارزشی هیچگونه

 ... کرد برداشت را محصولش دنیا آن در که کاشت

 و شخصیتها بدنامی و پراکنی شایعه به که مواظب دشمن همیشه، اهلل حزب امت ای

. باشید ، دزن می دامن مختلف روشهای به شما فرزندان کردن گمراه و ردمم کردن ناراضی

 نگهبانی سنگرهای و جماعت نماز مستحکم صفوف در، انقالب آینده امیدهای ، عزیز جوانان

 به توانید می که نحوی هر به و باشید شرکت به مقید اصغر جهاد و اکبر جهاد جبهه در یعنی

 بچه پولهای قلک آغازش تواند می گذشته همچو این و یدکن کمک جنگ و انقالب و اسالم

 بهترین که قربانگاه به هایتان اسماعیل فرستادن پایانش و روستایی پیرزن مرغ و شما های

  .دباش خداست راه در سوغات و هدیه

 

 

 :شهید پیام

 حجاب بی.  بخورید را من شهادت شیرینی ، من دامادی شیرینی جای به شما، برادران

 و اسالمی حجاب رعایت، مرحله اولین.  توست سنگر تو حجاب خواهرم.  است اجتماع لانگ

 و باشد می خالصانه نمازهای خواندن و روزه گرفتن، مرحله دومین. باشد می اسالمی اخالق

 اسالمی تربیت از و اسالم مقاصد به بند پای و بودن صبور و شکیبا ، کارها در مرحله سومین

 .بودن خورداربر واالیی و کامل

 و اسالم به کمک، درس خواندن از شما هدف و بخوانید را خود درس، برادرم و خواهرم

 مبین دین واالی اهداف به رسیدن و بشریت جامعه به کمک و اسالمی جامعه مستضعفین

 .باشید راسخ دعا در و کنید استفاده آن معنای از و بخوانید قرآن همیشه و دباش اسالم
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 کلوخ جیاح: پدر نام

 0311: تولد تاریخ

  المقدس بیت :عملیات

 بسیجی: عضویت

      فردوس: اعزام محل

  خرمشهر: شهادت محل

 م م 011، چی سیم بی: مسئولیت
  13/13/0310 :شهادت تاریخ

     مجرد: تاهل وضعیت
  ضدزره و ادوات، سپاه: کننده اعزام یگان

 سفردو: شهید مزار. نظری چهارم: تحصیالت

 

 

 

 «تفرقوا ال و جمیعا اهلل بحبل اعتصموا و»

 حق راه غلطان خون به شهیدان بر درود و «خمینى امام»، انقالب کبیر رهبر بر درود

 علیه حق جبهه روانه که اکنون هم. کفر علیه اسالم هاىجبهه رزمندگان بر سالم و وآزادى

 : کنم عرض خود دوستان و همشهریان شما براى وصیتى چند دانستم الزم شوممى باطل

 مردم بخصو  ایرانى عزیز خواهران و برادران شما از که است این دارم که وصیتى اولین

 منافقین جلو و کنید همراهى را اسالم، نگذارید تنها را امام که خواهممى، فردوس پرور شهید

 نگذارید و دازیدبپر مقابله به آنها با، شوندمى ظاهر لباس هر در که را دشمن پنجم ستون و

 . کنند باز ، پا و دست بیشتر که

 این در که خواهممى خواهرانم و برادران و مادر و پدر از که است این من دوم وصیت

 است ممکن زیرا نکنند گریه من جنازه تشییع در و کنند حرکت ، کردم حرکت من که راهى

 صبر و دهید نشان خود از برص ، ممکن حد تا هاگریه این در، شود خوشحال انقالب ضد که

 ...باشید داشته انقالبى

 حسن ایادی شهید
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 چند که کالسمان آموزاندانش به مرا صورت ممکن حد تا که است این من سوم وصیت

 من خون بابت که مخواهمى سپاه یا بسیج از دیگر و دهید نشان، هستیم هم با است سال

 به نه یا فروختن خون یا لپو خاطر به نه من زیرا نشود؛ مادرم و پدر به کمکى گونه هیچ

 خدا خاطر به و اهلل راهم فقط بلکه، کشورم خاک از کیلومتر چندین یا وجب یک گرفتن خاطر

 .روممى اسالم و قرآن و

 جمهورى این و انقالب این باید ما که فرمودند، عزیز خمینى، عزیزمان امام که همانطور

 خون دادن با که است جوانان شما دست به کار این و کنیم صادر جهان تمام به را اسالمى

 دست از را اشغالى فلسطین بتوانید و کنید صادر جهان تمام به را جمهورى این بتوانید خود

 پا بر خمینى امام امامت به المقدس بیت در را جماعت نماز و کرده آزاد، غاصب اسرائیل

 .کنیم

 اهلل رسول محمد و اهلل اال اله ال پرچم که امید این به و شمشیر بر خون پیروزى امید به

 و گیرمنمى را محترم خواهران و برادران شما وقت این از بیش.درآید اهتزاز به جهان تمام بر

 مردم از و. نکنید فراموش جبهه و جنگ از که است این گویممى که را اىکلمه فقط

 .بخوانند ترجمه با را قرآن از هایىسوره دادن شعار جاى به من جنازه تشییع در که خواهممى

  برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
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 :شهید پیام

 زیرا نشود مادرم و پدر به کمکى گونه هیچ من خون بابت که خواهممى سپاه یا بسیج از

 از کیلومتر چندین یا وجب یک گرفتن خاطر به نه یا فروختن خون یا پول خاطر به نه من

 و برادران از و روممى اسالم و قرآن و خدا خاطر به و اهلل راهم فقط بلکه، کشورم خاک

 . نگذارند تنها را امام که خواهم می ایمانی عزیز خواهران
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 مصطفی: پدر نام

 13/00/0310: تولد تاریخ
  8والفجر: عملیات

 بسیجی: عضویت

      فردوس: اعزام محل

  بوارین جزیره: شهادت محل

 م.م 80انداز خمپاره: مسئولیت

 00/00/0311 :شهادت یختار
 مجرد: تاهل وضعیت

 ضدزره و ادوات، (ع)رضا امام00تیپ، سپاه: کننده اعزام یگان
 فردوس: شهید مزار. معلم تربیت دانشجوی: تحصیالت

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

الزم مى  ، هم اکنون که لباس رزم پوشیدم و عازم جبهه هاى نبرد حق علیه باطل شدم

با  ، ه اى را به عنوان یادگارى روى کاغذ بیاورم که اگر انشا اهلل شهید شدمدانم چند کلم

خواندن این وصیتنامه عده اى تحت تاثیر قرار گرفته و نگذارند اسلحه ام روى زمین بماند . 

 لذا به این ترتیب شروع مى کنم . 

 

 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

کام اسالم را در روى زمین پیاده کرده و نهایت م تمامى احاز همکالسم مى خواه....

 ...اینکه نه ظالم باشیم و نه مظلوم

هر  ، دارمسخنى با ملت ایران و مدرسین و همکاران و دوستان و همشهریان خود ... 

 ، چند کوچکتر از آنم که براى ملتى بپاخاسته پیام بدهم ولى سخنم با ملت این است : اتحاد

 .اتحاد ، اتحاد

 غالمحسین ایمانیشهید 
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معلول  ، عزیز همانگونه که مستحضرند و مى دانند پیروزى این انقالب شکوهمندملت 

پس نگذارید توطئه دشمن اتحاد شما را از  ، سه چیز است که یکى از آنها اتحاد مردم است

، در مراحل حساس با پیام این رهبر بزرگوار .بین ببرد و دومى رهبرى است که مى بینیم

ى عازم جبهه ها مى شوند و آبروى دشمن و حامیانش را بر باد تمامى مردم به صورت کاروان

و دیگرى مکتب ماست که دشمن با حیله هاى رنگارنگ خواسته دین ما را از ما  دادندمى 

اتحاد را حفظ ، ملت، ستولى کورخوانده ا ، سازد و دین مى تراشدبگیرد و براى ما دین مى

 ...کرده و بدانید که همیشه در کمین است

سعى کنید جامعه ، شما که رهبران فرهنگى جامعه هستید، و اما اى دانشجویان عزیز. ..

شما منحرف شوید کشور  ،را خوب رهبرى کرده و الگوى اجتماع باشید که اگر خداى نخواسته

منحرف خواهد شد . پس سعى کنید در مسیر الهى حرکت کرده که شما به منزله ریلهاى 

 . ..یک قطار مى باشید

پیام من به شما این است که بر مرگ من گریه  ، و اما مادر و پدر و خواهران عزیزم... 

چون من خودم این راه را انتخاب کردم و آگاهانه هم به این راه رفتم و اگر مى  ، نکنید

به یاد على اکبر حسین )ع( و صحنه روز عاشورا گریه کنید و نگذارید ، خواهید گریه کنید

 ...دشمن شاد شود

 

 یام شهید:پ

 سفارش به دعا و مستحبات و این که هنگام دعا ومناجات به یاد همه باشید .
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 نام پدر: محمد اسماعیل
 10/18/0311 تاریخ تولد:

  1والفجر عملیات:

 عضویت: بسیجی

 محل اعزام: فردوس

 خاک عراق محل شهادت:

 م م 11مسئولیت: خمپاره انداز 

 01/18/0310تاریخ شهادت: 

 مجرد یت تاهل:وضع

 ادوات و ضد زره-نصر 5لشکر، سپاه یگان اعزام کننده:

  مزار شهید: فردوس .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 «وال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

این قلب تپنده امت و با  ، امام خمینى ، با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمى

شهدایى که با نثار خونشان درخت انقالب  ، اوان بر شهداى انقالب اسالمى ایرانسالم فر

اسالمى ایران را آبیارى کرده اند و با سالم فراوان بر تمامى رزمندگان جبهه هاى جنگ حق 

 . رانعلیه باطل و با سالم فراوان بر مردم شهید پرور جمهورى اسالمى ای

در طول  ، امیدوارم که لیاقت فرزندى را ، کنم خدمت پدر و مادر عزیزم سالم عرض مى

برادران و خواهرانم و اقوام  امیدوارم سال براى شما داشته باشم و از من راضى باشید . 86این 

 د.مرا به خوبى حالل کرده باشی، و دوستانم

از شما اى پدر و مادر مهربانم مى خواهم که این امانتى را که خداوند تبارک و تعالى در 

تحویل دهید و  ، هر وقت این امانت را از شما خواست ، سال به شما داده است 86ن مدت ای

 حسین ایوانیشهید 
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شما آمادگى این را داشته باشید که اگر من سعادت و لیاقت آن را داشته باشم که شهید 

، مخصوصا شما اى مادر مهربانم، هرگز براى من گریه نکنید ، شما اى پدر و مادر عزیزم ، شوم

بر من برایم گریه نکنید و شکر خدا را بجا آورید که لیاقت داشته اید همچون در باالى سر ق

 فرزندى را در راه خدا و اسالم بدهید .

براى من شما هم گریه نکنید و عوض ، همچنین شما خواهران و برادران و اقوام من

ى هم پرچم سبزى را بزنید و حتى شیرین ، اینکه پرچم سیاه خواسته باشید به خانه بزنید

 بدهید که همچون عزیزى را در راه خدا و اسالم داده اید .

      اما سفارشى که به شما ملت شهیدپرور فردوس دارم :

وجه امام را تنها نگذارید و قدر این نعمت بزرگ را بدانید و بعد از  اول اینکه به هیچ

فراموش نکنید و هر چه مسئله دیگر اینکه از جنگ  دعا براى امام حتما بکنید . ، نمازهایتان

مى توانید فرزندانتان را به جبهه ها بفرستید تا اسالم عزیز را برایتان زودتر پیاده کنند واگر 

به یاد آن مادرى که چهار فرزندش را  ، مادر یا پدرى در رفتن فرزندش به جبهه ناراحت بود

  درس عبرت بگیرید .باشید و از آن مادر شجاع و دالور  ، راه خدا و اسالم داده است در
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دیگر اینکه از دعا براى رزمندگان جبهه ها فراموش نکنید و نمازهاى جمعه را هر چه 

 باشکوهتر انجام دهید و در دعاهاى کمیل و توسل براى رزمندگان جبهه ها حتما دعا کنید .

مى خواهم که حجاب خود را حفظ کنید و به پشت جبهه  ، از شما اى خواهران همشهریم

 . عزیز زودتر به پیروزى نهائى برسداى جنگ حتما کمک کنید تا اسالم ه

به امید پیروزى حق بر باطل و تداوم جمهورى اسالمى در زیر سایه مهدى )عج( به 

 .عصر ارواحناله الفداءتا ظهور حضرت ولى  «امام خمینى»رهبرى 
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 رجبعلی: پدر نام
 31/11/0311: تولد تاریخ

 0نصر: عملیات
  بسیجی: تعضوی
  بیرجند: اعزام محل
 عراق سلیمانیه: شهادت محل

 م.م 001خمپاره انداز  -گردان پیک: مسئولیت
 01/10/0311: شهادت تاریخ

  مجرد: تاهل وضعیت
 ادوات و ضد زره، شهدا ویژه لشکر، سپاه: کننده اعزام یگان

 بیرجند: شهید مزار. وصنعت علم کارشناسی دانشجوی: تحصیالت

 

 

  الرحمن الرحیمبسم اهلل

به من راه حسین )ع( را  ، زیرا که مرا مسلمان قرار دادى خدایا تو را شکر مى گویم

نشان دادى و مرا از شاگردان مکتب کربال قرار دادى . خدایا از اینکه رحمت بى انتهایت را 

 ، خدایاشامل حالم قرار دادى و به من راه اولیاء خودت را نشان دادى تو را سپاس مى گویم . 

از اینکه به من توفیق شرکت در صفوف جهادگران راهت را عطا نمودى و مرا از کسانى قرار 

دادى که بعد از هزار و چند سال نداى مظلومانه حسین )ع( را پاسخ گفتند و به من توانایى 

ه دادى که براى احیاءاسالم و قرآن،امام امت را یارى نمایم.خدایا بخاطر اینهمه نعمت هایى ک

 به من عطا نمودى در مقابلت بخاک مى افتم و تو را شکر مى گویم.

 

 

 

دین تو را یارى مى کنم و چون تو جهاد را ، شاهد باش تنها و فقط براى رضاى تو، خدایا

در ، وظیفه هر مسلمانى قرار دادى و آنرا توسط امام حسین )ع( در روز عاشورا به من آموختى

 حمید رضا بااطمینانشهید 
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مى دانى این راه ) جهاد فى سبیل ا... ( را از روى آگاهى و  ، این راه قدم گذاشتم . خدایا

را ندارم که روز قیامت رسول خدا ) ( به  شناخت کامل انتخاب نمودم. خدایا من طاقت آن

انه میدان و چرا سخن امام امت را شنیدى ولى رو؟من بگوید چرا حسینم را تنها گذاشتى 

  ؟جهاد در راه خدا نشدى

چه  ، بد من آگاه هستى و مى دانى چقدر نافرمانیت را کردم . خدایا خدایا از احوال

چه  !و چه خطاهایى که ایمان را از من گرفته بود  !گناهان بزرگى که مرا از تو جدا کرده بود

و چه قلبهایى که به واسطه بدى زبان و  !اذیتها و آزارهایى که والدینم و مردم از من دیدند

تو دریاى رحمت خودت را به روى  ، ا با این همه گناه و معصیتخدای !کردارم شکسته شد 

   ...من گشودى و مرا براى نور و حق هدایت نمودى و آبرویم را در جلوى مردم نبردى
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از شما مى خواهم در شهادتم صبور و بردبار باشید و خداى نکرده کارى نکنید که ... 

اوال در خلوت گریه کنید و ، ریه کنیدهر وقت خواستید گ .خوشحال کنیدا دشمنان اسالم ر

 .ین )ع( و مصائب کربال گریه کنیدثانیا براى من گریه نکنید بلکه برمظلومیت امام حس

احکام اسالم اهمیت بیشترى  براى رضاى خدا کار کنید و به نماز و ، خواهرانم و برادرم

ود راه ندهید . آنطور . تقواى خدا را پیشه خود سازید و در شهادتم هیچ اندوهى به خبدهید

درس زندگى را از بزرگ زن  ، که شایسته است رسالت خونم را بپایان برسانید . خواهرانم

ه برادرم تو را ب. جاب خود پاسدار خون شهدا باشیدجهان اسالم فاطمه )ع( بیاموزید و با ح

 ....مى کنماعت و عبادت خدا سفارش ط

 

 پیام شهید:

جهاد فى سبیل ا... ( را از روى آگاهى و شناخت کامل انتخاب  مى دانى این راه ) ، خدایا

نمودم. خدایا من طاقت آنرا ندارم که روز قیامت رسول خدا ) ( به من بگوید چرا حسینم را 

به  ؟تنها گذاشتى و چرا سخن امام امت را شنیدى ولى روانه میدان جهاد در راه خدا نشدى 

هید و رضایت شما از یکدیگر برای رضایت خداوند باشد نماز و احکام اسالم اهمیت بیشتری بد

 . تقوای خدا را پیشه خود سازید و در شهادت هیچ اندوهی به خود راه ندهید .

 



 864...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

  حسین محمد :پدر نام
  11/18/0311 :تولد تاریخ

 پدافندی :عملیات 

     بسیجی :عضویت

     فردوس: اعزام محل

  کوشک: شهادت محل

 م.م 11انداز  خمپاره: مسئولیت
  05/00/0310 :شهادت تاریخ

     مجرد :تاهل وضعیت

 ادوات ضد زره، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه :کننده اعزام نیگا
 فردوس :شهید مزار .سیکل :تحصیالت

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مرده اند بلکه زنده اند ونزد خدا روزی شوند گمان نکنید آنانکه در راه خدا کشته می... »

 «.می خورند

 

ود به قلب مستضعفین جهان امام خمینـی و بـا سـالم بـه شـهیدان گلگـون کفـن دربا  

نمی دانـم در میـان شـما خـواهم  ؛خانواده ی عزیزم این وصیتنامه را که نوشتم، کربالی ایران

آگاهانه است و بر اساس شناخت به جبهـه آمـده ، انتخاب نموده امکه بود یا خیر،من راهی را 

پاسخ گفته باشـم چـون اسـالم مـورد تجـاوز  ، حسین زمان، بتوانم به ندای خمینی کبیر ام تا

 است. یزیدیان زمان قرار گرفته

 

 

 محمدرضا بانوی خانکوک شهید
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این جمهوری اسالمی که خون بهای هزاران شهید می باشد به دست مـن ، دوستان عزیز

میسـر نمـی شـود.  و شما سپرده شده است باید پاسدار آن باشید و آن هم جرء با نثـار خـون

بـر دوش شـما  . اسـالم و امـامم نمـایم قطره خونی که دارم تقدیم راه، بگذار در کربالی ایران

مسئولیت سنگین تری گذاشته شده است و آن رساندن پیـام شـهیدان بـه گـوش جهانیـان و 

 دنیای اسالم است و در ایفای این مسئولیت کوشا باشید.

ان عزیز این است که سـنگر مسـجد و مدرسـه را خواهش من از همکالسان و دانش آموز

رها نکنید. اگر شهید شدم با توافق پدر و مادرم مرا در مکانی دفن کنید و تا آنجـا کـه امکـان 

دارد در روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه بگیرید. بـه امیـد سـالمتی و طـول عمـر رهبـر کبیـر 

شکیل امت واحده و جمهوری اسالمی و پیروزی اسالم بر کفر جهانی و ت ، امام خمینی، انقالب

 در تمام کشور های مسلمان مظلوم و تحت ستم.

خداوند خدمتگزاران صدیق امت را حفظ و دشمنان را زبون و نابود سـازد و خداونـد بـه 

 شما اجر و صبر عنایت فرماید .آمین یا رب العالمین

  والسالم علیکم وعلی الشهدا و الصالحین و رحمه اهلل و برکاته
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 پیام شهید :

بر دوش شما مسئولیت سنگین تری گذاشته شده است و آن رساندن ،  دوستان عزیز

و  پیام شهیدان به گوش جهانیان و دنیای اسالم است و در ایفای این مسئولیت کوشا باشید

  نکنید. سنگر مسجد و مدرسه را رها

 

  



 867...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

     حسین نام پدر:
 01/11/0318 تاریخ تولد:

 1کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 محل اعزام: فردوس

 شلمچه محل شهادت:

  م.م 011بی سیم چی مسئولیت: 
 11/01/0315 تاریخ شهادت:

 تاهل: مجرد وضعیت

 و ضد زره ادوات، امام رضا)ع(00تیپ، یگان اعزام کننده: سپاه
 فردوسمحل دفن: 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

گشتم بر روی انخدا می خواهم که  اکنون که پای در چکمه می گذارم و می روم از

ماشه نرود مگر به عشق او و مرادم روح اهلل باشد . آنقدر به جبهه می روم و می جنگم تا 

 .شهید شوم

 

نکند در رختخواب ذلت  ، اولین وصیتنامه به برادران مومن این است که ای جوانان-8

که علی)ع( در  یدبمیر د که حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد و مبادا در غفلتیبمیر

محراب شهید شد و مبادا در بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین در را حسین و با هدف 

  شهید شد.

فرماید که خود را می ، سیدالشهدا)ع(، همانگونه که حسین ، ای برادران و خواهران-2

که قادر  ، قوی داریدها آماده سازید و دل ها و ناروائیبرای تحمل رنجها و مصیبتها و ناکامی

بخشد و این یکتا پشتیبان و نگهبان شماست وتنها اوست که شما را از شر دشمنان نجات می

 اهشم بخشایششهید 
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ها ها و فداکاریهای زود گذر و تمام شدنی است ولی پاداش این جانفشانیمصیبتها و سختی

 ...د رسید.ای ابدی و بی پایان خداوندی خواههبه نعمت

خواهم که صبر پیشه کنید همانگونه که زینب)س( در ز شما میا، ای پدر ومادر عزیز-3

 ...تن شهید صبر کرده و خداوند صبرکنندگان را دوست دارد. 72مقابل 

های حق بر علیه باطل ثابت نگهداریدو حضورتان را در جبهه، برادر و خواهر مسلمان -4 

ا تسلیم او سازید و صداقت در امام بیشتر دقت کنید و سعی کنید عظمت او را بیابیدو خود ر

آنانکه پیرو خط سرخ امام  ، و اخال  را همچنان حفظ کنید و اگر فیض شهادت نصیبم شد

خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند اما باشد 

 نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند. را آنان، که دماء شهدا

مبادا از رفتن فرزندان خود به جبهه جلوگیری کنید که فردا  ، ای مادران و ای پدران-5

ید را نمود و همه تن شه 72توانید جواب زینب )س( را بدهید که تحمل در محضر خدا نمی

های نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل جوانانتان را به جبهه، مثل خاندان وهب

 ...‹‹. گیرمام پس نمیدر راه خدا داده سری را که:›› وهب فرمود نگیرید زیرا مادر 

برای  ؛خواهم که اگر انشا،اهلل شهادت نصیبم شداز پدر و مادر و خواهر و برادرانم می-6

خواهم دشمنان و منافقین بخاطر گریه شما من نمی من حتی یک قطر اشک نریزند زیرا

 نها خوشحال شوند. پس مبادا گریه کنید که آ ؛خوشحال باشند

بگوئید که اگر هزاران بار کشته شوم و باز دومرتبه زنده ، سالم مرا به امام برسانید-7

خواهم ، )عج(امام زمان، دست از دین خدا بر نخواهم داشت و در زیر پرچم ولی عصر ، شوم

 جنگید تا کافران از میان برداشته شوند.

ز یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسسکین استغفار و دعا را ا، برادران و خواهران-1

 دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید .

خواهم که بابت من از سپاه حتی یک دینار هم نگیرند زیرا من نه  از پدر و مادر می-1

 طر اهلل و عشق بهبه قصد پول و نه به قصد کشور گشایی به جبهه رفتم بلکه فقط به خا

 ....شهادت بوده است
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 پیام شهید:

بگویید اگر هزار بار کشته شو م وباز دومرتبه زنده شوم دست از دین خدا برنخواهم 

 داشت.
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 نام پدر: غالمحسین
 01/11/0310 تاریخ تولد:

 فتح المبین عملیات:

  بسیجی نوع عضویت:

  فردوسمحل اعزام: 

 شوش محل شهادت:

 م.م.11خمپاره انداز مسولیت در جبهه:

 10/10/0310 تاریخ شهادت:

  مجرد وضعیت تاهل:

 و ضدزرهادوات ، امام رضا)ع(00تیپ، یگان اعزام کننده: سپاه
 بشرویه مزار شهید:

 

 

 راجعون انا هلل و انا الیه

از مادرم ، از شهرستان بشرویه 3266...من احمد بخشی زاده دارنده شماره شناسنامه 

باشید چون ما همه از خداییم و همگی ان شا ا..... در بهشت می خواهم که زیاد نگران من ن

توصیه می نمایم که صبر انقالبی را از خود نشان دهند و  .یکدیگر را مالقات خواهیم کرد

 مقاومت کنند که همیشه ظالم مقلوب است . 

 

من  .هی دست یابندو کمتر کسی است که به این فیض الشهید شدن افتخار است 

یم که کتاب هایی که در کمدم است مخصوصا کتابهای داستان را به کتابخانه نما توصیه می

، پدرم. عمومی برگردانند و در خدمت خوانندگان محترم قرار دهند که از آنها استفاده نمایند

زیاد زحمت نکشید چون فایده ای ندارد و باید انسان برای آخرت خود چیزی در دست داشته 

 ها خدمت کنید و مردم را به راه راست هدایت کنید . هیئت ها و تکیه به ؛باشد

زاده احمد بخشیشهید   
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 برای گسترش اسالم آز ان استفاده میزم را به نهاد های انقالبی تحویل دهید که آنها

زیاد نگران من نباشید چون عاقبت من ، راهتان را ادامه دهید مادر عزیزم، کنند . دایی جان

را ادامه دهید چون سر  راهم، درانمدارم خواهر وبرا خوب است و جای شما بسیار گرامی

شما هم راهتان فقط اسالم باشد چون اسالم هست ، مردمان در سنگرست  انجامش نیکویی

 رساند. که همه را به سعادت می
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 محمد حسن  نام پدر:
 01/10/0311 تاریخ تولد:

 1نصر عملیات:

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 ماووت محل شهادت:

 م.م 011راننده توپ  ئولیت:مس

 01/11/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

 تحصیالت: ابتدایی

  و ضدزره ادوات، نصر5لشکر تیپ الحدید ، سپاه یگان اعزام کننده:
  روستای شاخن)بیرجند( مزار شهید:

 

 

 سمه تعالیاب

ام رسانید , دست از پس از اینکه پایه ی چهارم ابتدایی را به اتم، برزگر، سرباز شهید

آورد. او پایبند به اعتقادات درس خواندن کشید و به قالیبافی و انجام کارهای کشاورزی روی 

دوستدار امام و انقالب و کمک حال پدر ومادر و  و مقید به شرکت در مراسم مذهبی ، دینی

 اهالی روستا بود.

 

  

 ارباهیم ربزگرشهید 
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فه ی همگان است لذا این باور اعتقاد داشت که دفاع از اسالم وانقالب و خاک کشور وظی

با اصرار فراوان به عنوان بسیجی به جبهه برود  ، سبب شد که علی رغم سن سال کم، درونی

بعد از اتمام خدمت مقدس ، پوشیدن لباس سبز پاسداری، و یکی از بزرگترین آرزوهایش

 ، ل آب بودسربازی بود که این آرزو محقق نشد و سرانجام زمانی که برای رفع عطش به دنبا

  بر اثر اصابت ترکش تشنه لب به شهادت رسید.
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 رمضان نام پدر:
 10/18/0315 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

  بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 اشنویه محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

 01/11/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، رضا)ع(امام 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای غنی آباد )بشرویه( .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

در یک خانواده مذهبی در روستای غنی آباد دیده به جهان گشود . 8345شهید در سال

وی که دوران کودکی را در دامان پدر و مادر مومن رشد و نمو می نمود , از همان ابتدا با 

و آداب اسالمی آشنا گردید . شهید تحصیالت ابتدایی رادر روستا گذراند ولی  لیف دینیتکا

و کشاورزی دیگر به دلیل کمبود امکانات ادامه تحصیل نداد و در کنار پدر به کارگری 

                          .بودمهربان , خوش اخالق و بسیار پر جنب وجوش ، پرداخت . او فردی مودب

 قه ی بسیار شدیدی به امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی داشت. او تابع والیتشهید عال

سرسختانه برخورد می نمود . در بیشتر جلسات قرآنی که  ، وبا مخالفین انقالب و والیت بود

شرکت فعال داشت . او مشتاق جبهه و ، به مناسبت های مختلف در روستا برگزار می شد

سه مرتبه اعزام متوالی و حضور مداوم در  ؛وایران اسالمی بود جهاد و دفاع از کیان اسالم

جبهه های نبرد حق علیه باطل , گواه روشنی بر این مدعاست تا اینکه در تاریخ نوزدهم 

 حسین بیزادی اثنی شهید
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در عملیات پدافندی و در منطقه ی اشنویه به درجه ی رفیع شهادت  8364شهریور ماه سال

 نائل آمد . 

ن میهن عزیزمان بودند که ما را از شر دشمنان و فرزندا، این شهید وسایر شهیدان

که وحدت را پیام گویای شهدا  وظیفه ما این است کهمستکبرین در امان نگه داشتند . اینک 

 حفظ کنید تا دشمن در میان شما رخنه نکند. است
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   علی اکبر :پدر نام
  10/10/0313 :تولد تاریخ

 3والفجر-پدافندی :عملیات

        سرباز: عضویت

      بیرجند:اعزام محل

 کله قندی –مهران شهادت محل

   اس پی جی زن :مسئولیت

  00/15/0310 :شهادت تاریخ

      مجرد :تاهل وضعیت

 و ضدزره ادوات، نصر5لشکر  ، سپاه :کننده اعزام یگان

 آسیابان  –قهستان : شهید مزار .پنجم ابتدایی :تحصیالت

 

 

 

فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند اهلل و اولئک الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا »

 «هم الفائزون

 عروس سرخ شهادت را در بـر، هم اکنون در میعادگاه عشق و شهادت در حجله گاه خون

می گیرم وبه دنبال خط سرخی که ازال به الی گـونی هـای سـنگرم و از بیابـان هـای تابنـده 

در حرکـت امـت گـاه وان شـهدا آرام آرام بـه سـوی تجلیرمی روم تا به کـا، خوزستان گذشته

 ....بپیوندم. 

به فرمان امام عظیم الشأن تـا حـق  .علیه کفار و منافقین بجنگیم پدرجان ما می رویم تا

این مستضعفان جهان را از ستمکاران و یاوه گویان بستانیم و بدانید آنچه تا حـاال مـا را پیـروز 

ما بـه امکانـات مـادی کـافی جهـت  .ا و صداقت بوده استنموده است معنویت و خلو  و دع

مبارزه با این همه دشمن داریم و نه اعتقادی به برخوردهای مادی داریم لذا سـعی بشـود کـه 

 محمود بی قیدشهید 
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ه آمریکا و نه شوروی و نه دیگران می توانند ما را نبعد معنویت و گناه نکردن تقویت شود زیرا 

 شکست بدهند.

در جبهـه جـز خـدای و پیغمبـر و امامـان و  ؛ده مـی کنـیمدر اینجا جبهه خدا را مشاه

چیز دیگر نمی بینم و تقاضای من این است که در خط امام قدم برداریـد « عج»حضرت مهدی

 .امید مستضعفان جهان باشد. وجود این امام سعادتی است  کهو یاور امام باشید 

 

اسـت و  ا را به زانو در آوردهابرقدرت ه که نصیب مان شده است و این امام امت است که تمام

 موعود پیوند دهد.  پایدار بماند و انقالب با انقالب مهدی« عج»امیدوارم تا انقالب مهدی

گریـه ، باز تذکر می دهم کـه وقتـی خبـر شـهادت مـن را آوردنـد، وای پدر و مادر عزیز

  ... شادی کنید، نکنید
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 پیام شهید :

ــد ــز خ ــه ج ــان و ، ایدر جبه ــر و امام ــری پیغمب ــز دیگ ــج( چی ــدی )ع ــرت مه  حض

 نمی بینم.
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 اسماعیل محمد: پدر نام

  15/00/0311 :تولد تاریخ

  5کربالی :عملیات

  بسیجی :عضویت

 فردوس :اعزام محل

  شلمچه :شهادت محل

  بان دیده :مسئولیت

  03/01/0315 :شهادت تاریخ

  مجرد: تاهل وضعیت

 و ضد زره ادوات، (ع)رضا امام00تیپ، سپاه :کننده اعزام یگان
 فردوس :شهید مزار .ناقص دیپلم :تحصیالت

 

 

 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

با عرض سالم خدمت آقا امام زمان و نائب بر حقش امام امـت و بـا سـالم بـر جماعـت  

، خانواده عزیزم. اکنون کـه عـازم میـدان نبـرد هسـتم در صحنه ایران و سالم بر شما ههمیش

را به عنـوان وصـیت نوشـته تـا روحـم شـاد باشـد. خداونـد را شـاهد  خواستم چند جمله ای

و انجام دینـی کـه بـر دوشـم اسـت «  »گیرم که هدفم اهلل و یاری اسالم و دین محمد  می

را بیـامرزد و از همـه شـما  خـویشباشد. و افتخار مـی کـنم کـه خداونـد ایـن معصـیت  می

 ...خشش نمائید خواهشمندم که از خداوند برای این حقیر طلب عفو و ب

 

 

 

ن آخواهم که از من راضی باشید زیـرا کـه مـن  ان از شما پدر و مادر عزیزم مییاپدر ... 

طوری که باید و شاید حق شما را به جا نیاورده ام و همچنـین از کلیـه بـرادرانم و خـواهرانم 

 محمود بیکی زادهشهید 
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ز شما می برای من حاللیت بطلبید و خود نیز از آنان تقاضای عفو و بخشش دارم و همچنین ا

خدای ناکرده حرفی را نزنید که باعث خوشحالی دشـمنان . نکنید بی تابیخواهم که برای من 

 وکج اندیشان شود. 

ین وعلـی اکبـر سدا و در راه حخ برای یاری دین ندتان در راه خدا ورزافتخار بکنید که ف

 .زیرا که او عاشق حسین وراه حسین وعلی اکبر حسین بود  رفته

طلب عفـو و بخشـش ، ز همگی التماس دعا دارم وخواهشمندم برای این حقیربار دیگر ا 

  نمائید واز خداوند بخواهید که ما را جز ء شهدای کربال قرار بدهد.

 

 

 پیام شهید:

نکنید و خدای نـاکرده حرفـی نزنیـد کـه باعـث تابی  بیاز شما می خواهم که برای من 

 و کج اندیشان شود. خوشحالی دشمنان
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  محمد :پدر نام
  15/13/0311 :تولد تاریخ

  0کربالی: عملیات

  بسیجی :عضویت

  بیرجند :اعزام محل

  مهران :شهادت محل

 م.م 11انداز خمپاره: مسئولیت
  00/11/0315: شهادت تاریخ

 مجرد: تاهل وضعیت

 زره ضد و ادوات - نصر5لشکر ، سپاه: کننده اعزام یگان

 (بیرجند)نوغاب روستای :شهید مزار .حوزوی :تحصیالت

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امـام ، با درود و سالم به یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهـدی)عج( و نایـب بـرحقش

، و با درود و سـالم بـر رزمنـدگان اسـالم و خـانواده هـای شـهدا معلـولین، امت خمینی کبیر

 اً جنگ تحمیلی. جانبازان و اسرا و شهدای صدر اسالم تا به حال خصوص ، مجروحین

از آنجــائی کــه وظیفــه هــر مســلمان اســت بعــد از مــرگ خــود وصــیت نامــه ای بــرای 

 من هم بر آن شدم چند کلمه به عنوان وصیت بنویسم.، بازماندگانش باقی گذارد

در راه اهلل و برای پاسداری از انقـالب ، من براساس رسالت و مسئولیتی که احساس کردم

ه ها هزار شهید است به جبهه آمدم لذا مـی خـواهم کـه راهـم بـا اسالمی مان که خونبهای د

 تمام امکاناتی که داریم ادامه یابد تا از وطن و اسالم دفاع کنیم.

به شما خانواده خودم این بشارت را می دهم که این سعادت نصیب شما شده اسـت کـه 

ادرم و تمـام افـراد پـدر و مـ. فرزندتان در راه خدا و پیروزی اسالم بر کفر شـهید شـده اسـت 

)معزی فر(ی علی بیگم روحانی شهید   
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شـما بایـد  ؛بعد از شنیدن خبر شهادت من بی تابی نکنیـد و غصـه دار نشـوید ،خانواده عزیزم

 خوشحال باشید که فرزندتان این سعادت را پیدا کرده که در راه خدا کشته شود.

گریـه کنیـد بـرای آن شـهیدی گریـه  دپدرم و مادرم مبادا برایم گریه کنید اگر خواستی

بیـاد علـی اکبـر  دگریـه کنیـ دهـر موقـع خواسـتی قرآن خواند و ، سرش باالی نیزهکنید که 

پدرم و مادرم مگر خون من از خون امام حسین)ع( و یارانش رنگـین تـر  ؛کنید اباعبداهلل گریه

شاید از این  ناراحت باشید از شما می خواهم که دعا کنید است که شما بخواهیدگریه کنید یا

 شاد و خوشحال باشید که ایـن ، خانواده عزیزم ای پس .راه او قبول گرددشهیدی در ، خانواده

شـهیدی بـه ، که در خـانواده پیدا کردید امتحان خدا سرافراز بیرون آمدید و سعادت چنین از

خـود باز هم در راه خدا از جان و مال آمادگی را داشته باشید که  باید این .دایدرگاه خدا داده 

 ...ن پیروزی اسالم باشدو تمام هدفتابگذرید 
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خواهرانم تقوی را پیشه کنید و حجابتان را مانند سنگر حفظ کنید و در مـرگم زینـب ... 

وار صبر کنید و برایم گریه نکنید مبادا ناراحت باشید که برادرتان در راه خدا کشته شده فقـط 

 دعا کنید که این شهید از خانواده مان قبول شود. 

 

 

 پیام شهید:

 م راهم با تمام امکاناتی که داریم ادامه یابد تا از وطن و اسالم دفاع کنیم.می خواه
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 فرزند: نخی محمد
 05/13/0313تاریخ تولد:

 خیبر عملیات:

 عضویت: پاسدار

 نهبندانمحل اعزام: 

  دیده بان مسئولیت:

 هورالعظیممحل شهادت: 

 18/00/0310تاریخ شهادت: 

 وضعیت تاهل: مجرد
 و ضدزره ادوات، نصر5لشکر ، نده: سپاهیگان اعزام کن

 روستای حسین آباد)نهبندان(محل دفن: . تحصیالت: متوسطه 

 

  

 غالمحسین پاکنهادشهید 
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 پیام شهید:

مادرم ای بهترین عزیزم , ای نور چشمم , صبر کن و در سوگ من گریه مکن , چون من 

فدای قابل را بی ارزش می دانم , کاش صد جان می داشتم و ناجان ، عاشق بودم ودر معبود

  .معبود می کردم , تو را به خدا می سپارم
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 نام پدر: حسن 
 0315تاریخ تولد: 

 5کربالیعملیات: 

 نوع عضویت: سرباز 

 محل اعزام: بیرجند 

 محل شهادت: شلمچه

 م.م 11 خمپاره انداز مسولیت در جبهه:

 00/00/0315 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد 

 ادوات و ضدزره، کربال05شکر ل، یگان اعزام کننده: سپاه

 منگنه ای )نهبندان(مزار شهید: روستای 

 

 

 

 جز غم نروید، زگشت خاطرم

 جز گل ماتم نروید، زباغم

 زصحرای دل بی حاصل من

 گیاه نا امیدی هم نروید

 پرداخته دل زبوی غیر آمده ای

 با مرکب سرخ گرمیسر آمده ای

 در هیئت آفتاب بر شانه شهر

 بخیر آمده ای خوش باش که عاقبت

 آینه روی او ظهوری است شگرف

 در محضر عاشقان حضوری شگرف

 با قامت سبز طالب سرخی دوست

 دریا نفسی که در عبوری است شگرف

ورهغالمرضا پ شهید   
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 بازگو یا شد زبانم بهر مدح کردگار

 تا ثنای اوکنم در صحنه های کارزار

 باز طبع شعر من مشمول لطف دوست شد

 رباز عشق جبهه زد برجان پرشورم شرا

 جلوه ای انوار رب العالمین در جبهه ها

 می دهد شب زنده داران خداجو اقرار

 دمیدم، به شوق دیدار حسین و کربال یش

 خیل مشتاقان نماید سوی جبهه رهسپار

 در جوانی حاصل عمرم به خوبی می گذشت

 هر چه باقی مانده بود در پشیمانی گذشت

 زندگی بر من سخت ودیگران آسان گذشت

 یام عمرم در سربازی گذشتبهترین ا
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 غالمعلی :پدر نام

  01/11/0315: تولد تاریخ

  پدافندی: عملیات

  بسیجی: عضویت

 فردوس: اعزام محل

  مهران: شهادت محل 

 م م 11 انداز خمپاره: مسئولیت
  18/15/0310 :شهادت تاریخ

 مجرد: تاهل وضعیت

 زره دض و ادوات ، نصر5لشکر ، سپاه: کننده اعزام یگان

 (فردوس)باغستان :شهید مزار .دیپلم: تحصیالت

 

 

 

 «واعتصمو بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا»

امتحانی قرار داده است و مـی  ، هم اکنون چون خداوند متعال برای ما شیعیان علی)ع(...

لذا من بنابرمسـئولیتی کـه بـه  ؛بخصو  جوانان را مورد آزمایش قرار دهد، خواهد تمام مردم

خود دارم و مشتاقانه و با کمال میل راهی جبهه جنگ می شوم تا شاید بتـوانم خـدمتی عهده 

و نیز خدمت کوچکی به مردم مسلمان ایران بنمـایم و ، قرآن، کوچک به مکتبم اسالم و کتابم

لبیـک ، حسین)ع( که سـالها انتظـار آن را مـی کشـیدم« هل من ناصر ینصرنی»نیز به فریاد 

راهتـان ، قسم بـه خـون پاکتـان، ه شهدا وعده داده بودیم که )شهیدانگویم و شعاری را که ب

ادامه دارد( با عمل ثابت سازم و به جهانخواران و ضدانقالبیون بفهمـانم کـه تـا آخـرین قطـره 

 .خونمان ما دست از مبارزه برنمی داریم

فلسـطین و امیدوارم که انشاءاهلل بتوانیم با موفقیت کربال را فتح کنـیم و از آنجـا راهـی  

لبنان شویم و قدس عزیز را ازچنگال صهیونیسم آزادسازیم وانشاءاهلل نمازجماعت رابـه امامـت 

 داریم.  به پا، رهبرمان،امام خمینی

 خسرو تقی زادهشهید 
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اما چندوصیتی هم به والدین محترم که مرا توانستندآنچنان تربیت کننـدتاجانم رادر راه 

  :هایم این است وصیت خالقم فداکنم.

 

شهید شدم برای من هیچ گریه نکنید و ذره ای اشک نریزید زیرا با گریه اگر انشاءاهلل  -8

 .کردن شما روح من آزار می بیند و نیز ممکن است ضدانقالب خوشحال شود

 .از شما می خواهم که امام را فراموش نکنید و در نمازتان امام را دعا کنید -2

زش خون شـهید بخاطر خون من درخواست هیچ گونه کمک مادی نداشته باشید وار -3

 بیشتر از مادیات است. 

از شما می خواهم که کسی به پدر و مادرم تسلیت نگویـد زیـرا تسـلیت مـوقعی بـه  -4

کسی گفته می شود که به حیف یا باالجبار جانش را از دست داده باشد اما شهید راه خـود را 

رو بـه درگـاه  آگاهانه انتخاب می کند و از پدر و مادرم مـی خـواهم کـه در تشـییع جنـازه ام

 این هدیه ناقابل را از ما بپذیر. ، خداوند متعال کنند و بگویند خداوندا
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تا می توانید خواهر و برادرانم را در راه فراگیری قرآن و ، پدر و مادر عزیزم و محترمم -5

احکام اسالمی تربیت کنید تا برادرانم که بزرگ شدند بتوانند در آینده ادامه دهنـده راه شـهدا 

 و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزند. باشند

من در جبهه و شما در پشـت جبهـه کـه مسـئولیت تـان از مـن ، والدین محترم -6

علیـه  ، ورده هـای کشـاورزیآر و تولیـد فـربیشتر است تا می توانید با کـار و کوشـش بیشـت

از وابسـتگی  شما با تولید یک من گندم و جو می توانید کشور را، پدر. ضدانقالب مبارزه کنید 

  .نجات دهید و کمک شایانی به دین مقدس اسالم و مردم مستضعف ایران بنمائید. انشاءا..

 

 پیام شهید:

در پشت جبهه مسئولیت شما بیشتر است تا می توانید با کار و کوشـش بیشـتر و تولیـد 

 علیه ضد انقالب مبارزه کنید.، آورده های کشاورزیفر
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 نام پدر: محمد حسین
 10/10/0313 خ تولد:تاری

  پدافندیعملیات: 

 نوع عضویت: پاسدار 

 محل اعزام: بیرجند 

 شلمچه محل شهادت:

 دیده بانمسولیت در جبهه: 

 13/15/0315 تاریخ شهادت:

   وضعیت تاهل: متاهل

  و ضدزره ادوات، نصر5لشکر تیپ الحدید، یگان اعزام کننده: سپاه
 اشان)بیرجند(روستای و مزار شهید:. تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 سمه تعالیاب

و با سالم  ، «ع»حسین بن علی، و سرور و ساالر شهیدان« عج»ن با سالم به امام زما

خدمت پدر و مادرم سالم می رسانم و از آنها تقاضای « ع»به رهروان راه حسین بن علی

و با این  حاللیت می طلبم. باید گفت که اهل بیت اسالم از زمان هابیل مصیبت زده بوده اند

  های دنیوی راه آخرت را بر خود هموار کرده اند. همه سختی

را ادامه می دهند و زنان نیز راه « ع»و علی اکبر« ع»راه امام حسین، لذا مردان واقعی

 را ادامه می دهند.« س»و فاطمه« س»زینب

من در خاتمه خدمت تمامی دوستانم سالم می رسانم و تقاضای حاللیت دارم و از 

 التماس دعا دارم. ، آنها که در تشییع شهیدان شرکت می کنند همه

 رضا تقی زادهشهید 
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الزم به ذکراست که شهید مذکور باگروه شهید چمران وارد جبهه نبرد شد ودرپایان 

 جنگ به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

 

 پیام شهید:

بکوش از اسارت دنیا برهی و آنگاه پاسدار قرآن و یار اهلل ومدافع حق ، و تو ای جوان

فرزندان را علی گونه تربیت کنند . تنها بنگر زندگی چند روزه فرزندانتان ، به پدران بگو اشی.ب

پاک دارند تا ، . و دامنرم به مادران بگو شهید پرور شوندماد نباشید که چه زودگذر است.

 گسیل دارند.، ان مبارز و افتخارآمیز بیاری خدافرزند

 اسدار عفت باش و بگو زینب گونه عمل کنی .پ، به دختران و عروسم بگو که ای خواهر

.آری این است  لوب(را زمزمه کنالقُ ن  ئِطمَ تَ اهللَ  کرِ ذِال بِهرگاه صبرت تمام شد کالم خدا)اَ

زندگی که در کوهسارهای کردستان در میان رگبار دشمن و در کنار الله ؛ زندگی با شرافت 

  دیات و در کنار کاخها.نه آن زندگی در تجمالت وما، های به خون غلتیده

لحظه ، فهمیدمیکی از رفقای پهلوی من تیر خورد و من ن، یک روز در یک عملیات

 : شهادت گفت

رضا جان برای  :بازگفت . من هم با کمال خونسردی گفتم به سالمت!!!؛رضا جان خداحافظ

اینکه . گفتم به خاطر گفت چرا جواب نمی دهی؛ولی من جوابش را ندادم  ؛آخرت خداحافظ

 من هم فردا می آیم. پس بنابراین از االن تا فردا خداحافظی الزم نیست.!!



 831...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

  



 831...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 



 846...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 علی نام پدر:
 15/10/0315 تاریخ تولد:

 5کربالی  عملیات:

    سرباز عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م 011خدمه توپ مسئولیت:

 11/00/0315 تاریخ شهادت:

    دمجر وضعیت تاهل:

  ضدزره و ادوات، نصر5لشکر دیالحد پیت، سپاه: کننده اعزام گانی
 روستای چرمه فردوس  مزار شهید: .راهنمایی اول تحصیالت:

 

 

 سمه تعالیاب

شهید حسن توسلی در دوم فروردین هزار و سیصد و چهل و پنج در یک خانواده ی 

به علت عالقه ی والدین  مذهبی و زحمتکش در روستای چرمه فردوس دیده به جهان گشود.

نام وی را حسن گذاشتند. شهید طوری در این خانواده پرورش یافته بود که مورد ، به امامان

تا پنجم ابتدایی تحصیالت خود را ادامه داد و به  وی. پسند و عالقه ی دیگران قرار گرفت

 و به شغل کشاورزی مشغول شد.  کرد ترک تحصیل، دالیلی

محرم و ... ( شرکت و دیگران را نیز سم ها و مجالس مذهبی )کلیه ی مراشهید در 

دوست  و کامال مخالف بود، ایشان با بی حجابی و فحشا در جامعهتشویق به این کار می کرد. 

اما فحشا و کارهای افتضاح را نبیند. دوستان را تشویق به جبهه ها ، داشت جانش را نثار کند

به خدمت سربازی رفت و  81/88/64شهید در تاریخ  می کرد که مبادا اسالم شکست بخورد.

شد یک مرحله شیمیایی ، بعد از گذراندن دوران آموزشی به جبهه اعزام شد. در مدت خدمت

 5در بیمارستان اهواز مداوا گردید و سپس به باختران بازگشت. شهید در عملیات کربالی  و

 شرکت و سپس به شهادت رسید.، منطقه ی شلمچه

حسن توسلیشهید   
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گردنبند ایشان را ،بار اول که ایشان به مرخصی آمده بود» ل از برادر شهید : به نقل قو

یک لبخندی از روی ، ؟ گفت: این کلید در بهشت است و بعدستدیدم پرسیدم این چی

 «مهربانی و عشق به شهادت زد.
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  علی اکبر نام پدر:
 10/00/0311 تاریخ تولد:

  8والفجر عملیات:

 پاسدار ت:یعضو

 بیرجند عزام:محل ا

 فاو محل شهادت:

 مسئول دوشیکا -فرمانده گروهان مسئولیت:

 00/10/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 بیرجند مزار شهید: .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 سمه تعالیاب

امام امت و به پیروزی ، مان)عج( و نایب برحقشباسالم به پیشگاه حضرت بقیه ا... امام ز

 اسالم بر کفر جهانی در تمام جهان.

باسالم به کلیه هموطنان و والدینم همه شما این را بدانید که ما آگاهانه وارد جنگ با 

دشمن شدیم و راهی را که می رویم اول انتخاب و بعداً قدم در آن نهادیم و دشمنان اسالم 

تا آخرین قطره خون خود از میهن اسالمی و این انقالب ، ان شهادتبدانند که ما عاشق

 اسالمی دفاع می کنیم.

با کوله باری پر از گناه و با دلی تیره به سوی تو می آیم تا شاید این بنده  ، بار خدایا

نمی تواند ، خدایا هیچ چیز جز مرگ در راهت که شهادت است، گناهکار خودت را قبول کنی

 اک کند.گناهان مرا پ

از خانواده ام و برادران حزب اللهی می خواهم که یک لحظه خود را از خط امام و والیت 

جدا نکنند. ضمناً اگر جنازه ام به دست شما رسید مرا در ، که همان راه انبیاء است، فقیه

 ران محمد توکلی اانشهید 
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ه کنار بقیه فامیل دفن کنید و اگر آنجا نشد پهلوی بقیه شهدا. همه شما را ب، قبرستان بیرجند

 خدا می سپارم و با یاد خدا و نام خدا با شما خداحافظی می کنم.
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 نام پدر :محمدباقر
 0315تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات: 

 بسیجیعضویت: 

 فردوسمحل اعزام: 

  شلمچه محل شهادت:

 م.م  11خمپاره انداز  مسولیت در جبهه:

 01/01/0315تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، اعزام کننده: سپاه یگان
 بشرویه  : مزار شهید . -تحصیالت :

 

 

 

 سمه تعالیاب

و رهبر کبیر انقالب و با سالم به منجی عالم  ، پاسدار حرمت خون شهیدان، بنام اهلل

از خداییم و به و امت شهید پرور بشرویه.انا اهلل و انا الیه راجعون.همه ، مهدی موعود، بشریت

آرزوی دیرینه ام بودکه به خواست خدای عزوجل به آن رسیدم به من  . سوی او باز می گردیم

  .جوان ناکام نگویید زیرا شهادت خود یک کام و آرزوست که گیر هرکس نمیاد

از اداره جات ها ونهادها و  .ازشما امت شهید پرور می خواهم که امام را تنها نگذارید

... می خواهم که اتحاد و همبستگی داشته باشند.این جنگ یک حکمت بود برای  ارگان ها و

به حق که اسالم واقعی دارد در کشور اسالمی پیاده می شود. از پدر و مادرم وبرادر و  ؛ما

ری اهشم جباهید ش   
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خواهرام می خواهم که در عزای من گریه نکنند.صبر راپیشه کنند وکاری نکنند دشمن شاد 

 شود. 

که خون شهیدان پایمال  داز خون شهیدان پاسداری کنید. نگذاریوازامام پیروی کنید 

شود. شهادت ارثی است که از اولیا به ما رسیده است.امیدوارم که به وصایای من خوب عمل 

 .کنی

 

غریبـانه نمـردم در در ما هاستـن تنـگم روی زمیـــتفن    ام برپاسـت مـادرنیـن نعــره ط

 زهـراسـت مادرســـرم بر دامن      بیـابان

درپایان از امت شهید پرور تشکر می کنم که در تشیع جنازه من شرکت کردند. ضمنا 

 «التکویر» سورة و «واقعه» و دنبال جنازه ی من سورة شریفه دفن کنید، مرا در گلستان شهدا

 برای سالمتی امام صلوات. بگذارند. را

 

 

 پیام شهید: 

اسالمی  هایم واقعی دارد در کشورالساق که به ح؛ این جنگ یک حکمت بود برای ما 

 پیاده می شود.
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 علی اکبر نام پدر:
 10/10/0311 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

 بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 شرق دجله محل شهادت:

 اس پی جی مسئولیت:

 08/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5د لشکرتیپ الحدی، یگان اعزام کننده: سپاه
 )درمیان(منصور آباد مزار شهید:. دوم متوسطه )اقتصاد( تحصیالت:

 

 

 

 «حلل عقدتاً من لسانی و یفقهوا قولیارلی امری وسرب شرح لی صدری و ی»

و با سالم خدمت آقا امام زمان )ع( و نائب ، پاسدار حرمت خون شهیدان، بنام اهلل

از ، الم و درود به خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین. خدایاو با س، امام خمینی، برحقش

من که تحمل زخمی کوچک در بدن ، گناهانم درگذر و مرا ببخش . توکریمی و رحیم هستی

مرا لحظه ای به خودم وامگذار و مرا به راه  ، بارالها !را ندارم چگونه تحمل عذاب تو را دارم

 راست هدایت کن.

و دفاع از میهن  «هل من ناصر ینصرنی »لبیک گفتن به ندای، هههدفم از آمدن به جب

نهال انقالب را  ، اسالمی و پایمال نشدن خون شهدا و نیز می آیم به جبهه تا باریختن خود

آبیاری کنم و تا ریشه ظلم از زمین برکنده شود امیدوارم که جوانان این کشور جانشان را در 

به دشمن بعثی مجال مقاومت در برابر رزمندگان  طبق اخال  گذاشته و با هدفی مقدس

دوست ندارم در رختخواب ذلت بمیرم چون که امام حسین)ع( در نبرد با کفر  اسالم راندهند.

 شهید شد. 

 حسن حاجی پورشهید 
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مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید و زیرا افراد در مقابل ، ای پدر و مادرها

نقالب اسالمی مسئول خواهید بود. ای برادران و خون شهدای کربال و همین طور شهدای ا

مادران و همه و همه استغفار و دعا را از یاد نبرید و همیشه به یاد خدا ، پدران، خواهران

)با یاد خدا قلبها آرامش می یابد( و همیشه « االبه ذکراهلل تطمئن القلوب»باشید چرا که 

ن شما جدایی بیاندازند. قدر رهبر عظیم جلوی منافقین و کفر و ظلم بایستید و نگذارید بی

 الشان انقالب اسالمی امام خمینی را بدایند و به گفته های ایشان عمل کنید.

به پدر و مادر برادران و خواهرانم سفارش می کنم برای من گریه نکنید چرا که با این 

صبر شما این مصیبت ها و سختی ها زودگذر است و پاداش  ؛کار دشمن اسالم شاد می شود

نعمات ابدی و بی پایان خداوندی است و سخنی با خواهرم و تمام خواهرانم حجاب خود را 

 .حفظ کرده و زینب گونه باشید

ها یادتان نرود و جبهه ها  هیچ وقت جبهه: سخنی با همکالسیان و هم سن و سالهایم 

 ...ن خود بگذاریدد خالی بگذارید و جان خود را در طبق اخال  در راه اسالم و میهنرا نک

 «والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته» 

 

 

 پیام شهید:

 هیچ وقت جبهه ها یادتان نرود. ؛سالهایم سخنی با همکالسیان و همسن
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 نام پدر:محمد
 0331|11|01 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:
 پاسدار عضویت:

      محل اعزام: بیرجند

 سر پل ذهاب محل شهادت:

  م م 001 خمپاره انداز-فرمانده گردانیت در جبهه: مسول

 01/13/0311تاریخ شهادت: 

   متاهلوضعیت تاهل: 

 نصر،ادوات و ضدزره5لشکرتیپ جواداالئمه )ع(، یگان اعزام کننده: سپاه
 مشهدمزار شهید:  .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

تنها چیزی که ، ه را برای تو می نویسمحسن جان از این که این نام ؛ پس از عرض سالم

موجب این عمل من شد این بود که ترا دوست می دارم و نمی خواهم که به هالکت بیفتی و 

حسن جان قرآن را تا جایی که می توانی بخوان و اطاعات خدا را .دچار عذاب خداوند بشوی 

 .آمین؛سعادتمند گردی باشد که بخواست خداوند بزرگ رستگار و ، بجا آور و تقوا پیشه کن

این همه بی تابی مکن چون همیشه در دنیا  ، دل از مال دنیا بر کن و برای چند روزه دنیا

نخواهی بود چند روزی آنهم برای امتحان بدنیا آمده ای و خوشبختی و سعادت هر دو دنیا در 

را بخوری  مبادا فریب دنیا و مال دنیا. می گرددن و اطاعت خداوند بزرگ حاصل گرو ایما

چون آن موقع دیگر حسرت فایده ای ندارد از االن تصمیم بگیر یا عذاب الهی یا در عوض 

اطاعت و پیروی از احکام قرآن و برای همیشه سعادتمندی.حسن جان مبادا که فقط این نامه 

مبادا حب پول و زن و  ؛شرط اصلی است آنرا بخوانی و فقط بخواندن کفایت کنی عمل به 

ا از یاد خداوند باز دارد که این عمل به حقیقت موجب خشم خدای می گردد و فرزند تر

خوئی حسین حسنشهید   
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از مال دنیا  ؛سرانجام عذاب جاویدان الهی پیرو احکام الهی باش تا همیشه سعادتمند گردی

دل برکن و بمقداری قانع باش که بتوانی دین خود را یاری کنی و این سعادتی بس بزرگ 

، قدر انفاق کن تا به خمس نرسدآن ؛ی که مقدار خمس برسدمبادا آنقدر پول جمع کن ؛است

م همه مردم  چنانکه من اینکار را می کردم و خدا را شاهد می گیرم که چقدر دوست داشت

 . نمودم  دنیا را به تقوا و اطاعت وادارم و همه را سفارش به نیکی و تقوا و پرهیزگاری می

 

حد جان کوشش کنی و تمام افراد خانواده و امیدوارم که تو بجای من تا سر ، حسن جان

دوستان و آشنایان را در جا و هر وقت بیاد خدا و تقوی و پرهیزگاری که حضرت علی)ع( 

داشت دعوت کنی و بفهمانی که سعادت و خوشبختی و همه چیز به وعده خداوند بزرگ در 

ا بسازی که مطلب خیلی مهم است امیدوارم آن طوری خود و دیگران ر ؛بهشت می باشد

خداوند خواسته است و من دوست داشتم که تو هم در سپاه پاسداران عضویت یافته تا اینکه 

دلم می سوزد  .به فیض شهادت نائل گردی، بهتر بتوانی خدمت بخدا بکنی و بخواست خداوند

و نمی توانم بی تفاوت باشم که مردم تا این حد غافل و از خدا بی خبر باشند چون عبادت و 
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رهیزگاری می تواند آنها را به بزرگترین نعمتهای بی پایان برساند ولی آنها در این امر به پ

مطلب خیلی مهم است مبادا به ، حسن! وای به حالشانلت می روند و اصالً توجهی ندارند؛غف

من از تو و  ؛مبادا کوچکترین سرپیچی از احکام خداوند بکنی، سادگی و غفلت از آن بگذری

عالم می خواهم قدمی که برمی دارید در راه خدا باشد و همیشه بیاد او باشید تا همه مردم 

در اخر نامه برای همیشه تا قیامت همه مردم را به تقوا و اطاعت از فرامین . رستگار شوید 

توانم قلم از روی کاغذ بردارم  یآنقدر مطلبم مهم است که نم، خداوند توصیه می کنم حسن

چقدر کاغذ در دنیاست برای تو و همه مردم بنویسم که تقوا پیشه کنید و می خواهم که هر 

 تقوا پیشه کنید باشد که به سعادت و رستگاری ابدی بخواست خدا برسید انشاءاهلل.
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 محمد  نام پدر:
 10/01/0310 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

 بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 سومار محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز یت:مسئول

 01/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ت و ضد زرهاادو، نصر 5لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه

 (بیرجندروستای گز ) مزار شهید:. تحصیالت: دانشجوی تربیت معلم

 

 

 سمه تعالىاب

حقیر  از شما مى خواهم که اینجانب فرزند، ضمن عرض سالم حضور پدر عزیز و گرامیم

خود را حالل کنید و از طرف من از کلیه اقوام و خویشان نزدیک و دور و از کلیه دوستان و 

، آشنایان و هم روستائیان گرامى بخواهید که اگر از طرف من کوتاهى خداى ناکرده دیده اند

 .مرا ببخشند

 غالمرضا حسن زادهشهید 
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ادى حق بزرگى دارید چون برایم زحمات بسیار زی، شما پدر گرامیم بر گردن این حقیر

از شما مى  .ران زحمات گرانقدر شما را بنمایممتحمل شده اید اما من متاسفانه نتوانستم جب

خواهم که اینجانب را ببخشید و مرا مورد مرحمت و عفو خویش قرار دهید و اگر خداوند به 

شما خوشحال باشید چون خداوند این ، و به درجه رفیع شهادت نایل آمدم من توفیق دهد

ا پیشه خود سازید و براى دهد و از شما تقاضا دارم که صبر و تحمل ر اولیا خود می مقام را به

 ى ناکرده گریه نکنید چون دشمنان از گریه هاى شما احساس خوشحالى خدا، اینجانب

  .مى کنند و براى مراسم عزاى من مخارج بسیار کمى مصرف کنید

یاقت دلسوزى و گریه هاى آنها را گریه ننمایند چون من لیم برا همه می خواهم کهو از 

 ه راه برادرشان را ادامه بدهند .تنها پیامى که برایشان دارم اینست ک ندارم و

در  .جنازه مرا دفن نمائید، هر کجا که خود شما صالح بدانید، در مورد محل دفنم ...

برایم بودید و از کنم که همانطور که پدرى نمونه  پایان باز از شما پدر عزیز و مهربانم تمنا می

تحمل را پیشه نمائید و در میان پدران شهداء و رزمندگان  صبر و، برخوردارید صبر بى پایان

  .د که خداوند صابران را دوست داردبدانی باشید و سربلند

       « والسالم على عباداهلل الصالحین»

 

 پیام شهید:

 . را ادامه بدهندتنها پیامی که برایشان دارم اینست که راه برادرشان 
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 نام پدر:برات اهلل
 0310تاریخ تولد:
 قاین محل اعزام:

 عضویت: پاسدار
  0عملیات: کربالی

 فرمانده گروهان موتوری ادوات مسئولیت:
 محل شهادت: مهران
 وضعیت تاهل: متاهل

 0311|11|00 ت:تاریخ شهاد
  ادوات و ضدزره، تیپ الحدید، نصر5لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 مزار شهید: روستای ورزگ )قاین( .تحصیالت :کالس ششم

 

 

 «وال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون» 

خط امام خمینی که ، درود بر خطی که از چشمه جوشان اسالم سرچشمه می گیرد

ه که تنها امید مبارزه با هرچه شرک را در انحصار خود دارد و خطی که به اثبات رسانید

این ، مستضعفین جهان و حرکت های اسالمی است و تنها این خط است که می تواند قدس

خداوند همه  ؛را نجات دهد. چقدر مشکل است در این خط بودن، قلب محرومان مسلمان

 بفرماید.  مسلمانان را در این جهت هدایت

شماست. اگر تا به حال برای  پدر و مادر گرامیم مرا ببخشید چون که رضای خدا در رضای

مرگ حق است چه بسا ؛ شما فرزند خوبی نبودم ولی اکنون حیثیت اسالم در خطر است 

 مرگی که در سنگر اسالم و در حال اهلل اکبر گفتن در هنگام

 گرچه گریه برای ؛به ناموس اسالم باشد هجوم به متجاوزین

 شهید مستحب است ولی بنده راضی 

  ؛نیدنیستم شما گریه ک 

ژناد حسن ابوالقاسمشهید   
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به همه شما وصیت می کنم که به دوستان و آشنایان نیز  .بکنید قاگر گریه کردید گریه شو

و به  یدخواهش می کنم اشک نریز، بعد از شنیدن خبر مرگ من، تبریک بگوئید. مادر جان

 ن پرور ایران وصیت اخواهرانم بگو در مرگ من اشک نریزند و همچنین به شما ملت قهرم

 کس حتی مادرم  خرف را کنار بگذارید من از هیچزرسم و رسوم های م می کنم که این

نمی خواهم برایم سوگ بگیرید. برادران و خواهران من که مرا دفن کردن لباس بنویسید 

 28من در این مدت که به سن ، ای مردم .شهید و برایم دعا کنید که خداوند مرا ببخشد

انسان جایز  ؛امیدوارم که مرا ببخشید، شده امسالگی رسیده ام مرتکب ناراحتی برای شما 

 الخطا است. 

ما ایرانیان مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می دهیم. ای آمریکا ما ، ای آمریکا

پدرم مبلغی  -داریم.استقالل آزادی جمهوری اسالمی*** اهلل اکبر خمینی رهبر « عج»مهدی

 ن دهید و بقیه را در دامادی برادرم خرج کنید.از پولهای من را به بیوه زن های روستای ما
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 سید حسین نام پدر:
 05/11/0331 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 اروندرود محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00لشکر ، سپاه اعزام کننده: یگان

 بیرجند مزار شهید: .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 بسم ا... الرحمن الرحیم

با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و شهداى گلگون کفن و با سالم و درود به خانواده 

 یران.هاى شهدا و با سالم و درود به مجروحین و معلولین انقالب اسالمى ا

هدف من هم همان است  .هدف هر رزمنده اى از آمدن به جبهه مشخص است -8

خدمت کردن در سپاه اسالم و لبیک گفتن به نداى حسین زمان و یارى رزمندگان اسالم 

 است. 

 

 

 

من کوچکتر از آن هستم که به این ملت شهید پرور و ایثارگر پیام بدهم چند کالمى  -2

امام عزیز را ، اى مردم قهرمان ؛لت و مردم شریف ایران دارمبعنوان یک فرد کوچک با این م

خواهند که شما امام را تنها بگذارید  تنها نگذارید چون دشمنان اسالم و منافقین همین را می

یرضا حسن سیدعلی شهید   
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توانید به جبهه ها کمک و  ولى شما با وحدت خود مشتى محکم بر دهان آنها بزنید تا می

دانید که  لت قهرمان از من بهتر می م چون شما مدیگر چیزى براى گفتن ندار؛یارى دهید 

               براى پیشبرد انقالب چه کارهایى باید کرد.

مرا مى بخشید اگر فرزند ، با سالم خدمت خانواده عزیز: چند کالمى با خانواده خودم

 میبدى براى شما بودم و اگر ناراحتى از من دیده اید مرا حالل کنید و اگر شهید شدم اگر 

چون منافقین از گریه  شما در از دست دادن من گریه نکنید .خواهید روح من شاد باشد

 .کردن شما سوء استفاده مى کنند و شما با شادى خود مشتى محکم بر دهان آنها بزنید

شما هم مرا حالل کنید چون من شماها را هم اذیت کرده ام و تنها ، اى خواهران عزیزم

و  هاى زمان را ادامه بدهید. اهم زینب وار باشید و در راه تمام زینبخو چیزى که از شما می

شما هم مرا حالل کنید ولى از شما انتظار زیاد دارم که بعد از من اسلحه ، اى برادران عزیزم

  ....من روى زمین نماند 
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 پیام شهید:

ه شما در از دست دادن من گری، خواهید روح من شاد باشد اگر می، اگر شهید شدم

چون منافقین از گریه کردن شما سوء استفاده مى کنند و شما با شادى خود مشتى  ، نکنید

  محکم بر دهان آنها بزنید.

از شما انتظار زیاد دارم که بعد از من حالل کنید ولی شما هم مرا ، اى برادران عزیزم

 .اسلحه من روى زمین نماند
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 حاجی حسن نام پدر:
 10/10/0315 تاریخ تولد:

 5کربالی  عملیات:

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز-مبلغ مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

   متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات، امام رضا)ع(00لشکر، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای گازار )بیرجند( مزار شهید: .تحصیالت: حوزوی

 

 

 باهلل من الشیطان الرجیم  اعوذ

فرمود : قسم به آن خدایی که جانم در دست اوست که هزار شمشیر « ع»حضرت علی

  در میدان جهاد که به بدنم بخورد بهتر و آسان تر است از مردن بر روی بستر.

وصیت عمومی من به عنوان یک طلبه کوچک که در جبهه نور هستم به تمام مردم ... 

وی ساهالی محترم گازار این است که همه با هم متحد شوید برای اینکه به باالخص اقوام و 

خدا و نور حرکت کنید و قلبتان را که لطیفه الهی است نورانی کنید و مطیع امر موالی خود 

که سرمایه تجارت شما  میشه مراقب باشید که عمر شریفتانه .باشید و معصیت او را نکنید

صرف کنید و قلبتان را متذکر خدا و قبر و قیامت کنید و  در طاعت خدا، برای آخرت است

ثواب و اجر ، مرگ را زیاد بیاد بیاورید چون که اگر کسی هر روز بیست مرتبه یاد مرگ کند

  . شهید را دارد

وصیت من به پدر و مادر این است که از من راضی باشند و برایم دعا کنند و همیشه 

د او را فراموش نکنید همیشه در انتظار مردن باشید و برای خود را در محضر خدا ببینید و یا

 سفر آخرت خود را مهیا کنید و اعمال صالح ذخیره کنید برای قبر و قیامت.

زارحسنی گا محمدروحانی شهید   
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وصیتم به خواهرانم این است که عفت اسالمی را حفظ و از بی عفتی و بی حجابی 

کر آخرت باشید فکر کنید برای شدیداً پرهیز کنید و عالقه دنیا را از قلبتان خارج کنید و به ف

واجبات مخصوصاً نماز اول وقت را با توجه بخوانید و هیچ موقع ، چه به این دنیا آمدید

نزنید و بازگشت به سوی خدا کنید و « حرف های بیهوده و بی فایده، تهمت، غیبت» معصیت 

 از گناهان گذشته خود طلب آمرزش بنمائید.

همه کارهای خود را الهی کنند و به سوی نور و خدا  وصیتم به برادرانم این است که

و از نفس پرستی و دنیا پرستی شدیداً بپرهیزید و مو به مو بر طبق قوانین اسالم  حرکت کنند

 عمل نمائید و همیشه متذکر خدا باشید و از مکر شیطان و سرکشی نفس اماره و محبت به 
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شما هم حرکت  ؛ین حقیر به فضل خدا می رومبه خدا پناه ببرید و به این راهی که ا، دنیا

  ....کنید

  پیام شهید:

همه با هم متحد شوید برای اینکه به سوی خدا حرکت کنید و قلبتان را لطیفه الهی 

 خود باشید و معصیت نکنید.  نورانی کنید و مطیع امر موالی، است
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 نام پدر: غالمرضا
 15/10/0311تاریخ تولد: 
 بیرجند محل اعزام:

 عضویت: پاسدار

 3والفجر عملیات:

 م.م80مسئول دسته خمپاره انداز مسئولیت:
 مهران محل شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 0310|18/ 01تاریخ شهادت:
 ادوات و ضدزره، ع((امام رضا00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه

 بیرجند :مزار شهید. تحصیالت:دوم راهنمایی

 

 

توابع ، در روستای علی آباد کتول 8344نجم فروردین شهید رجب حسین زاده در پ

دیده به جهان گشود . وی در خانواده ای مومن و متدین ، استان مازندران، شهرستان آمل

پرورش یافت . از همان دوران کودکی عشق و عالقه ی وافری به جلسات و امورات مذهبی 

ی کرد . تحصیالتش را تا سال داشت و همراه پدر در جلسات عزاداری اهل بیت )ع( شرکت م

دوم راهنمایی ادامه داد و به دلیل مشکالتی که داشت از ادامه تحصیل انصراف داد . از نظر 

مهربان و خوش برخورد بود و به ، متواضع، مردم دار فردی با خلق و خوی اسالمی ، اخالقی

 شاوندان داشت. پدر و مادر احترام می گذاشت و برخورد بسیار خوبی با اطرافیان و خوی

به صفوف امت مسلمان و مبارز ، با شروع انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره(

پیوست و در تظاهرات و راهپیمایی ها حضوری فعال داشت و بدین سان نهضت اسالمی را 

 شهید با  ؛بودنیاری می کرد. اما به این حد قانع 

 احساس تکلیف در دفاع از اسالم و میهن 

 بالفاصله پس از شروع جنگ، یاسالم

دهرجب حسین زا شهید   
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به عضویت سپاه در آمد و از طریق سپاه پاسداران انقالب  8368در بیست و ششم آبان 

امام رضا )ع( و گردان رعد حضور یافت و  28بیرجند به جبهه و در لشکر  اسالمی شهرستان

 م.م را بر عهده گرفت.  826م.م و  18مسئولیت فرمانده دسته خمپاره انداز 

 و رسید به شهادت 8362آبان  26 درمنطقه مهران به تاریخ 3در عملیات والفجر  جامسران

 پیکر وی مفقود گردید.
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 سید علی نام پدر:
 10/13/0311 تاریخ تولد:

 01کربالی  عملیات:

    سرباز عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 سلیمانیه عراق محل شهادت:

 دوشیکا خدمه مسئولیت:

 10/10/0311 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضد زره ، نصر 5لشکر، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای دهک مزارسیدالحسین)نهبندان( مزار شهید:. تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 نامه شهید به خانواده اش

عرض سالم ، از طرف این جانب سید حسین حسینی خدمت پدر عزیزم سید علی حسینی

اره صحت و سالمت شما را از درگاه ایزد منان خواستارم و امید وارم که ایام دارم و همو

زندگی را به خوشی و فرحی بگذرانید باری اگر چنانچه جویای احوال من هستید سالمتی بر 

رسانم خدمت برادرانم  هیچ گونه ناراحتی ندارم خدمت مادر مهربانم سالم می قرار است و

رسانم خدمت همشیره هایم بی بی فاطمه و  د مصطفی سالم میجواد و سیسید ،سید ابراهیم

، خدمت علی قربانی .رسانم خدمت پدر بزرگ و جده سالم می، رسانم بی بی صدیقه سالم می

 .رسانم خدمت غالم رضا محمدی و خاله و فرزندان سالم می .رسانم خاله و فرزندان سالم می

خدمت محمد علیپور و عمه و فرزندان  .رسانم خدمت سید حسن خاله و فرزندان سالم می

خدمت محمد کریمی و  .رسانم خدمت عمه کنیز و فرزندان سالم می .رسانم سالم می

سید عبد اهلل ، سید محمد حسینی، خدمت سید علی حسینی .رسانم خانواده سالم می

. خدمت رسانم سید حسین حسینی و خانواده هایشان سالم می، سید رضا حسینی، حسینی

 سید حسین حسینیشهید 
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خدمت محمد حسین گل  .رسانم سالم می، ی لیال جمعاًعباسپور با خانواده و بی بحسن 

خدمت رجب محمودی و رضا محمودی با خانواده  .رسانم بابایی با صدیقه و حسین سالم می

خدمت علی شیخی با  .رسانم خدمت غالم شیخی با فرزندان سالم می .رسانم سالم می

 رسانم. اقوام و دوستان سالم میخدمت تمام  .رسانم خانواده سالم می

 در پادگان ظفر هستم شاید امروز ما را ، باری عرض میشود فعال در ایالم غرب

  سپارم. دیگر عرضی ندارم و شما را به خدا می ؛ببرند کردستان
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 سید حسین نام پدر:
 10/10/0313 تاریخ تولد:

 1لفجراو عملیات:

  پاسدار عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 پنجوین محل شهادت:

 تدارکات- فرمانده گروهان مسئولیت:

 11/00/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات و ضد زره، نصر 5لشکر، سپاه یگان اعزام کننده:

 )بیرجند(تخته جانروستای  مزار شهید:. تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

وسالم بر شهیدان کربالی حسینی و شهیدان ، امام خمینی، ر انقالببا سالم به رهبر کبی

کربالی ایران و سالم بر رزمندگان جان برکف جبهه های حق علیه باطل و با سالم بر ملت 

 شهید پرور ایران.

 

دنیایی نیست که در آن ؛ این دنیا محل عبور است، پدر و مادر و خواهر و برادر،اما بعد 

اگر توانستیم مستقیما این صراط را طی کنیم و ، صراط است، راه استزیست کنیم. اینجا 

دیگر اینکه  سعادتمندیم. چنانچه اولیا خدا طی کردند)جز ناوهی خامده(، بسالمت عبور کنیم

حسینی سیدیونسشهید   
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شما ، کنم من صبر می .پدر جان امانتی خداوند متعال به شما داده بود و اینک از شما گرفت

 خدا باشد. هم صبر کنید و صبرتان هم برای

خواهشم از شما جان بر کفان این است که تا آخرین قطره ، اما برادران پاسدار و بسیج

خون خود رهبر کبیر انقالب را تنها نگذارید واز میهن و کشور و تمام خود دفاع کنید و 

 نگذارید دیگر بار مزدوران شرق و غرب بر سر این ملت مظلوم ایران هجوم آورد.

  ه اهلل و برکاته.م و علیکم و رحمالسال و خداحافظ
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  صادقنام پدر: 
 15/00/0311 تاریخ تولد:

 5کربالیعملیات: 

 بسیجیعضویت: 

 فردوسمحل اعزام: 

 شلمچه محل شهادت:

 هدایت و آتش مسئولیت:

 03/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجردوضعیت تاهل: 

  رهو ضدز ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 بشرویه محل دفن:. تحصیالت: فوق دیپلم تربیت معلم

 

 

 

 گزیده ای از دفتر خاطرات شهید مربوط به دوران دانشجویی

خبر شهادت یاران به گوش می رسد. در این ضدحمله ، این روزها بیشتر از هر خبری

مشب نفر از مرکز ما به شهادت رسیدند که از جمله پوریوسفی بود. همین ا 86حدود ، اخیر

از بچه های ، نفر بنام رسول کاووسی و دیگری حسینی 2خرداد برای  85در ساختمان 

 7مجلس ترحیم گرفته بودند در ساختمان ، که من با هر دو از دوستان نزدیک بودم، پرورشی

نفر که یکی از آنها سیدمحمد ذبیحی)ارسک( از دانشجویان سال اول دینی و عربی بود.  2 ؛تیر

نفر )که البته یکی از  2آذر نیز برای  27نفر و در ساختمان  8بهمن برای  22در ساختمان 

آنها پوریوسفی بود( مجلس ترحیم گرفته بودند.احتمااًل بیشتر از این هم شهید خواهیم 

  داشت.

 حسین حسینی ژنادشهید 
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 محسن نام پدر:
 01/11/0310 تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

  پاسدار عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 ایستگاه حسینیه شهادت:محل 

 م.م 001خمپاره انداز-گروهانمنشی  مسئولیت:

 01/10/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات ، نصر 5لشکرتیپ جواداالئمه )ع(، سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجند مزار شهید:. تحصیالت: دیپلم)علوم تجربی(

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

              چند نکته بعنوان وصیت دارم.، مقدم جبهه نبرد می باشمهم اکنون که راهی خط 

از تمامی دوستان و آشنایانم که احیانًا حقی برگردن من دارند تقاضای بخشش می  -8

قرض خودشان ، برادر مهدی فرهادیان، از ی طلبم و چنانچه به آنها مقروضمکنم و حاللیت م

 را بگیرند.

 .خواهم از کوتاهی که در حقشان کرده ام ودعذرمیپدر ومادر و خویشان خ -2

لرضا خاشهید  نمساعبدا  
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به برادران انجمن اسالمی سفارش می کنم که سخت کوششی و پایداری و صبر در  -3

ابتدا دقیقاً شناخته و آنرا به اتمام ، رسالت سنگینی را که بردوش گرفته اند، برابر مشکالت

 برسانند.

 گیرند. روزه ب روز 85برایم یک ماه نماز بخوانند و  -4

 از همگی دوستان التماس دعا دارم.  -5
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 محمد رضا نام پدر:
 10/10/0331 تاریخ تولد:

  بیت المقدس عملیات:

 پاسدار عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 کرخه نور محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز -معاون گردان مسئولیت:

 01/10/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات، تیپ جواداالئمه)ع(، سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجند مزار شهید: برق اتومبیل. دیپلم تحصیالت:

 

 

 

 «وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون»

و امامان «  »پروردگارا! اسالم و مسلمین را پیروز گردان. این اسالمی که پیامبر اکرم... 

قدر برای آن کوشیدند و خودشان را فدای آن کردند تا قوانین تو را به تحقق برسانند. جهان آن

تو خودت اسالم را از شر ماها حفظ بفرما چون امکان دارد مائی که امروز حفاظت از ، آفرینا

اسالم می کنیم زمانی برای اسالم خطرناک شویم. یا ارحم الراحمین این انقالب خونین 

که فقط با خون به دست آمده هر چه زودتر به پیروزی کامل برسان و هر چه زودتر اسالمی را 

ابرقدرت ها و کلیه کسانی که با اسالم مخالفند اگر قابل توبه هستند توبه شان را قبول و گرنه 

 ..نابودشان بفرما.

 

کاظم خائفشهید   
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را در راه تو خون مان ، این را بدان که اگر ما الیق باشیم تا آخرین قطره، ای خمینی عزیز... 

اسالم قرار  خواهید کرد و نخواهیم گذاشت که مورد هجوم مخالفان فدا ؛که همان اسالم است

باید افتخار کنید که خداوند  !خوشا به حال شما، گیرد. ای ملت مسلمان و شهید پرور ایران

هر  ؛است او را زجر ندهید که خدا آگاه، قدر آن را بدانید، این چنین هدیه ای را به شما داده

چند که شما کار خود را کرده اید. شما واقعاً از این امام و اسالم پشتیبانی می کنید و عمالً 

 ثابت کرده اید همه این شهداء مال شماست این انقالب تعلق به شما دارد.

 

باید با تمام نیرو و قدرتی که دارید از  ؛حاال وظیفه شما سنگین و بزرگ شده است

کنید زیرا امروز اسالم و انقالب اسالمی مورد هجوم تمامی مخالفین اعم از انقالب پشتیبانی 

و مورد تجاوز قرار می گیرد که  می شود هخارجی و داخلی قرار گرفته.از هر طرف به آن حمل

پس شمایید که باید با تمام قوا از اسالم دفاع  .در اصل این ضربه ها به شما وارد می شود

م با حزب بعث تمام شد فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده وفقط کنید.اگر زمانی جنگ اسال

شما بودید که می جنگیدید. نه این را بدانید تا زمانی که ابرقدرتی و ظالمی در جهان وجود 
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جنگید.  جنگ و جبهه خواهد بود و حتماً این را بدانید که شما نیستید که می، داشته باشد

به  .اها وسیله اید ولی کار را دیگری انجام می دهدخود خداست که پیروز می کند فقط شم

پیروزی شما را ذوق زده نکند و مغرور شوید که خدا زود ما را ، هوش باشید که یک وقت

زمین « الم نجعل االرض مهاداً » همان طور که در قرآن می فرماید  ؛امتحان خواهد کرد

ارزیابی شوند. پروردگارا! اگر من مهدی است که شما در آن پرورش می یابید. انسان ها باید 

  .مرا شهید گردان، الیق شهادت هستم و مرگ من برای اسالم ضرری ندارد

 کالمی دارم با خانواده ام : 

حتماً سالم مرا می پذیرید می دانم که شما اینقدر آگاه هستید که اگر فرزند ، سالم پدر

امروز زمانی است که اسالم واقعی  چون ؛شما الیق شهادت باشد و شهید شود افتخار می کنید

نکند که یک وقت به خاطر من  .به رهبری امام امت قیام کرده و مبارز و پشتیبان می خواهد

گریه کنید که این گریه شما نقطه شعفی باشد و دشمنان از گریه شما سوء استفاده کنند و 

کم باشید که بر دهان باعث تضعیف اسالم شود شما باید مانند کوه مقاومت کنید و مشتی مح

هر چند که این مصیبت نیست ولی با همه حال مصائب را تحمل  ؛می خورد دشمنان اسالم

ولی این را بدان که تمام ، تبریک بگویند، کنید و به همه بگویید که به جای تسلیت به شما

شما اگر می خواهید که من ناراحت  ؛سختی ها را خدا آسان می کند تقدیر دست اوست

 شم خودتان را غصه ندهید. نبا

، حضرت ام لیال، حتی بال تشبیه .سخت است، مادرم می دانم که جوان از دست دادن

ولی وقتی که ، در راه اسالم گریه کرد، که جوانش را از دست داد موقعی، مادر علی اکبر

ند که بال و پدرم نیز این را بدا .دیگر گریه نکرد، احساس کرد گریه او ضرر به اسالم می رساند

موقعی که جوانانش شهید می شدند ، که اسالم با خون او زنده است« ع»تشبیه امام حسین

تر می شد و ضعف در مقابل دشمنان نشان نمی  چهره او برافروخته می شد مانند کوه محکم

آیا ببینم که این ، مادرم فقط به خاطر خدا و اینکه اسالم حفظ شود گریه نکنید !آری .داد

مادرم این حرف همیشه در ذهنتان باشد که ما امانت  ؟را جامه عمل خواهید پوشاندوصیت م

هایی هستیم که خداوند برای چند صباحی در این دنیا به شما داده و اال زندگی در دنیا 
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لقد خلقنا االنسان فی » دیگری است مخصوصًا برای مؤمنین همان طور که قرآن می فرماید : 

ما هیچوقت از جوانان ، . کی؟ مؤمنین را. آری مادرم(ج و مشقت آفریدیمانسان را در رن)« کبد

بنی هاشم بهتر نیستیم پس چه دارد که ما هم فدایی اسالم بشویم. اسالمی که پیامبر و 

 امامان فدای آن شدند.

 

شماها را می شناسم که تحمل می کنید زیرا شما ، سالم، برادرانم محمد علی و مظفر

دیگر فکر نکنم احتیاج باشد که ، و مقامی که خدا به شهید می دهد با خبریددیگر از شهادت 

به شما هم توصیه کنم. فقط تنها سفارشی که می کنم این است که از امام و انقالب 

پشتیبانی کنید و حراست از خون شهدا بر شما بلکه بر همه مسلمین واجب است. فقط شما 

باشد زمانی مفتخر به ، نید که حامی امام زمان باشدمجید را طوری تربیت ک، پسرتان، مظفر

این شوید که پسری از شما در لشکر اسالم به فرماندهی امام زمان با دشمنان اسالم مبارزه 

کند. او را طبق موازین اسالمی تربیت کنید طوری که بتواند در جامعه خود الگو باشد. حتمًا 

 هر پدر نسبت به فرزندش می باشد.به او خواندن قرآن را یاد بدهید که وظیفه 
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درست است که حضرت ، شما حتمًا درس از حضرت زینب می گیرید، خواهرم سالم

آن ، دیده ایدی مصائبی که آن حضرت دیدند شما نزینب گریه زیادی برای برادرش کرد ول

 ؛ مهم تر از همه حفظ خونک کاروان اسیر برای او ماندی، حضرت با آن همه شهدائی که داد

رسالت خون را به پایان رساند و دیگر نوبت « ع»ائی که امام حسینجحفظ اسالم  شهدا و

او بود که پاسدار  ؛تر است را به پایان رساند خون که مشکل شد که رسالت پیام «س»زینب

الگوی عظیم زن در تاریخ ، استمرار خط سرخ شهادت، سمبل اسارت، انقالب خونین کربال شد

بانوی بزرگ وقتی که احساس کرد گریه او ضعف است برای اسالم مانند بشریت شد. آری آن 

کوه ایستاد و دیگر گریه نکرد بلکه آن خطبه های آتشین را خواند و سپاه جنایتکار یزید را از 

شما گریه نکنید که دشمنان اسالم خوشحال شوند بلکه حامل خون شهداء ، هم پاشید. آری

ست که رادرانم و خواهرم این را بدانید شهادت مطاعی اب، مادرم، همه شما پدرم ؛باشید

شهادت لذتی دارد که حضرت علی اکبر از ، ن بی صبری می کردآبرای « ع»حضرت علی

پس دیگر جایی  ؛خواهد که به او هزار مرتبه جان بدهد تا همه را در راه خدا بدهد خدای می

هرم شما و امیرخان وظیفه دارید که و ما باید خوشحال باشیم. خوا، ما نمی ماند برای راحتی

الگوی ، را اسالمی تربیت کنید طوری که الگوی جامعه آینده باشد، محسن، فرزند خود

اسالمی. انشاء اهلل محسن باید یکی از سربازان امام زمان باشد او حتماً فقط باید در راه اسالم 

اسالم پیروز شود بعد اگر شهید شود چون خیلی افتخار است نه این که فقط شهید شود بلکه 

 .الیق بود شهید راه خدا شود. حتمًا به او خواندن قرآن را یاد بدهید

هر کجا ، اگر جسدی از من باقی ماند که فرستادند، در آخر توصیه می کنم به خانواده ام

که خودشان می خواهند مرا دفن کنند من راضی به اذیت شما نیستم. دوست ندارم که برای 

مرا دفن خواهید ، ذیت شوید. هر طوری که ساده تر باشد و آزاری به شما نرساندمن شما ا

 کرد.

شماها از اسالم دفاع کنید زیرا اسالم پشتیبان محرومین ، شما اقوام و خویشان محترم

است. اسالم از شماها دفاع می کند هیچ لحظه امام را تنها نگذارید که خدای ناخواسته 

می دانم که نمی گذارید. این حرف را می زنم تا  ؛انتظار شما باشدسرنوشت مردمان کوفه در 
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برسانید که من شخصاً با آگاهی تمام ، به گوش همه آنهایی که می خواهند سوء استفاده کنند

شهادت در راه ، طبق فتوای امام ؛این راه را انتخاب کردم این راه همان راه اسالم اصیل است

ها بدانید که هرگز نخواهید توانست از خون شهداء علیه اسالم افتخاری است بزرگ. شما

اسالم استفاده کنید چون شهادت آخرین مرحله تکامل است و هر شهید آن را با آگاهی تمام 

اندازد  انتخاب کرده و هیچ ترسی ندارد و هیچ وقت از روی احساسات خودش را به خطر نمی

اسات است خودش بیاید و از نزدیک هر کس می گوید که این طور شهید شدن از روی احس

رضای خدا ، مشاهده کند که اینجا احساسات از بین می رود و جای آن را شوق پیروزی اسالم

 ....و آرزوی شهادت می گیرد

 «والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته»
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 غالمرضا نام پدر:
 10/10/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی  عملیات:

 سرباز  عضویت:

  بیرجند اعزام:محل 

 شلمچه محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 05/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 و ضدزره ادوات، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 خراشاد)بیرجند( روستای مزار شهید: .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 سمه تعالیاب

ت می دانی که وجودم پر و قلبم سیاه از گناه خدایا خودت از بدحالیم آگاهی و خود

خدایا خودت می دانی که غرق در معصیت هستم خدایا خودت رحم کن و مرا از این  .است

  های گناهکارم درست کرده ام نجاتم بده. گرداب گناه و معصیت که خودم با دست

 

، ر دهیخالقا اگر فردای قیامت این بنده ضعیف و ذلیل خودت را در روی آتش قرا

این بنده حقیرت به غیر از تو به چه کس پناه ببرد؟خدایا در طول زندگی از دستوراتت ، بارالها

سرپیچی کرده ام و به دستورات کتابت عمل ننموده ام و به گفته های انبیاء و ائمه اطهار 

خدایا در این لحظات حساس  ؛گوش نداده ام و تابع هوی و هوس شدم و دنیا مرا فریب داد

زاده محمد خراشادیشهید   
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بخاطر ، مرا از درگاهت مایوس برنگردان و خدایا، غفورا، ندگی خود رو بسوی تو می آورمز

  تمام گناهان و خطاهایی خود از تو معذرت می خواهم.

فقیر و مستضعف و یارای سخن ، خودت می دانی که از لحاظ معنوی و تقوی، عظیما

ین عمر اندک خودم را برای می خورم که چرا ا االن افسوس، گفتن با تو در من نیست خدایا

خدایا پدر و مادر و برادران گرامیم را ببخش و  ؟عبادت و فرمانبرداری از تو سپری نکرده ام

  آنان را از من راضی و خشنود بگردان یا ارحم الراحمین.

از یاد خدا غافل نباشید و نگذارید که ابرقدرتها به ، در آخر ای دوستان و ای جوانان

ن اینکه وقت آ، نان شما را به فحشا بکشانند لذا خواهشی که از شما دارموسیله غرور جوا

گرانبهای خود را بیهوده تلف نکنید و با مطالعه کتب مفید اسالمی خود را بسازید و نایب امام 

امید مستضعفان جهان را تنها نگذارید و اگر او را تنها بگذارید به مثل این است که ، زمان

 ها گذاشته و خون تمام شهدا را پایمال کرده اید.اسالم و قرآن را تن

در پایان همه شما را به خداوند می سپارم و از همه شما می خواهم که از یاران واقعی 

 امام باشید و هیچ وقت او را تنها نگذارید که دروازه بهشت و رستگاری است.

دانم الیق تو  تو خود شاهدی که من چیز باارزشی جز این بدن خاکی که می، بارالها

ای پناه بی  ؛تو پناه می آورمه من ب، خدایا .این هدیه ناقابل را از من بپذیر .ندارم ؛نیست

و باز هم در پایان از بزرگ و کوچک شما مردم خراشاد می خواهم که مرا ببخشید و  .پناهان

  برای من دعا کنید تا شاید پیش خداوند یک امتیاز داشته باشم.

 

 پیام شهید:

، قا اگر فردای قیامت این بنده ضعیف و ذلیل خودت را در روی آتش قرار دهیخال

بارالها تو خود شاهدی که من  ؟ پناه ببرد یاین بنده حقیرت به غیر از تو به چه کس، بارالها

ندارم این هدیه ناقابل را از من ، چیز باارزشی جز این بدن خاکی که می دانم الیق تو نیست

 . و پناه می آورم ای پناه بی پناهانبپذیر خدایا من بت
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 غالمحسن نام پدر:
 0313 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  پاسدارافتخاری عضویت:

 قاین محل اعزام:

   ماووت عراق محل شهادت:

 م.م  011توپ مسئولیت:

 10/00/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 روستای خونیک تجن )قاین( مزار شهید:. ابتدایی  تحصیالت:

 

 

 

 بسمه تعالی

در خانواده ای کشاورز و دامدار در روستای  8343شهید غالمرضا خزاعی دراسفند ماه 

 ، خونیک تجن دیده به جهان گشود . وی که به دلیل محدودیت ها و مشکالت مالی که داشت

فردی متخلق به خلق و  ، نها تا مقطع ابتدایی ادامه داد . شهید از نظر اخالقیتحصیالتش را ت

متواضع و مهربان و خوش برخورد بود و در انجام کارهای مختلف به پدر و  ، خوی اسالمی

مادر کمک می کرد و احترام خاصی نسبت به آنها داشت . با شروع انقالب اسالمی به رهبری 

ز همچون دیگر مردم و هم سن وساالن خود به صفوف امت مسلمان و او نی ، امام خمینی )ره(

شهید با  ، مبارز پیوست و به مبارزه با نظام شاهنشاهی برخواست . با شروع جنگ تحمیلی

راهی  ، احساس تکلیف و دفاع از خاک و ناموس و با توجه به عشقی که نسبت به امام داشت

پس از چند مرحله  ، ازدواج کرد 8365سال جبهه های نبرد حق علیه باطل شد . وی که 

در  ، م.م را بر عهده داشت 866نصر مسئولیت توپ 5حضور در جبهه از جمله در لشکر

امام رضا)ع(  28بعنوان پاسدار افتخاری به مجموعه سپاه پیوست و در تیپ  8366سال

زاعیغالمرضا خ  شهید  
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به  اقدر منطقه ی ماووت عر 2مشغول به خدمت شد . سرانجام در عملیات بیت المقدس 

 به عشق دیرینه اش یعنی شهادت رسید .  8366تاریخ یکم بهمن ماه

.یادش گرامی و راهش پر رهرو باد  
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 احمد نام پدر:
 10/10/0311 تاریخ تولد:

 1کربالی  عملیات:

    پاسدار عضویت:

      قاین محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 001خمپاره انداز مسئولیت:

 11/01/0315 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره ، نصر5رلشکتیپ جواداالئمه )ع( ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای خونیک تجن)قاین( مزار شهید:. تحصیالت: چهارم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

به برگزاری مراسم مذهبی ، هادی از نعمت پدر محروم بود. علی رغم اینکه بی سواد بود

ه ی مختلف عالقه مند بود. عشق به صحنه ی نبرد و پیوستن به سایر و عزاداری و ادعی

رزمندگان را در سر داشت تا جاییکه به قول پدر خانمش یک روز با هم در صحرا مشغول کار 

و فعالیت بودیم که ناگهان هوای جبهه باعث شد که دست از کار کشید و مرا تنها رها کرد و 

 به جبهه اعزام گردید. 

حله به جبهه رفت و در عملیات های متعدد شرکت نمود و در اوایل سال چندین مر

 به عضویت سپاه پاسداران قاین به عنوان پاسدار افتخاری در آمد. در همین  8365

 

  

کاهدی خزاعی خونیشهید   
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زمان به فکر تشکیل خانواده افتاد و ازدواج کرد و حدود چهار یا پنج ماه از شروع زندگی 

ه جبهه رفت که در محور عملیاتی پاسگاه بوبیان و مشترکشان نگذشت که برای آخرین بار ب

و پس از  کانال ماهی بر اثر بمباران شیمیایی مزدوران استکبار جهانی بشدت مصدوم شد

 یاران شهیدش پیوست.را نوش جان کرد و به سایر  انتقال به بیمارستان شربت شهادت
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 محمد حسیننام پدر: 
 10/11/0311 تاریخ تولد:

  ربدعملیات: 

 بسیجیعضویت: 

 بیرجند محل اعزام:

 هفت تپه محل شهادت:

 م م 11 خمپاره اندازمسولیت در جبهه: 

 03/00/0313تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

 و ضدزره ادوات ، تیپ ویژه شهدا، سپاه یگان اعزام کننده:
 : بیرجند مزار شهید . تحصیالت: سوم ابتدایی

 

 

 

 

نها که در راه خدا آ ؛ایمان را به بهای بهشت خریداری کرد... خداوند جان و مال اهل 

به خدا  ؛کنند تا دشمنان دین را بکشند یا خود کشته شوند این وعده قطعی است جهاد می

ن یاد فرموده است و از خدا با وفاتر به عهد کیست آوعده ای است که در تورات و انجیل و قر

به حقیقت ، له بشارت دهید که این معاهده با خداشماها به خود در این معام ؟!ای اهل ایمان

 سعادت و پیروزی بزرگی است.

 

امید و نور چشم مستضعفان جهان امام ، با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی

خمینی و با درود به روان پاک و مطهر شهدای جبهه های نبرد حق علیه باطل در غرب و 

گونه که  نآکنم  تو را ستایش می، ای خدای من .انجنوب کشور اسالمیمان و تمامی جه

ای محبوب و ، ای رحیم، ای رحمان، ای خدا .گردند پیامبران به درگاه تو حمد و ثنا می

حسن خطیشهید   
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کنم تا مرا سرفراز  نچنان که سزاوار انی ستایش میآنچنان که هستی و آمعبود من تو را 

هم اکنون  .محشور فرمایی، اشتندگردانی و با شهدایی که در راه رضا و خشنودی تو قدم گذ

که عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل هستم فقط برای در خطر بودن اسالم عزیز و کشور 

خرین قطره خونی که در رگهایم آجنگم و تا  در راه خدا با صدامیان کافر می ؛اسالمی است

هلل است و به اگر در این راه هم کشته شدم کشته شدنم فی سبیل ا .کنم مبارزه می، هست

فقط از شما میخواهم که پس از کشته شدنم در راه خدا که  ؛رزوی نهایی خود رسیده امآ

گریه نکنید و همچنان محکم و استوار و ثابت قدم در راه اسالم و خط ، همان شهادت است

 انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی باشید.

 

 که مرا ببخشید و از مادر عزیزم می خواهم در پایان از شما پدر و مادر مهربانم می

خواهم که افتخار کند که چنین پسری را در دامان پاکش پرورش داده است تا خط سرخ 

از  ؛شهادت که همان راه حسین ابن علی است را دنبال کرده و تا سر حد شهادت رسیده است

یام شهیدان را به خواهم که ادامه دهنده راه شهیدان انقالب اسالمی باشند و پ برادرانم می
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پس چه بهتر از این  ؛باالخره از این دنیای فانی و زود گذر باید رفت ؛گوش خفتگان برسانند

از جبهه های نبرد حق علیه باطل در ، پدر جان .که کشته شدنم در راه خداوند یکتا باشد

 ر.جانی و هر کمک دیگ، ایران و تمامی کشورهای اسالمی فراموش نکنید چه از نظر مالی

باشد به شرح زیر است همیشه پیرو خط امام  نچه خالصه وصیت نامه ام میآدر پایان 

رهنمود  .عزیز باشید که اگر این گونه باشید هیچ خطر و انحرافی شما را تحدید نخواهد کرد

های امام را با گوش دل بشنوید و با تمام وجود در انجام فرامینش کوشا باشید و همیشه پیرو 

با سالم و درود فراوان بر خانواده های شهدای انقالب اسالمی به ویژه  .قیه باشیدخط والیت ف

رجند و دیگر شهدای بیرجند و حومه و با سالم و درود فراوان بر تمامی مردم حزب اهلل بی

 .نقاط کشور اسالمیمان
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 حسنعلی نام پدر:
 01/11/0311 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

    سرباز عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 محل شهادت: اروندرود

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضد زره ، امام رضا)ع(00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:

 نوبهار فردوس . مزار شهید: پنجم ابتدایی تحصیالت:

 

 

 

 

 «نا على القوم الکافرینربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصر»

عازم جبهه هاى حق علیه باطل هستم ، اکنون که مى روم به یارى اهلل به فرمان روح اهلل

از من ، و از خداوند مى خواهم که جان ناقابل مرا در راه اسالم و قرآن و امامان هدیه مى کنم

 بپذیرد و مرا در ردیف شهداء قرار دهید . 

 

آنکه با قوت گرفتن از منشاء نور اهلل جوانان ، هم که از امام مااز شما دوستان مى خوا ...

 ، برادران عزیز و دوستان گرامى ها به دست امام عزیزمان است . را هدایت کرده و این هدایت

 ت اهلل خفاهجم رح شهید 
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مى خواهید که در پشت جبهه  ی هستید وشما که در پشت جبهه مشغول خدمت به اسالم

دلیر براى اسالم باشید و برادران عزیز شما را به نماز  یبراى اسالم و در جبهه رزمندگان یمبلغ

مراکز عمومى است و آنجاست که جوانان ما را به آموزش به جبهه ها بدرقه مى  که ازجمعه 

 کنند .

برادران و خواهران شهدا براى شما آرزوى صبر از خداوند را دارم و امیدوارم خداوند  

مرا ببخش  ، بارالها ()و بازگشت به سوى اوست«ه راجعونانا هلل و انا الی » شما را یارى کند .

  که بیش از این جان ندارم که در راه تو فدا کنم .

سرخ شهادت را تا آخر  از شما انتظار بیشترى دارم که راه، برادران و خواهر عزیزم ...

 بیایید .

 .مى نویسم ،خواهم قلب دشمن را هدف بگیرمکه مى، این وصیتنامه را بر روى خشاب تفنگ

ا نباید بگذارید که خون شهـدا مش ، وصیتم به برادرانم این است کـه اى برادران مهربانم

مى خواهم که زینب وار راه  ماز خواهر لحه گرم من سرد شود.سپایمال شود و نباید بگذارید ا

که  ر عزیزمبار دیگر مـاد .مرا ادامه دهد و چون کوه استوار باشد و در شهادتم گریه نکند

 ، از تو مى خواهم اگر بدنم پاره پاره شد براى من گریه نکیند، همیشه در قلب من هستى

 .دشمن را خـوشحال مى کند ، چونکه گریه

مى خواهم فقط حجاب اسالمى خود را ، از خواهرانى که در تشییع جنازه ام هستند... 

م که موقعى که خواسته مى خواه، جنازه ام هستید حفظ کنند و از برادرانى که در تشییع

برادران حزب ا... بدهید تا به فرموده امام عزیزمان  به باشید مرا دفن کنید جنازه ام را تمام

  ..بفهمند که اسالم با خون خود رشد کرده است .
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 پیام شهید:

مرا ببخش که بیش از این جان ندارم که در راه تو فدا کنم .دوست ندارم که  ، بارالها

و از .  مزارم بیایند سر ه در ظاهر و چه در باطن کـه با این انقالب نیستند برافرادى چ

.  خواهرانى که در تشییع جنازه ام هستند مى خواهم فقط حجاب اسالمى خود را حفظ کنند

تمام برادران حزب ا... بدهید تا به فرموده امام عزیزمان بفهمند که اسالم با خون  بهجنازه ام را

 .است خود رشد کرده
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 عباس نام پدر:
 00/01/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

  پنجوین محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 01/11/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای ارسک )بشرویه( شهید: مزار .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 «و من یخرج من بیته مهاجرا الى اهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على اهلل»

هر کس از خانه خود به سوى خدا و پیامبرش هجرت کند و در این راه مرگ او را دریابد »

 «اجرش با خداست

ام تا مرا به و از او حاجت خواسته امام و گریه کردهمن خیلى به درگاه خداوند نالیده

 ام اما تاکنون هر چه در زده، آرزوى نهایى خود یعنى شهادت برساند

  امیدوارم که به زودى بشنوم.، امجواب نشنیده

 شما را به عنوان ، هاى من همکالس

 جامعه معرفى رساننده پیام خود به سوى

 کنم که فقط بعد از شهادت ما ناله مى

 بر این که ناله نکنید  عالوهنکنید بلکه 

نشهید  محمد خندا  



 265...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

پیامى که محتواى آن دل کندن از دنیاى  ،پیام من و سایر شهدا را به گوش مردم برسانید

  و انقالب درونى جهت رسیدن به لقاء اهلل. وفاستپوچ و بى

به شما ، شنویدلبیک آکنده به خون مرا مىاى تمام کسانى که نداى ، هاى من همکالس

، بر شما اگر که در این شرایط بر سر مال و منال دنیا جنگ و دعوا کنید واى، کنموصیت مى

به سوى خدا پرواز کنید و آخرت و روز محشر و آتش جهنم را در نظر بگیرید و اال پشیمان 

  خواهید شد.

 

ست و هر  بلکه لیاقت ا ها و امام را تنها نگذارید و شهادت تصادف نیستبیایید به جبهه

ام خواهد و من با خودم فکر کردهشود بلکه شهادت لیاقت مىش نمىصیبنکسى شهادت 

پس چه ، شودام که اگر کسى حتى یک ساعت دیرتر از دنیا برود گناهانش بیشتر مىدیده

دانى که مرگ تو را باشد و مىمرگ که یک دفعه مى ؛بهتر که برویم و در راه خدا کشته شویم

 ، اگر شدو ، مرگ با عزت، و مرگ را در آغوش بگیریم خواهد گرفت پس چه بهتر که ما برویم

هایم  ام را به همکالساى در خانه نگهدارید و جنازهمان و چند دقیقهام را ببرید به خانهجنازه
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نشان دهید تا عبرت بگیرند و بتوانند در راه خدا کار کنند و جان خود را نثار حق و حقیقت 

  کنند.

پدر و مادر ما هستند و شما مردم حزب اهلل مرا ، البته همه، مرا ببخشید، پدر و مادرم

 . طلبشان را بدهید، از من طلب دارند، باید ببخشید. چند نفر از دوستان من

 

 پیام شهید:

و بدانید  کنیدنبر سر مال و منال دنیا جنگ و دعوا ای کسانی که وصیت مرا می شنوید 

 که شهادت تصادف نیست بلکه لیاقت است.
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 11/10/0318 اریخ تولد:ت
 علی اکبر نام پدر:

 پدافندی)کردستان عراق( عملیات:

    سرباز عضویت:

  بیرجند محل اعزام:

  ماووت عراق محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

 13/0311/ 15 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره ، حر 303سپاه، یگان اعزام کننده:

 قهستان)آسیابان( مزار شهید: .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

شهید خواجه در خانواده ای متدین و زحمتکش در روستای آسیابان متولد شد . وی 

مقید به ارزش های اسالمی تربیت شد و تا پایه ی  ، دوران کودکی را در خانواده ای با وقار

سئولیتی که نسبت به خانواده پنجم ابتدایی تحصیل نمود . وی با توجه به موقعیت زمانی و م

ین راه به پدر ا در خود احساس می کرد به حرفه ی قالیبافی و کشاورزی مبادرت جست تا از

 و مادر سخت کوش و پرتالش خود کمک نماید. 

وی اخالقیات ویژه ای از همان دوران کودکی داشت که مراحل بعدی رشد و کمال او را 

نگاهش همیشه به زمین دوخته بود و هنگام صحبت  ، بودبخوبی فراهم نمود. با ادب و متین 

و متواضعانه صحبت می کرد که همه کردن به چهره کسی خیره نمی شد. آنقدر مظلومانه 

اهل بیت  او می شدند. به پدر مادر و بزرگتر ها خیلی احترام می گذاشت. به مجالس مجذوب

برنامه های مذهبی عشق می  حضور موقع در نماز جماعت و به و می رفت علیهم السالم

 . ورزید . بسیار تالوت قرآن می کرد

واهجعلی گدا خ شهید   
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از مجاهدت در راه خدا در هیچ شکلش دریغ نمی نمود و از شنیدن سخنان بیهوده 

، او از همان زمان .بسیار ناراحت می شد.دوران نوجوانی او مصادف با دوران انقالب اسالمی شد

و مدافع ارزش های الهی  ؛ت سربازان امام ثبت نمودعاشق امام و انقالب بود و نامش را در لیس

علیه شاه شعار می داد و در اه و نیرو های رژیم می ایستاد و شد به گونه ای که در مقابل پاسگ

 پخش اعالمیه ها و حضور در راهپیمایی بسیار فعال بود. 

 

ا در سن و اولین مرحله ی اعزام به جبهه رروزی انقالب به عضویت بسیج در آمد با پی

سالگی تجربه کرد. وی سه مرحله قبل از سربازی به جبهه اعزام شدو شوق شهادت  86

 داشت. مدام بر حضور در جبهه اصرار می ورزید تا اینکه به آرزویش نائل آمد. روحش شاد.

بر والدینش عرضه داشته و  باقی نگذاشت ولی عباراتی را شفاهییت نامه ای از خود صشهید و

 را اینگونه مطرح نموده است:  خواسته هایش

فرزند  شما از حضور من در جبهه ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید که، پدر و مادرم» 

این جنگ توطئه ی استکبار ، الم در مواجهه با کفر قرار گرفتهشما در صف مجاهدان اس
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جهانی علیه اسالم ناب محمدی ) ( است و شهادت در راه خدا فیض عظیمی است که 

 «آرزویم شهادت است. خداوند به مجاهدان حقیقی عطا می نماید و من
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 نام پدر: ابراهیم 
 0311|11|01تاریخ تولد: 

 پدافندی عملیات:
  پاسدارعضویت: 

      فردوسمحل اعزام: 

 ماووت عراق محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسولیت در جبهه: 

 03/00/0311تاریخ شهادت: 

   متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 خانکوک)فردوس( مزار شهید: روستای.  تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 «و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

نایب بر حقش  آقا امام زمان و، با تقدیم عرض سالم به پیشگاه یگانه منجى عالم بشریت

به محمد ) ( بگو پیروانش حماسه مى  ، ارواحنا له الفداء . خدایا «خمینى بت شکن»

خونش  آرى به حسین بگو که ، به على )ع( بگو که شیعیانش قیامت بپا کرده اند ، آفرینند

 ، همچنان در رگها مى جوشد . به حسین بگو که از خونها سرو رویید ظالم ها سرو ها را بریدند

 اما باز سروها رویید . 

 

ن شمع ذوب مى شویم . ما از پندارى که چو ، خدایا مى دانى که ما چه مى کشیم

و اگر نسوزیم که هم نمى هراسیم اما مى ترسیم که بعد از ما ایمان را سر ببرند مردن 

از یک  ؟مى بندد و جاى خود را دوباره به ظلمت مى سپارد پس چه باید کردروشنایى رخت 

از سوى دیگر باید شهید شویم تا آینده بماند . هم باید  ، باید بمانیم تا شهید آینده شویمسو 

اهعلی دادخو شهید   
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عجب دردى ! چه مى  شود.نامروز شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید 

شد امروز شهید مى شدیم و فردا زنده مى شدیم تا دوباره شهید شویم.آرى همه یاران سوى 

 ددرحالى که نگران فردا بودند . مرگ رفتن

از پدر و مادر طلب عفو مى نمایم چون من  ، چند وصیت دیگر به برادران و خواهرانم

از برادرانم مى خواهم  یک امانتى در دست شما بودم و خدا این امانت را از شما پس گرفت .

د و از خواهرانم طلب اگر چنانچه از من بدى دیده اند من را عفو کنند و راه من را ادامه دهن

 اگر چنانچه از من بدى دیده اند مرا ببخشند و زینب وار راهم را ادامه دهند .  ، عفو مى نمایم

به بزرگى ، یک وصیت دیگر به همسرم دارم : اگر چنانچه اوال از من ناراحتى دیده اید

سرم خواست خودتان من را ببخشید و دخترم را همچون زینب تربیت کنید و اگر چنانچه هم

جلویش را نگیرید و هر چه که حقش هست بپردازید و اگر چیزى ماند ، با کسى ازدواج کند

 براى دخترم باشد. 
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همچنین از برادران و خواهران مى خواهم که همیشه در صحنه باشند و کسانى که مى 

ارى کنند و توانند با جان و کسانى که نمى توانند با مال در پشت جبهه رزمندگان اسالم را ی

چنانچه از برادران و دوستان مى خواهم که اگر بدى از من دیده اند من را ببخشند و  هم

  دیگر عرضى ندارم . .همیشه در صحنه باشند

 

 

 پیام شهید:

به حسین بگو که خــونش همچنان در رگها مى جوشد . به حسین بگو که از ، خـدایا

اما باز سروها رویید . اما مى ترسیم که بعد از ما  ، ندظالم ها سرو ها را برید، خونها سرو رویید

 .ایمان را سـر ببرند
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 نام پدر: علی
 . روستای شاهرخت0331تاریخ تولد: 

 عملیات: پدافندی

 عضویت: پاسدار 

  بیرجندمحل اعزام: 

 ارتفاعات هماکوه افغانستانمحل شهادت: 

 تدیده بان ادوا -معاون گروهانمسولیت در جبهه:

 01/11/0315تاریخ شهادت: 

   متاهل وضعیت تاهل:

 نصر5لشکر، سپاهیگان اعزام کننده: 
 بیرجند مزار شهید: . تحصیالت : دیپلم 

 

 

 

 سمه تعالیاب

 سخنی با برادران افغان و ایران :

ودم مشکالت زیادی بمدت مدیدی را که در خدمت برادران افغانی ، ای ملت عزیز ایران

از همه مهم تر فقر فرهنگی افغانستان که مدت زیادی این کشور مسلمان بر سر راهشان است 

تحت استعمار و استثمار پیر انگلیس و مدتی بعد را تحت سلطه خان ها و اعیان خوشگذرانی 

بودند که بویی از اسالم و انسانیت را به خود ندیدند و ملت مظلوم افغانستان باز دچار 

، اقتصادی، نظامی، مونیست شرق با تمام امکانات سیاسیکمونیست از خدا بی خبر شدند و ک

حضور فعال خود در کشور ستم کشیده افغانستان را به طور آشکار آغاز نموده و هر روز عده 

 ادت می رساند.هگناه و کوچک و بزرگ را با وضعیت فجیع به ش ای از اطفال بی

 «وای اسالمای»ندای  این ملت مظلوم پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران

دشمن ، اسالم کرده اند .... ملت عزیز امام عزیز را لبیک گفتند و تاکنون شهدای زیادی تقدیم

زبون به عناوین مختلف با وجود کمونیست های ایران و جاسوسانی که در پوشش مجاهد 

ن دادیغالمحسی شهید   
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ار هوشی، نمایند دست روس به کشور اسالمی گسیل داشته و ایجاد اختالف می، تربیت شده

البته نقاط ضعف زیادی در برادران افغان دیده می شود که از کمبود فرهنگ است ولی  ؛باشید

مان اصل قرار داده و حرکت کرده اند و با همین همکاری لدر کل جهاد با کفر را به عنوان مس

صادر و اسالم جهانگیر شود و کفر را در سطح جهانی محو ، ها باید انقالب اسالمی به جهان

د و برادران افغان توجه داشته باشند که پیروزی در گرو وحدت است و از تفرقه و حزب نمای

 گرایی بپرهیزند که اینگونه روش اهداف مستکرین است.

 به امید پیروزی اسالم در سراسر جهان

 

 پیام شهید:

 مسلمانان از هر کشور و از هر نژاد. تاکید بر بصیرت و دشمن شناسی و وحدت بین
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 پدر: حسیننام 
 0318|1|0تاریخ تولد: 

  8والفجر عملیات:
  بسیجیعضویت: 

 قاینمحل اعزام: 

  فاو محل شهادت:

 م م 80 خمپاره انداز مسولیت در جبهه:

 03/00/0311 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

 و ضدزره ادوات، نصر5لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه

 قاین(روستای آبیز) مزار شهید:.  -تحصیالت: 

 

 

 

 «یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصو  ان اهلل»

دارد مجاهدینى را که در راهش همچون صفى از پوالد آرایش همانا خدا دوست مى

 اند.گرفته

بنیانگذار اسالم عزیز و با ، به ویژه رسول اکرم، با سالم فراوان بر پیامبران الهى و عظیم الشأن

و با سالم و ، این ابر مرد تاریخ، مهدى موعود و نائب بر حقش خمینى کبیر سالم فراوان بر

 این رهروان همیشه جاوید پیغمبر اسالم.، درود فراوان بر علماى عظیم الشأن ایران

هاى واقع رود و تفالهانقالب اسالمى ایران همچون سیل خروشان و توفنده به پیش مى 

الیق خدمت به این انقالب و به این ملت شهید داده زند. هر کسى در سر راه را کنار مى

  نیست.

آبیز محمد دامادیشهید   



 287...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

دشمنان شرق و غرب بدانند که هرگز نخواهند توانست رخنه در این سیل خروشان امت 

ها را گرم لذا از شما ملت غیور و شهید پرور ایران استدعا دارم جبهه ، حزب اهلل ایجاد کنند

  شمن باشید.نگهدارید و در داخل کشور مواظب ستون پنجم د

طرز زندگى کردن در این دنیاى فانى را از سید الشهدا حسین ، اما شما برادران گرامى

شهامت ، مردانه گرى، ایثار، درس شهادت، در اعمالتان حسین گونه باشید، بیاموزید، بن على

مقاومت در برابر دشمن اسالم را از حسین )ع( ، و جوانمردى را از حسین )ع( بیاموزید

چون سالح شما ایمان به خدا ، هراسى نداشته باشید، از تجهیزات نظامى دشمن، زیدبیامو

  است و به خدا توکل کنید.
 

در ، با حفظ حجاب اسالمیتان پاسدار حرمت خون شهیدان باشید، اما شما خواهر گرامى

حفظ عفت ، بهترین زینت زنها، زندگى همچون زینب )س( صبور و مقاوم باشید. خواهر گرامى

باید از الگویى چون زینب )س( تبعیت کنید و زینب گونه ، است و حجب و حیا. شما خواهران

 باشید.

اید از اینکه فرزندى چون این بنده حقیر را از دست داده، اما شما پدر و مادر گرامى

 ناراحت نباشید خداوند صبر و اجر به شما عنایت کند.

براى بنده گریه و ، ز دانشگاه کربال استشهادت فارغ التحصیل شدن ا، پدر و مادر جان

هر وقت خواستید براى بنده گریه کنید به فکر حمزه سیدالشهدا باشید و براى ، تضرع نکنید

آن حضرت گریه کنید چون هیچ کس نداشت که برایش گریه کند و عزادارى نماید. خداوند 

و در پایان از شما حاللیت  به شما پدر و مادر گرامى و مشفق و دلسوز صبر و اجر عنایت کند.

طلبم. به امید پیروزى سپاه اسالم بر کفر جهانى و با آرزوى باز شدن راه کربال و آزادى مى

 کنم.با شما خداحافظى مى، پیدایى مفقود االثرها، نابودى صدام و صدامیان، اسرا
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 پیام شهید:

چون سالح شما ، یداز تجهیزات نظامى دشمن هراسى نداشته باش شما برادران گرامى

.  شهادت فارغ التحصیل شدن از دانشگاه کربال است ایمان به خدا است و به خدا توکل کنید.

 باید از، شما خواهران حفظ عفت است و حجب و حیا.، بهترین زینت زنها، خواهر گرامى

 الگویى چون زینب )س( تبعیت کنید و زینب گونه باشید.
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 نام پدر: محمدعلی
 0311|11|05یخ تولد: تار

  8کربالی عملیات:
 بسیجیعضویت: 

 فردوس محل اعزام:

  محل شهادت:شلمچه

 م.م011خدمه قبضه  مسولیت در جبهه:

 روز(1ماه و00چهارمرحله) تعداد دفعات اعزام:

 08/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 و ضدزره تادوا، امام رضا)ع(00لشکرتیپ نور ، یگان اعزام کننده: سپاه
 فردوس مزار شهید:. تحصیالت: دانشجوی علوم پزشکی

 

 

 الحمد هلل رب العالمین

چندین بار همراه  ، اینجانب حسین دلخواه که با میل و اراده خود و با شناخت کامل...

انا هلل و انا الیه » دیگر رزمندگان در جبهه اسالم علیه کفر شرکت کرده و به مضمون آیه :

 ،  آگاهم و همیشه آماده بوده ام در هر جا و در هر لحظه ایکه مقدر شده باشدکامال« راجعون

جان ناقابل خود را در راه خدا بدهم . و براى من بزرگترین افتخار و سربلندى و سعادت همین 

و در  زیرا شهید تمام گناهانش بخشیده مى شود ، شده باشد است که لیاقت شهادت نصیبم

 معاوضه مى کند .  بهشت مى گیرد و جانش را خداوند در مقابل قرار ، جوار قرب الهى

چند روز دیگر عملیات مهمى در پیش است،انشااهلل واحد ما در این عملیات شرکت ... 

گذرانم و بسیار سعادتمندم که لباس پرافتخار  بهترین لحظه هاى عمرم رامی ، خواهد کرد

 سربازاسالم را،در سراپاى خود مى بینم . 

هحسین دلخوا شهید   
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 سنگرهاى شلمچه، همه افتخار نصیبم کردى تو را شکر مى گویم که این ، اخدای

، ظر من بهترین مناظر دنیا را داردبرایم عالیترین و زیباترین مکانها و خاکریزهاى پر گل در ن 

  .بوى بهشت را برایم مى آورد ، نهاهمسنگرانى که از مصاحبت آنها لذت مى برم و عطر دم آ

توانایى سپاسگزارى تو را ندارد و  ، عقل ناتوان و زبان الکن من ، کرتو را ش ، بارخدایا

 خود مى دانى و دانایى بر آنچه در ضمیر همه مى گذرد :

همرزمان و همسنگران جبهه ها و سنگر داران مدرسه و دیبرستان و ، همه برادران ....

هى از منکر و توجه هر دانشگاه و برادران دینى را سفارش مى کنم به تقوى و امر بمعروف و ن

چه بیشتر به دستورات رهبر انقالب . از کوچکترین نکته در مسایل دفاع از اسالم نگذرید و از 

 مادیات هر چه سریعتر بگذرید تا همیشه آسوده خاطر و فارغ البال باشید . 

  ،سخت بر حذر باشید ، از رفتار منافقانه و حرفهاى پوچ و بى اساس دین فروشان دنیا دار

هاى دنیا را که پروردگار براى  ها است . نعمت سرچشمه همه انحرافها و بدبختی ، محبت دنیا

و  طبق دستورات اسالم مورد بهره بردارى قرار دهید و هرگز مادیات و زرق ، ما آفریده است

  ...برق دنیا را هدف خود ندانید

روزى که تمامى بندگان  ، بدر روز حسا ، نگران نباشید ، اگر جنازه ام را پیدا نکردید

سرمایه  ، به استقبال شما خواهم آمد . از خواندن قرآن و دعا غفلت نکنید ، محشور مى شوند

 ایمان به خداوند و اتکال به قدرت الیزال اوست . ، بزرگ ما

 . م و انقالب باشید که شما پیروزیداز شما مردم غیور مى خواهم که همیشه یاور اما

 پیام شهید:

 ى من بزرگترین افتخار و سربلندى و سعادت همین است که برا

 . برادران دینی خود را به امر به معروف  لیاقت شهادت نصیبم شده باشد

 ونهی از منکر و همچنین تحصیل سفارش می کنم و بدانید که محبت

 اگر جنازه ام را پیدا دنیا سرچشمه تمام انحراف ها و بدبختی هاست . 

 روزى که تمامى بندگان  ، در روز حساب ، نباشیدنگران  ، نکردید

 . به استقبال شما خواهم آمد ، محشور مى شوند
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 غالمحسین نام پدر:
  11/11/0310 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

 پاسدار عضویت:

 قاین محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 . موشک انداز. مالیوتکافرمانده گروهان مسئولیت:

 03/00/0313 ت:تاریخ شهاد

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 قاین مزار شهید: .پنجم ابتدایی تحصیالت:

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

گویم که به من فرصت داد تا اسالم را بشناسم تا در خاموشى پروردگار را سپاس مى... 

وم. آرى انقالب اسالمى باعث شد تا من از زندگى مادى و پست و جهل و شرک از دنیا نر

زودگذر دنیا خارج شوم و با دیدگاه توحیدى و بینشى وسیع به جهان بنگرم و شهادت و مرگ 

گویم که این نعمت را تولدى دیگر در جهت جاودانگى انسان بدانم.پروردگار را سپاس مى

مان ما را از ظلمتها نجات دهد و راه روشنایى را نشانامام خمینى را براى ما فرستاد تا ، بزرگ

هاى تفنگمان را بر قلب کفر جهانى نشانه رویم و دهد. ما را روانه میدانهاى مبارزه کرد تا لوله

  تنها آرزویم شرکت در جبهه و شهادت در راه اهلل است و بعد پیروزى اسالم بر کفر جهانى.

شما را توصیه ، ود درست از عهده آن برنیامدممن اکنون در وصیت به آن عملى که خ

خواهم که به جاى گریه کنم و آن تقوا است. از پدرم و مادرم و تمام دوستان و آشنایان مىمى

   تقوا را نصب العین خود قرار دهید.، مجلس شادى راه بیندازید و تقوا، و عزادارى

احمد دلیلشهید   
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دید و من نتوانستم در دنیا جبران از زحمتهایى که برایم کشی، پدر و مادر عزیز و مهربانم

هاى طلبم و امیدوارم مرا ببخشید و بتوانم در آخرت جبران آن همه زحمتپوزش مى ، کنم

خواهم اگر چنانچه از این شما را بنمایم و از پدر و مادر مهربان و تمام اقوام و دوستان مى

براى امام عزیز فراموش خواهم که از دعا مرا ببخشید و از شما مى، ایدحقیر بدى دیده

ها جنگ خواهم که از کمکهاى خود به جبههو از تمام هم میهنان عزیز و گرامى مى ید.ینفرما

والسالم »      سپارم.) مالى و جانى ( دریغ نفرمایید و همه شما عزیزان را به خداى بزرگ مى

 «اهلل و برکاته هعلیکم و رحم

 

 

 پیام شهید:

و عموم مردم را به  دانم میدیگر در جهت جاودانگى انسان شهادت و مرگ را تولدى 

  تقوا سفارش می کنم.
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 محمد نام پدر:
  01/15/0311 تاریخ تولد:

  5کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

  00/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، کننده: سپاه یگان اعزام
 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: اول دبیرستان

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دوم از روی محبت به تو دارم پیام   اول از روی ادب ای گل خوشبو سالم

 باسالم و عرض ادب به پیشگاه منجی عالم بشریت امام زمان)عج( و نایب برحقش امام

 .امت ساقی میکده عشق و باسالم فراوان به شهدای گلگون کفن از صدر اسالم تا کنون

 پس از تقدیم خالصانه ترین ، سالم علیکم، حضور محترم خواهر عزیز و مهربانم

ها امیدوارم که حال شریفتان خوب و از هرگونه ناراحتی و کدورتی بدور باشید و اگر  سالم

و به دعاگویی  باشید سالمتی برقرار است، )ذبیح اهلل(جعفر، ودجویای احواالت برادر حقیر خ

 .شما مشغول می باشم

، خواهر مهربانم امیدوارم که سالم گرم مرا که از کربالهای جنوب نثارتان می کنم

نامه شما و حسین آقا به دستم رسید خیلی خوشحال شدم چون که ، بپذیرید و همین ظهر

زهرا ، حجی محمدباقر، مامان، و مامان باخبر شدم از قول من بابابعد از چندی از احواالت بابا 

  .آقا ولی .... و آقا مجتبی را سالم زیادی برسانید، حسین آقا، خانم

انان باغستذبیح اهلل دهقید شه   
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پروارکشی کنید و منتظر ، نوشته بودید که زودتر بیا که می خواهیم پروار کشی کنیم

ع خیابان و اوضاع فردوس و آب و من نباشید که انشاءاهلل در اولین فرصت می آیم و از وض

هوای آنجا برایم بنویسید و بیش از این وقت عزیزتان را نمی گیرم و فقط سالمتی و صحت 

، آقایان مینائی ؛شما و بابا و مامان و دیگر اقوام و خویشان را از خداوند متعال مسئلت دارم

اقوام را سالم زیادی  بخت آزما و دیگر، امیری، ذبیحی، ایرانی، آدمی، دهقان، عزت طلب

 والسالم  .رزمندگان و رستگاری دنیا و آخرت برسانید به امید پیروزی نهایی
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 نام پدر: محمدرضا
 0331|11|1تاریخ تولد: 
 فردوسمحل اعزام: 

  بسیجی عضویت:

  پدافندیعملیات: 

 (00اس پی جی)ار پی جی مسئولیت:

 : قالویزان محل شهادت

 متاهل وضعیت تاهل:

 18/15/0315اریخ شهادت: ت
 و ضدزره  ادوات، امام رضا)ع(00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه

 فردوس :مزار شهید .تحصیالت: دیپلم ادبیات

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

وظیفه مسلمین است ، حال که تمامى کفر در مقابل تمامى اسالم به مبارزه بر خاسته....

تا اسالم را از چنگال این دژخیمان پلید و  ، بارزه کنندکه تا حد توانایى خود با خصم م

رنگ اسالم را بر فراز مراکز مقدسه مسلمانان  ابرقدرتهاى جنایتکار بیرون آورده و پرچم خون

جنگ هست و تا مسلمانى در  ، کربال و نجف و قدس به اهتزاز درآورند تا کفر در جهان هست

واجب کفایى ، دوش اوست و به گفته رهبرمانتکلیف شرعى بر  ، سراسر گیتى وجود دارد

 است که از اسالم و مسلمین دفاع کنند . 

اینک سفارشات خود را به امت حزب اهلل و پدر و مادر و همسر و خویشاوندانم در چند ... 

 : .... مورد به طور خالصه مى نویسم

ردغالمرضا رادم شهید   
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ى از مال دنیا از بسیج و ارگانهاى انقالبى مى خواهم که به خاطر شهادت من ذره ا -8

در اختیار هیچ یک از بستگانم نگذارند چرا که من فقط بخاطر خدا به جبهه رفته ام نه بخاطر 

 مال پوچ و بى ارزش دنیا . 

از برادران و دوستان حزب اهلل عاجزانه تقاضا مى کنم با منافقین و دشمنان اسالم و  -2

که با اعمال ننگینشان مردم را به  این کسانى ، این دشمنان واقعى اسالم، کاران ملى سازش

انقالب اصیل اسالمى و خط امام بدبین مى کنند و در حقیقت خطر اینها از خطر آمریکا براى 

به ستیز برخیزند و ذره اى اهمال بخرج ندهند که در پیشگاه خدا و خون  ، اسالم بیشتراست

 شهیدان مسئولند . 

خدا کار کنند و از هر گونه کم کارى و  به همکاران خود توصیه مى کنم فقط بخاطر -3

ان را با اخالق اسالمى اتالف وقت دانش آموزان و کارهاى بیهوده خوددارى کنند و دانش آموز

 . آشنا کنند

توصیه مى کنم که به تحصیل ، این امیدهاى آینده انقالب ، به دانش آموزان عزیزم -4

 د .خود ادامه دهند و در سنگر مدارس بسیار کوشا باشن

به امت حزب اهلل سفارش مى کنم با تمام وجود با معرفى اشخاصى که در باطن  -5

مخالف انقالب هستند و خود را در نهادها و ارگانهاى انقالب جا زده اند و با اعمال خالفشان 

دین خود را به انقالب ادا کنند و نیز با محتکرین و  ، ملت را به انقالب ناراضى مى کنند

به شدت مبارزه کنند و شر این زالو هایى که خون ملت را مى مکند از سر ملت گرانفروشان 

 کوتاه کنند . 

طرفدار و پشتیبان والیت فقیه و روحانیت متعهد و مکتبى و مبارز باشند که تنها 

روحانیت است که مى تواند هادى امت اسالمى باشند و از انحرافات جلوگیرى کنند . در 

ه و جماعات شرکت کنند و همیشه در صحنه باشند که وحدت و نمازهاى دشمن شکن جمع

ین پیروزى اسالم در منطقه انسجام شما ملت حزب اهلل تحت رهبرى والیت فقیه تنها تضم

 ....است
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 پیام شهید:

پدر و مادرم هر وقت خواستید براى من گریه کنید براى شهداى کربال گریه  ، همسرم

بى مى خواهم که به خاطر شهادت من ذره اى از مال دنیا در کنید .از بسیج و ارگانهاى انقال

خاطر ه اختیار هیچ یک از بستگانم نگذارند چرا که من فقط بخاطر خدا به جبهه رفته ام نه ب

مال پوچ و بى ارزش دنیا .به همکاران خود توصیه مى کنم فقط بخاطر خدا کار کنند و از هر 

ن خوددارى کنند و دانش آموزان را با اخالق اسالمى و اتالف وقت دانش آموزا گونه کم کارى

توصیه مى کنم که به تحصیل خود ادامه دهند و در سنگر  به دانش آموزان عزیزم آشنا کنند .

طرفدار و پشتیبان والیت فقیه و روحانیت متعهد و مکتبى و . مدارس بسیار کوشا باشند 

دى امت اسالمى باشد و از انحرافات که مى تواند هاکه تنها روحانیت است  باشیدمبارز 

                       .دین و اسالم استدفاع از ، مسئولیت ما در قبال شهدای اسالم د .جلوگیرى کن
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 نام پدر: محمدعلی 
 0315|13| 01تاریخ تولد:

  01کربالی  :عملیات 
    بسیجیعضویت: 

      بیرجند محل اعزام:

 عراق -سلیمانیهمحل شهادت:

 11خمپاره  مسولیت در جبهه:

  01/10/0311تاریخ شهادت: 

    مجردوضعیت تاهل: 

  ادوات و ضدزرهلشکر ویژه شهدا،تیپ ذوالفقار،،یگان اعزام کننده: سپاه

 بیرجندمزار شهید: 

 

 

 

 

   

و مقدماهدی راستگ شهید   
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 سید حسن نام پدر:
 0335 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      محل اعزام: تهران

 آبادان محل شهادت:

 دیدبان مسئولیت:

 03/11/0351 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، تیپ خراسان، سپاه یگان اعزام کننده:

 بهشت زهرای تهران مزار شهید: .فوق دیپلم تحصیالت:

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

م سالم عرض میکنم و امید بخشش و من از اینجا خدمت پدر و مادر و دو خواهر و برادر

در راه اسالم عزیز ، نچه در توان داریدآخواهم تا شما را یاری کند تا  عفو دارم و از خدا می

خرین قطره خونم را در راه اسالم آنچه در توان دارم وتا آبکار ببندید و به من توانایی دهد تا 

مانده اگر بدهکاری دارم بدهند و پنج  نچه از من باقیآعزیز فدا کنم.و از شما می خواهم که 

ن بردارید و اگر آسال برایم نماز و روزه بخوانند و در صورت احتیاج افراد خانواده بحد نیاز از 

بقیه اش را در راه انقالب اسالمی بمرور مصرف نمایند و کتابهای اسالمی که ، چیزی باقی ماند

کنم تمام  موزان بیرجند هدیه میآی دانش از من باقی مانده است به کتابخانه انجمن اسالم

رسانم و برایشان توفیق عمل و هدایت راه از خدا می  موزان انجمن اسالمی را سالم میآدانش 

  .خواهم

  

 سید علی راشدیشهید 
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 حسن نام پدر:

 11/10/0331 تاریخ تولد:

  3والفجر عملیات:

 بسیجی عضویت:

 طبس محل اعزام:

 مهران محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/15/0310 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

   ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 طبس)روستای محمد آباد( مزار شهید: .ابتدایی تحصیالت:

 

 

 

از توابع شهرستان طبس ، در روستای محمد آباد 8331شهید رحیمی در چهارم فروردین ماه 

مذهبی و دیندار دیده به جهان گشود . وی از همان اوایل زندگی روحی سرشار در خانواده ای 

از عاطفه و گذشت داشت و دوره ی ابتدایی مدرسه را در همان روستای محمدآباد به پایان 

رسانید و بعد به دنبال کار و کوشش به همراهی پدرش رفت . در اراده ی پوالدین مذهبی او 

اراده ی استوارش بی مقدار بود و همیشه در جلسات مذهبی و لذت های زودگذر دنیایی در 

شرکت می نمود . پس از پیروزی انقالب اسالمی در کلیه ی برنامه ها اعم از  تکیه ها

راهپیمایی ها و جلسات سخنرانی شرکت می کرد و به فعالیت در جهت حفاظت خونباراز 

ود . در هنگامه ی جنگ نیز برای ازدواج نم 8351انقالب اسالمی می پرداخت . وی در سال 

دفاع از انقالب و میهن اسالمی اش و با توجه به عالقه ی وافری که نسبت به امام خمینی)ره( 

به ندای رهبرش لبیک گفت و به جبهه های حق علیه باطل شتافت . شهید پس از  ، داشت

 866لیت توپ امام رضا )ع( مشغول به خدمت گردید و مسئو 28در تیپ  ، اعزام به جبهه

یمیعیدمحمد رح شهید   
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شربت  میلی متری را بر عهده داشت و سرانجام در دومین مرحله ای که به جبهه اعزام شد

    شیرین شهادت را نوشید . 

 «روحش شاد و راهش پر رهرو باد»



 246...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 محمدرضا نام پدر:
 0315 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

    بسیجی ت:عضوی

      طبس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

  م 011خدمه توپ  مسئولیت:

 05/00/0313 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، سپاه یگان اعزام کننده:

 طبس مزار شهید: .- تحصیالت:

 

 

 

 تعالی سمهاب

  بر سالم و درود با و، (عج) مهدی حضرت، امکان قطب دایره بر درود، علیکم سالم

 اندک در و ندارد دوام خیلی که ماند می گل همچون آدمی، ختاری یاوران، شهدا های خانواده

 دنیا در که روزی چند این و بگذرانیم بیهوده را کوتاه عمر، چرا پس گردد می پرپر مدتی

 انقالب کشورمان در و گردیده ما حال شامل خدا لطف که برنداریم قدم خدا راه در هستیم

 اسالم راه در دادن جان که بکنیم عزیز اسالم ایفد را جانمان باید ما. است داده روی اسالمی

 . است شهادت

 اسالم توان پر رزمندگان برای جهانی استکبار و کفر بر نهایی پیروزی و توفیق آرزوی با

 درآورند زانو به چنان را جنایتکار غرب و شرق الهی امدادهای از جستن یاری با توانستند که

 حیرت به را دنیای و بریزند بهم، نیست بیش ای حیله و مکر آنها شیطانی محاسبات تمام که

 با خدا یعنی «خیرالماکرین واهلل مکرومکراهلل و» :فرماید می شریف قرآن و وادارند تعجب و

 .است آگاه دشمن مکر بر همیشه خدا و نمائیم یاری را او ما اگر ماست

تمحمد رضابن شهید   
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 امام جوشان همیشه و آخرین حرکت خون تداوم در که اسالم پرتوان رزمندگان شما از 

 پیدا را جاودان حیات زندگی آنجا در و ای رفته باطل علیه حق نبرد های جبهه به( ع) حسین

 انقالب اصیل و الهی امدادهای و شهدا خون پیام رساندن در که شود می تقاضا، نمودی

 و هداشت نگه زنده تاریخ نهایت تا را ما شهداء خون همچون و باشید پرتالش و کوشا اسالمی

 .باشد جهان تمام به، گذرد می اسالمی های جبهه در آنچه انتقال سبب مهم امر این
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 ذبیح اهلل نام پدر:
 0310 تاریخ تولد:

 پدافندیعملیات: 

  بسیجینوع عضویت: 

 فردوس محل اعزام:

 خرمشهر محل شهادت:

 م.م011راننده توپ مسولیت در جبهه:

 08/01/0311تاریخ شهادت:

 مجردوضعیت تاهل: 

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه

 روستای خرو)فردوس( مزار شهید:

 

 

 

 سمه تعالیاب

از توابع شهرستان ، در خانواده ای مومن در روستای خرو 8342شهید در فروردین ماه 

دوس به فر، فردوس متولد گردید . بعد از اتمام تحصیالت ابتدایی برای ادامه ی تحصیل

عزیمت نمود و به عنوان دانش آموزی برجسته و نمونه شناخته شد و از نظر رفتار و اخالق 

مورد تحسین همگان بود . تابستان به کمک پدر می شتافت و با تحمل سختی ها رضایت 

. با اوج گیری انقالب اسالمی وی از افراد در جهت دین را تا حد باالئی جلب می نمودوال

 .  قیام بود دپیشبر

تالش و نقش عمده ای داشت . بعد از اخذ ، مخصوصا در بیداری افکار مردم زادگاهش

دیپلم در آزمون تربیت معلم شرکت کرد و در رشته ی پرورشی در تربیت معلم تهران قبول 

روستای ارسک استخدام گردید و در ، شد و بعد از تحصیل در آموزش و پرورش بشرویه

ب و روز در پرورش استعداد های کودکان معصوم کوشید و . وی شمشغول به خدمت گردید

اییعباسعلی رضشهید   
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وراز ونیاز  نظر معنوی اشتیاق فوق العاده ای به دعااز .یه ای مقاوم و خستگی ناپذیر داشتروح

 . با معبود خویش داشت

اهل مطالعه بود و راضی نمی شد که عمرش بیهوده صرف گردد .سنگینی و وقار و کم 

بخشیده بود و سخنان زیبا و رفتار و اخالق خوش او دوستان سخن گفتن به او شکوهی خا  

رضای حق را در جبهه دید و خلو  و  ، صمیمی به دورش گرد آورده بود . ولی سرانجام

ایمانش او را به جبهه کشاند تا به ندای امامش لبیک گفته باشد و پس از مدتی مبارزه با 

ضربه مغزی شد و به  ، بر اثر یک سانحهدر جبهه های جنوب 21/86/8364صدامیان به تاریخ 

 فیض شهادت نائل آمد.
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 عباس نام پدر:

 10/11/0330 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  پاسدار عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م001خمپاره انداز  مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره ، تیپ ویژه شهدا، سپاه یگان اعزام کننده:

 )درمیان(روستای تخته جان مزار شهید: .تحصیالت: چهارم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

مشکالت و گرفتاری ها از او فردی ، پدر و مادر شهید رضایی به رحمت خدا رفته بودند

و دنبال مقید به امور مذهبی ، وظیفه شناس، معتقد و متعهد ساخت . فردی خوش برخورد

بنابراین تشکیل خانواده داد . با کمک همسرش به کار قالی بافی مشغول ، روز ی حالل بود

 بود.

ماهه بود که احساس تکلیف اورا بر آن داشت که دست از کار بکشد و  81دخترش 

خانواده را در امان خداوند رها کند و به جبهه اعزام شود. بنا به گفته ی همسرش دو مرتبه از 

ی دست به شدت مجروح شد. بعد از ماه ها مداوا مجددا و با اصرار به جبهه رفت و  ناحیه

اعتقاد داشت تا وقتی که جان در بدن دارد تا آخرین نفس از اسالم و انقالب و میهن دفاع 

تا اینکه خبر مفقوداالثر بودن اورا به  ماه از سالمتی او بی خبر بودیم 86خواهد کرد. در حدود 

کشید و پیکر مطهر سال طول  83این انتظار  مارا چشم انتظار گذاشتند که ما دادند و

 اسماعیل به وطن بازگشت. 

سماعیل رضشهید  جان ایی تختهمحمدا  
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در دامن خاک آرام گرفت. شهید ، پس از تشییع باشکوه بر دستان امت وفادار به شهدا

جزء دالور مردانی است که در عملیات غرور آفرین بیت المقدس که برای آزادی خرمشهر 

 ت موثر داشت.انجام شد شرک
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 حسن نام پدر:

 10/10/0311 تاریخ تولد:

 8کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 دوشیکاچی مسئولیت:

 08/00/0315 تاریخ شهادت:

    وضعیت تاهل: مجرد

 ادوات و ضدزره، لشکر ویژه شهدا، سپاه یگان اعزام کننده:

 (بیرجند) روستای ساقدر مزار شهید:. ستان)فرهنگ و ادب(دوم دبیر تحصیالت:

 

 

 

 ، سالم ای خوب محبوبم ، سالم ای مادر خوبم ، نامه ای به سنگر : به نام رب مستضعف

و در جبهه دیار خون و  ، سالمم را که از سنگر به سویت اوج می گیرد ، سالمم را پذیرا باش

بلی مادر, من اکنون پاسدار  ، ن ,تقدیم کن مادرسالمم را به باب پیرما ، آتش اوج می گیرد

 ، کنون در فرصتی کوتاه برایت نامه بنویسم ، و من سرباز آیینم ، کنون در سنگر دینم ، انقالبم

به پاس مهربانی های تو  ، به پاس رنج های تو ، و از دوری تو مادر کنون من اشک غم ریزم

کجا شب زنده داری های تو اندر ضمیرم می  ، سمبرای تو یگانه آشنایم , نامه بنوی ، اکنون

منم من آنکه بی تو سردم و  ، محبت های بی پایان تو هرگز نمی گردد فراموشم، شود پنهان

که من تا آخرین لحظه ز عمرم سخت می  ، بلی ای مادرم باور کن ای مادر ، افسرده خاموشم

 ، زادی کنون مردانه می جنگمبرای پاس آ، برای حفظ استقالل، برای حفظ اسالم ، جنگم

به  ، به اشک چشم معصوم یتیم ناتوان سوگند ، به عشق پاک تو مادر، شهیدان را قسم مادر

که  ، ای مادر ، به خون گرم سرباز به خون غلطیده ، قلب مادر از دست داده نوجوان سوگند

و به  ، مفتخر گشتماگر من  ، که من مردانه میمیرم ، من مردانه می جنگم به راه دین آزادی

هراییعلی رضایی ش شهید   
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مزن بر سینه  ، مده سر ناله ی غم را ، میفشانم جامه ماتم را ، دیگر شهیدان ره اسالم پیوستم

 که من شاداب میمیرم. ، مزن بر سینه و بر سر ، کای افسوس
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 سید خلیل نام پدر:

 01/01/0315 تاریخ تولد:

 0کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 حاج عمران محل شهادت:

 دوشیکاچی مسئولیت:

 30/10/0315 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

  ،ادوات وضدزره،تیپ ذوالفقارویژه شهدالشکر،سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجند مزار شهید: .دیپلم ناقص )اقتصاد( تحصیالت:

 

 

  :وصیت شهید از زبان همرزمش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

شاید هم ، وقت ناراحت نباشید شاید اسیر شوم هید شوم از هیچکس بهتر نیستم . هیچاگر ش

اگر الیق باشم اسیر شوم , یا اگر الیق نباشم زنده خواهم آمد. خودتان را غصه ندهید اگر 

  شیون کنید بر من آخرتی نخواهد داشت.

  

وی ژنادسیدعلی رض شهید   
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  کرمعلی نام پدر:
 0318 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

 بسیجی ت:یعضو

  فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م م 11خمپاره انداز مسئولیت:

 11/00/0315 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 برون )فردوس( روستای مزار شهید:. )برق( تحصیالت: دوم دبیرستان

 

 

 

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

بخصو  شهرستان فردوس دارم : اى ، در اینجا چند سخنى با امت شهید پرور ایران... 

ملت مسلمان شما که اسالم و قرآن را قبول دارید و قبول کرده اید و خود را شیعه و پیرو 

به احکام و دستورات ایشان عمل کنید .قرآن به ما مى گوید :کسانى که  ، على )ع( مى دانید

 ، اى برادران و خواهران .و همیشه زنده و جاویدند هرگز نمى میرند ، ق کشته شونددر راه ح

چه . مما که یک روز باید از این دیار فانى بار سفر بربندیم و به ناچار این دیار را ترک گویی

بهتر که مرگمان شهادت در راه خدا و رضاى او باشد چون این دنیا گذشتنى و فانى است. این 

. خوشا به حال کسانى که از این امتحان و آزمایش امتحان و آزمایش انسانهاستا محل دنی

سرافراز و پیروز بیرون آمدند. این افراد کسانى هستند که دل به دنیا نبسته اند و خود را 

. در راه خدا و براى رضاى خدا دانند و در راه خدا حرکت مى کنندهمیشه تسلیم امر خدا مى 

و حاضر به این نمى شوند که سر تسلیم در برابر  ایستند و مى جنگند در مقابل دشمنان مى

دشمنان خدا فرود آورند و مرگ و کشته شدن در راه رسیدن به هدف واالى انسانیت و معبود 

ی محمد رفتارشهید   
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التى است و روز عدل و عد، ون که مى دانند حساب و کتابى استخویش را برگزیدند. چ

  ل خویش خواهد رسید .به سزاى اعما. هر کس قیامتى خواهد بود

 

ما که خود را مسلمان و شیعه دوازده امامى و پیرو خط امام مى ، اى مردم شهید پرور

چه بهتر ، ییمکه باید روزى این دنیاى فانى و پدر و مادر و همه مال و اموال را ترک گو، دانیم

عقبى و  چرا که خدا در عوض وعده بسیار، که این جان و مال خویش را به خدا بفروشیم

 که آن بهشت جاودان و ابدى است . ، بزرگ به ما داده

خداى نکرده جلوگیر فرزندان خود از رفتن به جبهه نشوید که گناه بسیار ، اى عزیزان

بزرگى انجام داده اید و او را از راه مستقیم و راه خدا دور کرده اید . فرداى قیامت جواب خدا 

 .... را چه خواهید داد ؟
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 ید:پیام شه

این دنیا محل امتحان و آزمایش انسانهاست . خوشا به حال کسانى که از این امتحان و 

خوشحال باشى که فرزندت از میان تمام  ، آزمایش سرافراز و پیروز بیرون آمدند . مادرم

راه رسیدن به حد نهائى تکامل انسان را برگزید و شادمان باش که  ، راههاى بى ارزش مادى

در راه سرخ حسین )ع( سرور آزادگان حسین على ، ه رسیدن به ارزشهاى معنوىت در رافرزند

)ع( حرکت کرد و در مقابل دشمنان او سالح به دست گرفت که مرگ با عزت بهتر از زندگى 

 .ننگین است

  



 254...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 

  



 255...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 نام پدر: رجبعلی
 0315|11|01تاریخ تولد: 

  5کربالیعملیات: 

 بسیجیعضویت: 

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه شهادت: محل

 م م 80 خمپاره اندازمسولیت در جبهه: 

 00/01/0315ت:تاریخ شهاد

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، نصر5لشکر ، یگان اعزام کننده: سپاه
 (فردوسروستای برون) مزار شهید:. تحصیالت: دانشجوی رشته ساختمان 

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

، ه شعار مى دهید که به حق نیز شعار رمز پیروزى استتوصیه مى کنم آنچه همیش ...

ولى سعى کنید آنرا به مرحله عمل درآورده و ثابت کنید که به آن شعار پایبند هستید و تا 

 جایى که در توان دارید دین خدا را یارى کنید که خدا با شماست .

آنها خانواده بخصو  اى کسانى که این حقیر را مى شناسید و در راس  ، ى مسلمانانا

هیچ وقت از روحانیت اصیل و پیرو خط امام جدا نشوید که جدا شدن همان و  ، خود بنده

هالک شدن همان است که تجربه هشت سال انقالب این واقعیت را به ثبوت رسانده است . 

همین جماعت ها هستند که از ، نماز جمعه و جماعت را رها نکنید که پشتوانه محکم انقالب

 ، الح و خداجو تشکیل مى شود و هیچ وقت فراموش نکنید که قبل از این هشت سالافراد ص

که بوده ایم و حاال چه شده ایم که این جز در سایه رهبرى هاى پیامبر گونه امام امت و 

 چیز دیگرى در کار نبوده است .  ، تالش دیگر مسئولین و یارى خداى تبارک و تعالى

 مد اکبر رفتاری ربونمح  شهید
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هاى طالب خدا در پیش رویم  نویسم که بسیارى از انساندر حالى این وصیتنامه را مى 

هستند و دور از هر گونه ریا کارى فقط به خدا فکر مى کنند و فقط پیشرفت اسالم و 

 مسلمین را در فکر خود مى پرورانند . 

به دست بزرگ مردى  8342خالصه همانطورى که همه مى دانید نهال انقالب در سال

ساله  2566به ثمر رسید و نظام  8357شده بود و در سال  چون خمینى کبیر نشانده

استکبار جهانى را به وحشت انداخت و به  ، شاهنشاهى را بر هم چید که این سیل بنیانکن

یکى پس از دیگرى خنثى ، فکر چاره اى جهت مهار کردن آن شد که به یارى خداى بزرگ

 شدند .

مزدورى چون صدام و حزب کثیف آخرین مرحله آن ایجاد جنگ تحمیلى توسط مهره 

عراق بود تا شاید بتواند خدا را خاموش کنند . ولى این بار تیرشان به سنگ خورد و امیدوارم 

که در همین عملیات کلیه عناصر آن به درک واصل شوند و پیروزى نهایى نصیب مردم شهید 

 پرور ایران شود . انشا اهلل . 

با توجه به ایمانى که در  ، واهران و برادران عزیزمو اما شما اى پدر و مادر گرامیم و خ

روحیه ، شما سراغ دارم مطمئن هستم که اگر خداوند شهادت را نصیب این بنده گناهکار کرد
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انقالبى و رزمندگى شما بیشتر خواهد شد .تا مى توانید گریه نکنید و اگر دلتان هم سوخت به 

 یاد شهداى کربال اشک بریزید . 

انشا اهلل  ؛خیلى از شما معذرت مى خواهم چون برایم بسیار زحمت کشیدید، پدر مهربانم

گریه مکن و بر خود بناز که فرزندت در راه اسالم شهید شد و روز ، که مرا ببخشید . مادرم

  ..قیامت در پیش حضرت زهرا روسفید خواهى بود .

 

 پیام شهید:

انقالب همین جماعت ها هستند نماز جمعه و جماعت را رها نکنید که پشتوانه محکم 

هیچ وقت از روحانیت اصیل و پیرو خط امام و  که از افراد صالح و خداجو تشکیل مى شود

استکبار جهانى را به وحشت انداخت و به  ، کن این سیل بنیان. انقالب اسالمی ,  جدا نشوید

رى خنثى فکر چاره اى جهت مهار کردن آن شد که به یارى خداى بزرگ یکى پس از دیگ

 شد.
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  امان اهلل نام پدر:
 01/11/0311 تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

 بسیجی :عضویت

 بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 اس پی جی مسئولیت:

 11/13/0311 تاریخ شهادت:

    وضعیت تاهل: مجرد

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 بیرجندمزار شهید:  .انشجو )زمین شناسی(تحصیالت: د

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانم که پایان  نویسم می امروز هنگامی که در سنگر نشسته ام و وصیتنامه خود را می... 

رزویم شهادت اگاهانه در راه آخرین لحظات زندگی ام را می گذرانم و نهایت آعمرم رسیده و 

ن شهادتی را که در اندیشه اش آسفانه أمت ، ه جبهه پا نهادمدو سری قبلی که ب .خدا می باشد

نصیبم نشد و باری دیگر تصمیم گرفتم به کربالی ایران باز گردم تا شاید این بار به لقاء ، بودم

اهلل بپیوندم و با اراده ای استوار و راسخ دوباره به جبهه پا نهادم تا از اسالم عزیز و انقالب 

، مده ام تا امانتی را که در نزدم بودآری آ .ایم و خون خود را نثار گردانماسالمی ایران دفاع نم

و اگر چه در این امانت خیانت ها کرده ام اما امید این « انا هلل و انا الیه راجعون» ، پس بدهم

دارم که خدای مهربان این امانت جان مرا از من قبول نماید امید وارم که لیاقت شهادت در 

 بجنگد و بکشد و در راه اسالم انسان ن است کهآداشته باشم بهترین شهادت  راه جانان را

معتمد و مسئول  شهادت نقطه ی اوج یک انسان .بغلتد خر به خون خویشآکند و در  تالش

گویم که به من فرصت  را سپاس می رسد من خدای تعالی ن به خدا میآ، نهایت می باشد که

بگریزم و در میدان نبرد و در میان ، گاهیکرده امآوران نا داد که از تمامی گناهانی که در د

هلجردمحمد رفیعی ب شهید   
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از مادیات و دنیا پرستی ها تنها به  غعاشقان اهلل قرار گیرم و روحم را از دنیا جدا سازم و فار

ستایش خدا و جهاد در راه او بپردازم و امید وارم که در این جویندگی خدا را بشناسم و 

 کند و به این درجه رفیع  اب میخوبان را انتخ، خداوند، ریآ .ان دهمعاشقانه در راهش ج

 .می رساند

 

بسیار خوشحال خواهم شد ولی اگر ، اگر من شهید شدم و لیاقت این درجه را یافتم

گذارد تا در راه خواهم که یک لحظه مرا به خودم وامن را نداشتم باز هم از خدا می آلیاقت 

خواهم که خط سرخ خون شهدا که  ی شما ها میخدا و خشنودی او گام بردارم و از همه 

همان خط سرخ انبیاء و حسین ابن علی )ع( است ادامه دهید و برای رسیدن به سعادت 

 ..خرت و دنیا به دستورات و فرامین الهی عمل کنید و انها را سر لوحه کار خود قرار دهید.آ

زهای پنج گانه و مستحبات را عاجزانه از شما میخواهم که امام امت را دعا کنید و نما... 

مادر عزیزم  خواهم. فراموش نکنید و از خداوند بزرگ سعادت و خوشبختی شما را می

به شما صبر و  خواهم که  خواهشمندم که مرا حالل کنید و از خداوند تبارک و تعالی می
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دشمن اگر بر  ؛سرافرازی یاد کنید کنید با هر وقت از من یاد می ؛بردباری عنایت فرماید

برادران و خواهران اتحادیه های  نتوانستم غلبه کنم ولی با مرگ خود توانستم او را رسوا کنم.

 شما راهنمای اسالم هستید مسئولیت شما پاسداری و حراست ، موزانآانجمن اسالمی دانش 

  که تکلیف مهمی بر گردن شماست... از خون شهدا و اسالم و ایران زمین هستید و بدانید
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  غالمعلی نام پدر:

 11/10/0310 تاریخ تولد:

 طریق القدس عملیات:

    سرباز عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 بستان محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

 03/11/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای رقه)بشرویه( مزار شهید: .داییتحصیالت: پنجم ابت

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

در روستای رقه بشرویه به دنیا آمد . وی از  8348شهید محمدحسین رئوف در سال 

همان اوایل زندگی روحی سرشار از عاطفه و گذشت داشت . دوره ی ابتدایی را در آنجا به 

 در اراده ی پوالدین .همراه پدرش رفتپایان رساند و بعد به دنبال کار و کوشش به 

 لذت های زود گذر دنیایی در اراده ی استوارش بی مقدار بود. اوقات بی کاریش، او

 ی می گذراند. او معتقد بود انسانرا با مطالعه ی کتاب های مذهبی و سیاس

 نخست الزم است خود را بسازد تا بتواند دیگران را ارشاد کند و بر اساس، مومن

  همیشه در جلسات مذهبی و عزاداری شرکت می نمود. پس از، یدهاین ا

 انقالب اسالمی به فعالیت در جهت حفاظت خونبار انقالب اسالمی پیروزی

 پرداخت. برای پاکسازی منطقه ی کردستان از نیروهای ضد انقالب روانه ی 

 به محل تولدش برگشت و از، آنجا شد. پس از مدتی درگیری با ضد انقالب

رئوف محمد حسینشهید   
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همانگونه  بیشتر خود را وقف اسالم نماید دوباره به خدمت بسیج در آمد. خواست جا که میآن

 بنا به اعتقاد، و اسالم بود اش به مستضعفیناز کودکی نشانگر و حاکی از عالقه که رفتارش 

انقالب سر نهاد و سر انجام دوباره بلکه عاشقانه به کربالی ایران اعزام مذهبی اش به خدمت 

ولی معتقد بود هر نیرو و گروهی که بخواهد علیه اسالم و پرداخت ا کفار بعثی به نبرد شد و ب

 باید سرکوب شود. ، یا برای تضعیف جمهوری اسالمی قیام کند

سر ، خوب می دانست که پاسداری از خونبهای شهیدان بسیار الزم است. با ایثار جان

هدف خمپاره ی مزدوران استکبار ، ستاندر عملیات آزاد سازی ب 83/1/8366انجام در تاریخ 

 جهانی واقع شد و به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد.

 

 پیام شهید :

من برای دفاع از اسالم و انقالب به جبهه می روم تا انقالب اسالمی پا برجا باشد . تا من زنده 

فاع از اسالم باشم از اسالم و انقالب دفاع خواهم کرد و حتی اگر این جنگ تمام شود برای د

   به فلسطین خواهم رفت .
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     حسن رضا نام پدر:

 13/10/0315 تاریخ تولد:

  8والفجر عملیات:

 بسیجی ت:یعضو

 فردوس محل اعزام:

 امام رضا)ع(00محل استقرار تیپ محل شهادت:

 م.م011خدمه قبضه  مسئولیت:

 08/00/0311 تاریخ شهادت:

    وضعیت تاهل: مجرد

  ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ  ، سپاه ننده:یگان اعزام ک

 مزار شهید: فردوس .)تربیت معلم(یالت: فوق دیپلم تحص

 

 

 م اهلل الرحمن الرحیمبس

چه زیباست انسان خاکى بر روى بال مالئک آسمانى در ملکوت اعلى سفر کند و به  ...

 !حسین )ع( جان بسپارد ، هانچه زیباست انسان مانند سرور آزادگان ج !دیدار معشوق بشتابد

  ولى افسوس که خود را الیق آن نمى دانم .

لذا من هم  ، به هر صورت از آنجا که بر هر انسان الزم است که وصیت خود را بنویسد

چند کلمه اى روى این کاغذ  ، اگرچه وصیتى به آن صورت ندارم ولى به عنوان انجام تکلیف

بطور کلى در سه بعد خالصه مى  ، ه عنوان وصیت دارمچند سخنى که من ب .پاره مى نویسم

 :شود

  :خصوصا فردوس و مصعبى ، حنه ایرانابتدا سخنى با ملت مبارز و همیشه در ص -8

بیعباس زارع مصع شهید   



 266...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

با خون هزاران هزار شهید و دادن  ، ما همه مى دانیم که این انقالب عظیم اسالمى ما

ت لذا بر هر فرد ایرانى که ادعاى هزاران مفقود و اسیر تا به امروز بحمد اهلل حفظ شده اس

دارى از واجب است براى پاسدارى از حرمت خون شهیدان و پاس ، مسلمان بودن را مى کند

ه یدر درجه اول کامال مطیع و گوش به فرمان امام امت و والیت فق، این انقالب نوپاى اسالمى

از قبیل گرانفروشى و اشاعه بوده و از انجام هر کارى که به نحوى به این انقالب ضربه مى زند 

 ، از دادن جان و مال به هیچ وجه دریغ نورزید، در راه انقالب، جدا بپرهیزید، منکرات و غیره

از ملت شهید پرور مى  زیرا که ملت در امتحانى سخت از طرف پروردگار قرار گرفته است .

زیرا اینان  ، نندبرخورد ک ، خواهم که با منافقین و کسانى که مى خورند و نق مى زنند

 رز جامعه هستند . علفهاى ه

 اما سخنى با پدر و مادر غیور و گرامى ام : -2

قبل از هر چیز از شما پدر و مادر گرامى ام حاللیت خواسته و از جهت اینکه نتوانستم 

پوزش مى طلبم . از شما عاجزانه مى خواهم که مبادا با گریه و  ، براى شما فرزندى الیق باشم

آخر مرگ غیر از این است که ما امانتى از خداوندیم  ، صدا دشمنان اسالم را شاد کنید سر و

پس اى پدر  ؟به او برگردانیم، باید این امانت که روح ما است ، و هر وقت که مشیت او بود

مرا بزرگ کردید و اى مادر  ، اى کسى که با خون دل و با زحمات طاقت فرساى خود ، من

چه بهتر که این امانت الهى را در این راه  ، با شیره جان خود مرا پروراندىمن و اى کسى که 

 ...تقدیم صاحبش کنید ، مقدس و با این هدف پاک

از خواهرانم مى خواهم که حجاب اسالمى را کامال رعایت کرده و همیشه به یاد خدا 

مشکالت مبارزه کنند .  از دعا براى امام و پیروزى اسالم فراموش نکنند و زینب وار با ، باشند

 ..انشا اهلل امام زمان از همگى خشنود است .
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 پیام شهید:

. انقالب با خون هزاران شهید به دست  زیبا ترین مرگ ها شهادت در راه معشوق است

و از اشاعه منکرات  تالش کنند برای پاسداری از آن آمده است پس بر همه واجب است

 شید .بپرهیزند و مواظب حق الناس با
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  حسن نام پدر:
  0311 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

 بسیجی عضویت:

 نهبندان محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/10/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 زهری )نهبندان( مزار شهید: روستای .تحصیالت: سوم ابتدایی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما بسیجی ها به آمریکا و شیاطین شرق و غرب فهماندیم که ما اگر از سر بریده می ... 

 اهلل اکبر .  .ترسیدیم در جبهه عاشقانه نمی رقصیدیم

جبهه به  ؛ردبارانی است که بر هر کس نمی با، ای برادران و خواهران حزب اهلل شهادت

ما نیاز ندارد ما به جبهه نیاز داریم چون اگر ما در اینجا بمانیم و به جبهه نرویم خود را 

بسازیم و در جبهه دانشگاه خودسازی دایر شده و ما هستیم که به آن دانشگاه باید روی آوریم 

  نه دانشگاه به دنبال ما بیاید.

 

 

 

گوییحبیب اهلل زن شهید   
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ین دانشگاه الهی شرکت نمائید تا با عملیات سعی کنید که همه شما در ا، امت حزب اهلل

گناهان شما آمرزیده شود و در پیشگاه خداوند روسفید و سرفراز باشید . پدر و ، خداوند منان

 تا امروز من فرزند شما بوده ام و امروز فرزند انقالب هستم... ، مادر مهربانم

 

و از اینکه در پیش شما  می دانم که نتوانستم دین فرزندی به والدین را ادا کنم... 

وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندادم از شما عذر می خواهم و از خداوند منان خواهانم که 

سالم مرا به رهبر عزیزم  .به شما و دیگر خانواده های فرزند از دست رفته صبر عنایت فرماید

مان ندانست تا که به الیقشما را داشتم ولی خداوند آروزی دیدن روی ، ید امامایبرسانید و بگو

زیارت شما بیایم و ندای شما را لبیک گفتم و به دانشگاه جبهه که صدای کاروان حسین )ع( 

 ؛رسیدم و به کاروان اباعبداهلل حسین)ع( پیوستم، از آن به گوش می رسید که عازم کربال بود

نها بخواهید که من آاز  سانید و از آنها طلب عفو نمائید و از قول من به تمام خویشان سالم بر

های عزیزم سالم عرض می کنم و طلب بخشش می نمایم و  گنهکار را ببخشند. خدمت اخوی

امت  ؛امیدوارم که نگذارند اسلحه من بر زمین بماند و راه من و دیگر شهدا را ادامه دهند
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پیام  .شهیدپرور ای هم وطن و ای قوم و خویشان سعی کنید شعار را به شعور مبدل سازید

 .امام را از یاد نبرید، نها استفاده کنیدآخون شهدا را در مغز خود ضبط نمائید و از پیامهای 

خالصه از همه شما طلب عفو می کنم و شما را به خدای  .مسئله اصلی کشور بدانیدرا  جنگ

بزرگ می سپارم و امیدوارم که این شعار را از یاد نبرید. ای کربالی خونین ما عاشق تو 

شهادت  ،تیم . غیر از خدای یکتا هیچکس نمی پرستیم . حسین حسین شعار ماستهس

 افتخار ماست. 
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  غالمحسین نام پدر:
 0311 تاریخ تولد:

  0والفجر عملیات:

 بسیجی :عضویت

 فردوس محل اعزام:

 فکه محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/10/0310 تاریخ شهادت:

    وضعیت تاهل: مجرد

 ضدزرهادوات و، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس .تحصیالت: اول دبیرستان

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

      امام خمینى)ره(. (دیم و از شهادت هیچ هراسى نداریم)ما فرزندان توحی

اسالم بر کفر جهانى  شرکت در جبهه شهادت در راه اهلل است و بعد پیروزى ، تنها آرزوم

از پاى ننشینم  ، که تا خون در بدن دارم خورم به خون ) شهید ( بهشتیت قسم می!  اماما .

 ، چون یارى تو ، خورم که همیشه یار و پشتیبانت باشم یت قسم مییبه خون خدا ، .اماما

 یارى اسالم و مسلمین هم هست . 

یعنى جنگیدن با کفار را  ، برگردنم هستیاریم ده که این مسئولیت بزرگى که  ، بارالها

تو را شکر مى گویم که چنین  ، بجاى آورم . بار خدایا ، آنچنان که شایسته مقام تو باشد

دین زادهمحمد رضا زین العابشهید   
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من به جبهه حق  ، قدرتى بمن عطا نمودى که بتوانم به یک امرى واجب عمل نمایم .خدایا

نه کس دیگر ، من تو باشى یدوارم که خریدار جان. امروم تا جان خود بفروشم علیه باطل می

شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را تکرار کنید .و از شما امت  ، .در تشییع جنازه ام

شب جمعه را دعاى کمیل  ، تقاضا مى کنم که اگر روز جمعه تشییع جنازه ام بود ، شهیدپرور

 و توسل بر سر قبرم برگزار کنید. 

چون با گریه  ، مبادا به خاطر شهادت من گریه کنند :اما پیامى که براى خانواده ام دارم

ضد انقالب خوشحال خواهد شد . چون اى مادرم و اى پدر بزرگوارم که با بازوان  ، آنها

و  افتخار کن. ، این چنین فرزندى داشتى که فداى اسالم شده است ، قدرتمند کشاورز خود

 دیگر تقاضایى که از سه تا برادر دیگرم دارم :

 من را حالل کنند .   ،اول

 ... یک نصیحت ازبرادر کوچکتان اینست که جبهه را خالى نگذارید ، دوم

اى تاج  ، مادرم دارم اینست که اى مادرمو خصوصًا دیگر پیامى که دوباره به خانواده ام 

 من را ببخش .، اگر چه موجب ناراحتى تو شدم ، من را حالل کن ، سرم

اینست که اگر گاهى از اوقات موجب ناراحتى  ، عزیزم دارمدیگر پیامى که به استادان 

از خانواده ام مطالبه  ، پول طلب کار است واگر کسى از من من را حالل کنند ، آنان شده ام

 نماید. 

این است که وحدت را حفظ کنند و  ، دیگر پیامى که به ملت شهیدپرور ایران دارم

   دارم .جبهه ها را خالى نگذارند .و دیگر عرضى ن

 

 پیام شهید:

روم تا جان خود بفروشم . امیدوارم که خریدار  من به جبهه حق علیه باطل می ، خدایا

رزویم شرکت در جبهه و شهادت در راه اهلل و بعد آ. تنها نه کس دیگر ، جان من تو باشى

پیروزی اسالم بر کفر جهانی است و به ملت عزیزم سفارش می کنم که وحدت خود را حفظ 

  کنند .
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  حسیننام پدر: 
 11/10/0315 تاریخ تولد:

 عملیات: پدافندی

    نوع عضویت: سرباز

      قاینمحل اعزام: 

 شلمچهمحل شهادت: 

 م م 001 خمپاره اندازمسولیت در جبهه: 
 01/11/0311تاریخ شهادت: 

  وضعیت تاهل: مجرد

    و ضدزرهادوات ، انصار الرضا)ع(88تیپ، سپاهیگان اعزام کننده: 

 آرین شهر(روستای زمانی)مزار شهید : 

 

 

 

 سمه تعالیاب

در روستای زمانی از توابع شهرستان  8345شهید علی ساده در هفتم اردیبهشت ماه 

دوران کودکی را در محیط سالم روستا و در کنار پدر و مادر  .شودگقاین دیده به جهان 

سپس وارد  یو ؛به امور مذهبی داشت گذراند شهید از همان دوران کودکی عالقه زیادی

مدرسه شد و دوران ابتدایی را در روستا گذراند و سرانجام جهت تحصیل به شهرستان عزیمت 

همراه و ، اجتماعی خویش را قبل از پیروزی انقالب اسالمی –نمود . فعالیت های سیاسی 

 نمود .  همگام با سایر همساالن و مردم مبارز با شرکت در راهپیمایی ها آغاز

علی سادهشهید   
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  حسین نام پدر:

 10/10/0330 تاریخ تولد:

  5کربالیعملیات:

    بسیجی :عضویت

     بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011راننده توپ مسئولیت:

 01/01/0315تاریخ شهادت:

   وضعیت تاهل:متاهل

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 رساقدروستای مزار شهید:  .سیکل: یالتتحص

 

 

 

 باسمه تعالی

، و بعد از اتمام پنجم ابتدایی به جهت کمک بود سربه زیر و آرام فردی شهید سرحدی

به مراسم عزاداری ، به پدر و مادرش , کشاورزی و دامداری را انتخاب کرد . مانوس با قرآن بود

ر مشکالت و گرفتاری ها یار و یاور مردم و شبیه خوانی و نوحه سرایی عالقه وافری داشت و د

روستا و باعث و بانی امور خیریه از جمله ساخت خانه بهداشت در روستا بود تا جائیکه وصیت 

نمود بعد از شهادتش ماشین و بقیه ی وسایل و.... او را بفروشند و هزینه ی آن را صرف 

ق باشد و همیشه حقیقت را می ساختن و اتمام درمانگاه نمایند , سعی داشت که به دنبال ح

 گفت هر چند به ضرر خودش و اطرافیانش باشد. 

روز 45شهید کارمند اداره تربیت بدنی بود و به صورت داوطلبانه از طریق اداره به مدت

ماه  86مدت ماموریت حدود ، عازم جبهه شد اما به واسطه ی عالقه ای که به جبهه داشت

ج شرکت کرد و در درگیری تن به تن با دشمن طول کشید و در عملیات کربالی پن

محمد سرحدیشهید   
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شربت شهادت را نوشید و به آرزوی دیرینه اش رسید که چون همیشه تکیه کالم ، استکباری

 « تا شهید شوم و یا جنگ تمام شود. ه می رومبه جبهآنقدر » این شهید بزرگواراین بود که
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  سید باقر نام پدر:
 10/00/0331 تاریخ تولد:

 5ربالیک عملیات:

    بسیجی :عضویت

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 01/01/0315تاریخ شهادت:

   متاهل وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 مزار شهید: باغستان)فردوس(. تحصیالت: سیکل

 

 

 

 حیمالر الرحمن اهلل بسم

 با و الشریف فرجه تعالى اهلل عجل عصر ولى مقدس پیشگاه به فراوان درود و سالم با

 رزمندگان به فراوان درود با و «شکن بت خمینى»، حقش بر نائب پیشگاه به فراوان درود

 فوز این که اکنون .ایران کربالى شهداى به فراوان درود با و نبرد صحنه در همیشه و سلحشور

 خودم اسالمى میهن از دفاع و شوم حاضر جنگ جبهه در که است شده صیبمن بزرگ عظیم

 به خود زبان از اى کلمه چند کنم خدمت خواهم مى که مدتى این در دانستم الزم ، کنم

  . بگذارم باقى یادگار

 زمین روى بر را ام اسلحه ، شدم شهید چنانچه اگر که است این پسران به وصیتم اولین

 تربیت را فرزندانم که دارم تقاضا محترم خانواده از . دهند ادامه را راهم وار حسین و نگذارند

 چنانچه اگر .بگیرند یاد کامل سواد و خواندن قرآن، دارد امکان که آنجا تا و کنند اسالمى

 اگر ، همسرم و . باشد مجنى ملک قبر(  باالى سر)  پشت در را قبرم ، شد نصیبم شهادت

 چشم تا باشید، علیها اهلل سالم زینب، مانند توانید مى تا ، شد نصیبم شهادت چنانچه

د نیاسید علی سعیشهید   
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 زیاد شهادتم در که خواهم مى و نشود مستولى ایران پرور شهید ملت چهره بر اسالم دشمنان

 . بکنید فرزندانم تربیت در را خود نهایت صددرصد که کنم مى تکرار هم باز و نکند گریه

 و کنند شرکت ام جنازه تشییع در که است این فلىس باغستان روستاى مردم از تقاضایم

 و ها کاخ آن تمام با فرعون که باشید نداشته دنیا ثروت و مال دل آنقدر گرامى و عزیز برادران

 جنگ یعنى بزرگ نعمت این در که هم ما و نبرد بیشتر کفن یک و رفت دنیا این از تشکیالت

 ؟نداشتیم دوست را خود فرزندان ما مگر.  یما کشیده فرزندان و زن از دل ، ایم کرده شرکت

 خطر در اسالمى میهن که است این نه مگر ؟است خطر در مردم ناموس که است این نه مگر

 و بخواند نماز هم که است عمل و دعا به بلکه نیست خواندن نماز به تنها اسالم دین ؟است

 .کند شرکت عظیم جهاد در هم

 پیروزى امید به . پدر هم و باشید مادر هم که کنى اررفت فرزندان با چنان همسرم... 

 سریعتر. چه هر اسالم رزمندگان

 

 

 پیام شهید:

و در با سواد شدن و قرآن خواندن آنها کوشا  فرزندان سفارش می کنم به تربیت اسالمی

وعمل و شرکت در جهاد  بلکه به دعا و این که دین اسالم تنها به نماز خواندن نیست باشید

 است . عظیم
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  علی اکبر نام پدر:
 10/15/0338تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

    بسیجی :عضویت

      محل اعزام:فردوس

 خرمشهر محل شهادت:

 م.م80مسئولیت:خمپاره انداز

 01/00/0311 تاریخ شهادت:

   متاهل وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس .ت: سیکلتحصیال

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدا را سپاسگزارم که توفیق جهاد در راه خودش را به من عنایت کرده و مرا هدایت 

پشیمانى و ضرر ندارد . بخصو  اگر ، کرده ضرر و زیان در آن وجود ندارد . آرى راه خدا

هه در کشور اسالمى ما سه سال است جهاد در جبهه حق علیه باطل باشد و اکنون که این جب

در این راه مسیر شهادت را ، درگیر شده و تاکنون جوانهاى بسیارى از عزیزان ملت ایران

این تجارت پرفایده را انجام داده اند . اینجانب نیز براى خدا و یارى حسین زمان امام ، پیموده

و امیدوارم تا آخر هدفم جز ا... خمینى و نابودى کفار ملحد از بعثیان عراق به جبهه مى روم 

چیز دیگر نباشد . و اگر در این راه به فیض شهادت رسیدم سعادت عظیمى دست یافته و 

معامله اى انجام داده ام که در آن زنده بودن حتمى است . زیرا قرآن مى گویدآنها که در راه 

  زنده اند،به آنها مرده نگویید.، خدا کشته شدند

ی عیسی سکندرشهید   



 212...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

زیرا بسیارى از خانواده ها ، ندنم مى خواهم اگر شهید شدم نگران نباشاز خانواده مهربا

نهاى خود را در راه بسیارى جوا، را در مسیر ا... از دست داده اندهستند که سرپرست خود 

با صبر و استقامت بسیار خوشحال  ، شما هم از آن ها خانواده ها باشید ا...، خدا داده اند

در تربیت او بکوشید  ، دخترم را به خدا مى سپارم ا خوشحالى دارد.زیرا رفتن براه خد ، باشید

و بعد از اینکه به زمان بلوغ رسید او را به یک فرد مومن انقالبى و مسلمان بدهید و خدا را 

 شکرگزار باشید . 

حسین زمان را تنها ، از تمام اقوام و فامیل مى خواهم از من راضى باشید و امام امت

زیرا  ، مى توانید به انقالب خدمتگزار باشید و با ضد انقالب سازشکار مبارزه کنیدنگذارید و تا 

 سازشکاران ملحد بوده است. ، آنچه به انقالب ضربه وارد کرده از این بى دینان

از مادر مهربان مى خواهم فرزند خود را ببخشند و از من راضى باشید . براى ما خیلى 

 ، رنج دیدى. اگر پسر خوبى برایتان نبودم مرا عفو کنیدزحمت کشیدى و از طرف ما خیلى 

مادران با صبر و استقامت باشید که فرزند خود را در راه ا...  شما هم مى توانید همانند بسیارى

از دست داده اید .)هدف من از آمدن به جبهه ( آمدن در راه خدا و حفظ ناموس و وطن 

 .عزیزم

یکى به یکى نگذارند که اسلحه  می خواهم ر دایى هایمو پسر خاله هایم و پس برادراناز 

خواهم که در  مىمن بر زمین سرد بماند ؟ و از پسر دایى ام حجت و پسر دایى دیگرم ابوذر 

 ....فلسطین و لبنان برعلیه ستمگران بجنگند

 

 

 پیام شهید:

به .  راه خدا پشیمانى و ضرر ندارد بخصو  اگر جهاد در جبهه حق علیه باطل باشد

مبارزه با ستمگران در خارج از وطن و کشور خود )فلسطین , لبنان( سفارش می  برادرانم

 کنم. در انتخاب همسر مومن برای فرزندان دقت کنید.
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 محمد حسننام پدر: 
 10/15/0311 تاریخ تولد:

 5کربالیعملیات: 

 عضویت: بسیجی

  بیرجند :محل اعزام

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011پ خدمه تومسئولیت: 

 11/00/0315 تاریخ شهادت:

 تاهل: مجرد وضعیت

 ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه
  بیرجند محل دفن: .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 سمه تعالیاب

در خانه ای کوچک واقع در پاسگاه انتظامی ، شهید شبانی در خانواده ای پر جمعیت

انند بقیه خواهران و برادرانش به مکتب خانه فرستادند تا قرائت را م او ؛جهان گشود هدیده ب

قرآن یاد گیرد. به درس و مدرسه عالقه مند بود.به همگان احترام می گذاشت و با آنان رابطه 

در انجام امور خانه حتی لباس شستن به مادرش کمک می کرد .  ، ی خوب و صمیمی داشت

قرائت  ، دعای کمیل ، مذهبی خصوصا نماز جماعت در مراسم ، لبخند همیشه بر لبانش بود

قرآن و مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السالم شرکت داشت. نماز جعفر طیار را زیاد می 

 خواند. 

به ، بعد از اتمام خدمت مقدس سربازی بدلیل عالقه ی وافری که به معلمی داشت

و انقالب  آینده سازان اسالم ، ماستخدام آموزش و پرورش در آمد تا بتواند در تربیت و تعلی

سالگی با اصرار از پدر و مادرش اجازه ی عزیمت به جبهه را  24در سن ، نقشی داشته باشد

یمحمدرضا شبان شهید   
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در  ، در همین زمان برادر دیگر ایشان نیز در جبهه بود، گرفت و داوطلبانه عازم جبهه شد

 .ید پیوستاولین اعزام به درجه ی رفیع شهادت نائل گشت و به سایر دوستان شه
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 محمد  نام پدر:
 00/01/0318 تاریخ تولد:

   8نصر عملیات:

    بسیجی :عضویت

 فردوس محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

 اس پی جیمسئولیت: 

 31/18/0311 تاریخ شهادت:

 مجردوضعیت تاهل: 

  ،ادوات وضدزرهرضا)ع( امام00نور لشکر  ،تیپیگان اعزام کننده:سپاه

 مزار شهید: روستای سه قلعه )سرایان( .کلسی یالت:تحص

 

 

 بسم رب الشهدا و الصدیقین

 این وصیتنامه هاست که انسان را به لرزه درمى آورد)امام امت (

امام زمان )عج( و  ، با سالم و درود فراوان به پیشگاه مقدس حضرت بقیه اهلل االعظم

 ، ن بر شهداى کربالهاى ایرانامام امت و ملت مبارز ایران و سالم فراوا، نایب بر حقش

ستایش مى کنم خداوند بزرگ را که مرا توفیق داد که لباس مبارک رزم را دوباره بر تن 

بپوشم و سپاس پروردگار جهانیان را که مرا در راه خدمت به رضایش آنچنان شیفته و عاشق 

  کرده است که سر از پا نمى شناسم .

ست و حضرت على ) ع ( جانشین به حق شهادت مى دهم که محمد ) ( رسول خدا 

رسول گرامى اسالم است و از جهت اینکه واجب است بر هر فرد مسلمان که چند کلمه اى به 

لذا من هم از جهت اینکه از روش و سیره رسول گرامى اسالم محمد ، عنوان وصیتنامه بنویسد

زاده تقی شریفشهید   
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دوارم که مورد اجرا ) ( پیروى کرده باشم چند کلمه اى به عنوان وصیت مى نویسم . )امی

 قرار بگیرد .(

از خداوند منان سپاسگزارم که اینچنین مادرى شیر دل و مقاوم دارم و از مادر و  -8

برادر مهربانم مى خواهم که در شهادت من گریه نکنید چون ما از خداییم و بازگشت همه ما 

در صحراى  ع(کنید به حال طفل شش ماهه حسین) به سوى اوست و اگر مى خواهید گریه

 کربال گریه کنید تا انشا ا... در روز قیامت به بهشت در آیید .

از خواهرانم مى خواهم که در شهادت من گریه نکنید و زینب وار صبر را پیشه  -2 

به طور کامل رعایت  عه تقاضامندم که حجاب اسالمى رانمائید و از خواهران حزب ا... سه قل

 .حجاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ. نگونه خطاب استفاطمه ای از اى زن به تو .کنند

از امت قهرمان سه قلعه مى خواهم که در مجالس و مراکز مذهبى بیشتر شرکت  -3

سمات و توسل ( و دیگر دعاها فراموش نکنند  ، ندبه ، فرمایند و از خواندن دعاهاى ) کمیل

 چون رمز پیروزى ما همین دعا هاست .

تقاضامندم که ، مى خواهند کارى را در راه رضاى خداوند انجام دهنداز برادرانى که  -4

و مواظب اعمال و رفتار خود  اول نیتتان را بطور کامل خالص کنید و بعد کار انجام دهید

باشید و از جوانان حزب اهلل سه قلعه خواستارم که بى تفاوت در برابر مسائل جنگ و جهاد 

روزه و یا سه ماهه شما تمام شده است جنگ  چهل و پنجنباشید و بدانید که اگر ماموریت 

 هنوز تمام نشده است.

بار دیگر از مادر گرامیم و برادر و خواهرانم و دیگر وابستگانم خواستارم که در  -5 

مرا ببخشد و اگر من ، شهادت من گریه نکنید و همچنین اگر کسى حقى بر گردن من دارد

بخشیدم . ضمنا چندین جلد کتاب دارم آنها را هم به  نیز بر گردن کسى حق داشتم او را

 .کتابخانه تحویل دهید 
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 :حسیننام پدر

 01/11/0333تاریخ تولد:

 میمک عملیات:

 بسیجیعضویت: 

 طبسمحل اعزام: 

 محل شهادت: میمک

 م.م80مسئولیت: خمپاره انداز

 15/18/0313تاریخ شهادت: 

 وضعیت تاهل: متاهل

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ، ه: سپاهیگان اعزام کنند

 )طبس( . تحصیالت: پنجم ابتدایی مزار شهید: روستای اسفندیار

 

 

 

 امام « .است نیکوتر خدا راه در شدن کشته پس شد خلق مردان برای بدانها اگر»

 ع() حسین

 کرتش به قادر چون که؟ کنم شروع نعمت کدامین ؟از آغازکنم کجا از پروردگارا خدایا

 خجل برابرت در که کردم گناه آنقدر جوابت در و کردی لطف من به آنقدر چون، نیستم

 به درود و سالم با هستی. الراحمین ارحم تو که دارم حتم یقین بطور ! ولی پروردگارا، هستم

 سالم با و، (عج) موعود مهدی، گسترگیتی عدالت، بشریت عالم منجی، (س) زهرا فاطمه پسر

 امید و دشمنان گرتوطئه خنثی، ملت تمامی غمخوار، جماران پیر، حقش بر ائبن به درود و

 سالم با و باد طوالنی آفتاب بلندی اندازه به عمرش که کبیر خمینی، جهان مستضعفان تمام

 از و الحسین عبداهلل ابا خونین کربالی تا گرفته اسالم صدر از اسالم شهیدان تمامی به ودرود

ف نیاعباس شری شهید   
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 و ایران و شهدا خانواده ملت چراغ و چشم به ودرود سالم با و ایران ینخون کربالی تا آنجا

 و اخویها و همسرم و والده خدمت باری اسالم؛ رزمندگان تمامی به سالم با و معلولین

 درباره کوتاهی اگر خواهم می ها شما ی همه از و رسانم می سالم اقوام ی همه و ها همشیره

 را صبر و نباشید ناراحت، رفتم شما میان از بنده اینکه از و کنید عفو مرا ، کردم ها شما ی

 مرگ باشد کجا هر انسان و دارد می دوست را صابران، خداوند که دهید زیرا قرار خود پیشه

  شود. کشته خدا راه در که بهتر چه پس آید می سراغش به

 

 :  فرزندانم درباره کلمه چند باری

 مدرسه به وبفرستید کوشش کنید بیشتر چه هر نتربیتشا در که خواهم می همسرم از

 . فرماید عنایت شما به عظیم اجر ، خداوند که وارم . امید داشت امکان برایتان که موقع هر تا

  برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
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  نادعلی نام پدر:

 00/01/0318 تاریخ تولد:

 میمک عملیات:

   سرباز :عضویت

      ندبیرج محل اعزام:

 میمک محل شهادت:

 م.م001خمپاره انداز مسئولیت:

 01/11/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره ، نصر 5لشکر  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای گلیان )بیرجند( .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

م گرم و خالصانه فرزند خود که از کربال ی غرب پدر و مادرم سالم . امیدوارم این سال

  .بپذیرى و همواره در پناه خدا و در جهت خداوند خوب باشید، کنم ایران نثارتان می

 

من این . شاید مرگم باعث خدمتى شود، در زندگیم که به اسالم خدمتى نکرده است 

کرده ام که راه خداست و روم خود انتخاب کرده ام و با آگاهى کامل یقین پیدا  راهى که می

چون ما همیشه در زندگى و در روزهاى محرم و ؛ اه سردار شهیدان حسین بن على )ع(ر

حسین ابن ، عاشورا با خود مى گفتیم که کاش در صحراى کربال بودیم و در رکاب موالیمان

یک مى جنگیدیم و اکنون صحرایى کربال مجسم شده است و ما هم به نداى امام لب، على ) ع(

مهدی شریفیشهید   
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گفتیم و تنها چیزى که داریم و آن خونمان است که به اینجا آورده ایم و براى اسالم آنرا 

  .هدیه مى کنیم

طبق وظیفه الهى و به  ، پدر جان. تا آخرین لحظه عمرم نیتم را خالص گردان، خدایا 

روم  میبا آگاهى کامل در این راه به پیش ، نایب برحق امام زمان ، مام خمینىفرمان رهبرم ا

از خداوند تبارک ، در این جنگ بین اسالم و کفر شرکت نموده ام، . از این که این راه خداست

همان راهى که تمام شهیدان  ، و تعالى پیروزى اسالم و افتخار شهادت در راه خدا خواهانم

 ..ند.صدر اسالم انتخاب کرد

نگوئید ، ه اجر شهید به من رسیدمن این راه را آگاهانه انتخاب کرده ام و اگر در این را ...

انا هلل و انا  » دهم رد . من به خاطر خدا جان گرفته و به خود او نیز میمُ، که بیچاره جوان

 «.الیه راجعون

خواهرانم سعى کنید که در پیش مردم برایم گریه نکنید چون گریه کردن شما باعث ... 

از برادرانم محمد حسین و محمد  . شادى دشمنان مى شود و باعث ناراحتى من خواهد بود

امه دهید و حسن تقاضا دارم اگر در این سفر به آرزوى خودم رسیدم شما باید راهم را اد

دعاهاى کمیل و توسل و زیارت عاشورا را ، . معنویات را زیاد کنیدیدنگذار سنگرم را خالى

 ...فراموش نکنید
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 پیام شهید:

وصیتم به تمام دوستان و اقوام و و مادرم  خالص گردان تا آخرین لحظه عمرم نیتم را ، خدایا

و پدرم و خواهرانم و برادرانم به خداى رحمان رحیم و مالک روز قیامت و مالک دنیا و مالک 

جان و نظم در همه کارهایشان من این راه را آگاهانه انتخاب کرده ام و اگر در این راه اجر 

ن مرد . من به خاطر خدا جان گرفته و به خود او شهید به من رسید نگوئید که بیچاره جوا

براى من گریه نکنید و اگر گریه کردى هم براى حسین )ع( و زینب  ، مادر جان . نیز میدهم

دعاهاى کمیل و توسل و زیارت عاشورا را ، معنویات را زیاد کنید . و اسراى کربال گریه کنید

  .فراموش نکنید
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    حسینمحمد  نام پدر:
 11/11/0303 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی :عضویت

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 پیاده، بی سیم چی، م.م 011 مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 متاهل: وضعیت تاهل

 ادوات و ضدزره ، لشکر ویژه شهدا ، سپاه: یگان اعزام کننده

 بیرجند: مزار شهید. نگلیسی(فوق دیپلم )زبان ا: تحصیالت

 

 

 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

م و فکر می کردم که آیا روزی فرا خواهد رسید که دخور اینجانب همیشه حسرت می ...

خداوند منان توفیق عنایت فرماید تا از تعلقات دنیوی ببرم و لیاقت حضور در جبهه های نبرد 

ند رحمان مرا مورد لطف و عنایت خویش قرار سرانجام خداو ؟حق علیه باطل را پیدا نمایم

  .باشم امام زمان)عج( حضور داشته سربازان، داده و موفق شدم در جمع عزیزان رزمنده

 

 پس از حضور از خدای خویش خواستم که مرا در این راه ثابت قدم بداردتا بتوانم با

راه آنقدر تالش و  ادامه دهنده ی راه شهیدان عزیزمان باشم و در این، تالشهای پیگیر

درون پاک و نهایتاً لیاقت شهادت را پیدا  فداکاری نمایم تا ذره ذره وجودم از آلودگی های

ی پناهغالمرضا شریف شهید   
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روز که با مجاهدت ها و شکست دشمنان اسالم و پیروزی نهایی  کنم و ان شاء اهلل به امید آن

ی خویش رزمندگان عزیز با پیگیری خونین در حال نبرد بادشمنان اسالم و قرآن به خدا

 در چنان وضعی ببیند و بپیوندم چون خدا دوست دارد بندگان خالص و فداکار خویش را

آن عزیزانی که سالها در راه محبوب خویش در هوای گرم تابستان و سرد  خوش به حال

زمستان در سراسر کربالی ایران زمین از جنوب تا غرب و شمال غرب عرق ریختند و نهایتاً 

 نمودند که حسین وار به مقام عندالرب برسند. شایستگی آنرا پیدا

هایی  همانطور که می دانید موفقیت، امت حزب اهلل و به پا خواسته شهرستان بیرجند

بار شرق و ها و کارشکنی ها توطئه های استک که در این چند سال انقالب علیرغم همه تالش

تها و تاریکی هایی که توسط مان گردیده و امروز جهان با تمام ظلمغرب و ایادی آنها نصیب

طاغوتهای بزرگ و در راس آنها به فرمایش امام عزیزمان شیطان بزرگ ایجاد گردیده ومتوجه 

عظمت و بزرگی این حرکت شدند و حتی خود آمریکا و شوروی و من تبع آنها در حالی که 

اهلل سر باالجبار در مقابل اراده محکم و قوی شما امت حزب ، افتاده اند سخت به وحشت

به آن ، تعظیم فرود آورده و این حقیقت را قبول کرده اند که امام و امت ما هر چه اراده نمایند

وحدت ، تمامی این پیروزی ها و موفقیت امت اسالمی به سه عامل : امام )رهبری( ؛رسند می

 .امت و خونهای پاک شهیداتن بستگی دارد
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ساسی دارد و همیشه در طول تاریخ به عنوان عامل رهبری و والیت نقش ا، از میان آنها

یک سنت الهی و قانون است که باید امام و امت هم آهنگ باشد و امت می بایست تابع امام 

باشد و اطاعت از ولی امر است که پیروزی و عظمت به دنبال دارد و در هر مقطعی که امت 

گمراهی افتاده اند و جز ذلت و اسالمی در برابر امام خویش ایفای وظیفه ننموده مسلمًا در 

 چیزی نبوده است.  خواری در انتظار آنها

ضمناً از کلیه دانش آموزان عزیزی که هم اکنون مشغول تحصیل هستند و بنده افتخار 

خدمت به آنها را داشته ام و همینطور کلیه عزیزانی که از سالهای اول خدمت معلمی در 

تعلیم و تربیت آنها کوتاهی نموده و یا گاهی اوقات از  خدمت آنها بوده ام و مسلمًا در امر

 تقاضای عاجزانه دارم که به بزرگواری خودشان این، ناحیه اینجانب هتک حرمت شده است

که  محترم روحانی عنوان قدردانی وتشکر از قشر حقیر را مورد عفو قرار بدهند. در خاتمه به

یا خصوصی بهره مند گردیده ام بخصو   محافل عمومی و محاضرشان چه درازبنده  ها سال

حضرت حجه االسالم آقا سید علیرضا عبادی این استاد بزرگوار که واقعا سالیان متمادی به ما 

حق بزرگی به گردن ، عرض می کنم که شما ای سربازان امام زمان، درس تقوی و عمل داده

یم و تربیت و ادر امر تعلهمه ما داریدو ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم از زحمات شم

ان شاء اهلل خداوند متعال به شما هزاران اجر و مزد در دنیا  ؛اری نماییمزارشاد جامعه سپاس گ

و آخرت عنایت بفرماید و برای همه شما عزیزان در لحظات حساس و سرنوشت ساز پیکار با 

  ...آرزوی موفقیت و سالمتی می نمایمکفار 
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 اسداهلل نام پدر:
 08/15/0311 تاریخ تولد:

  تک مجنون عملیات:

    بسیجی :عضویت

      فردوس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 بانه دید مسئولیت:

 11/11/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 دوسفر مزار شهید: .دیپلم ریاضی و فیزیکتحصیالت: 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امروز استکبار جهانى به نبردى همه جانبه علیه  :اما در مورد جنگ و دفاع مقدس....

انقالب اسالمى برخاسته و با ایجاد تفرقه و بوجود آوردن مشکالت اقتصادى و اجتماعى و 

ب شکوهمند سعى در جدا ساختن مردم مقاوم از انقال، فضاى شک و تردید در اذهان عمومى

آبى و هوایى و  ، اسالمى را دارد و در جبهه خارجى نیزبا هجوم گسترده از مرزهاى خاکى

تحریم تسلیحاتى و ... فکر از پاى درآوردن انقالب و خشکانیدن ریشه هاى مقاوم این ملت 

  مسلمان و انقالبى را دارد .

احمدرضا صاربشهید   
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لب رضاى خداوند و ج ، اما استکبار و نوکران سرسپرده اش بدانند که هدف این ملت

انجام رسالت الهى و دفاع از محرومین و مستضعفین است و شکست و پیروزى ظاهرى در 

اراده آهنینشان تاثیرى ندارد .آرى اینان حسینى اند و خدا را یاور خویش مى دانند و پیرو 

 خط اصیل رهبر کبیر انقالب اسالمى امام خمینى مى باشند .

فین و محرومین و دفاع از اسالم است و جبهه ها مکان اکنون جنگ ما دفاع از مستضع

رزم و صف آرائى جندا... و سپاه اسالم در مقابل کفر و نفاق است پس طبق آیات قرآن و 

سخنان امام امت تا زمانیکه فتنه و ظلم و ستم وجود دارد وظیفه ماست که به قیام و نبرد 

پایه هاى ظلم ، آید و با قیام آن حضرتادامه دهیم تا زمینه ظهور حضرت مهدى )عج( فراهم 

 و کفر ریشه کن و حکومت عدل الهى جایگزین شود .

من از تمامى دوستان ) خصوصا دانشجویان ( تقاضا دارم گوش به فرمان امام امت باشند 

 ، و در اجراى آن رهنمودها سستى نورزند و با تکیه بر قدرت الهى و تزکیه نفس خویش

ر زمینه تخصصهاى مورد نیاز دینى و صنعتى و اقتصادى و ... بى نیاز مملکت اسالمیمان را د

شاهد تحقق شعارهاى اصیل انقالب اسالمى در جهت  ، کنند تا در آینده اى نه چندان دور

 .دفاع از محرومین و ستمدیدگان عالم باشیم ..
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 محمد علی  نام پدر:
 01/00/0311تاریخ تولد:

 0دسالمق بیت عملیات:

    سرباز :عضویت

      قاین محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز  مسئولیت:

 01/01/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 باد )قاین(مزار شهید: روستای فرخ آ .تحصیالت: سیکل

 

 

 یمبسم اهلل الرحمن الرح

در شهرستان قاین در خانواده ی متوسط و مومن  8344پور در سال  شهید محمد صادق

در دامان پاک مادر سپری کرد پس از آن به مدرسه  را دوران کودکی ؛چشم به جهان گشود

داد اما به لحاظ گرفتاریهای دوران تحصیل و تنهایی  تحصیل رفت و تا سوم راهنمایی ادامه

به خدمت سربازی رفت و در تاریخ  81/3/8365پس در تاریخ ترک تحصیل کرد س، پدر

گردان ، نصر 5در تیپ الحدید لشکر  را دوران خدمت مقدس وازدواج نموده  82/1/8365

در  27/86/8366االخره در مورخه سپری نمود و بم.م 66به عنوان خمپاره انداز، یاسین

ارتفاعات صعب العبور و سرد بر وت)کردستان عراق( منطقه ی ماودر  2عملیات بیت المقدس 

 اثر اصابت ترکش به سر به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

 

ورمحمد صادق پ شهید   
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 نام پدر: غالمرضا
 01/10/0311 تاریخ تولد:

 عاشوراعملیات: 

    بسیجینوع عضویت: 

 قاینمحل اعزام: 

 میمک محل شهادت:

 مسئولیت : اس پی جی در جبهه

  31/11/0313 تاریخ شهادت:

   هل: مجردوضعیت تا

 ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر  ، سپاه یگان اعزام کننده:
 روستای علی آباد سفلی)قاین( مزار شهید: .تحصیالت: ابتدایی

 

 

 

 تعالى سمهاب

 بر درود و شهیدان بر سالم و اهلل حزب امت و کبیر خمینى امت امام بر درود و سالم

 الهى آزمایش زمان االن .کنندمى ابلهمق باطل علیه حق هاىجبهه در که اسالم رزمندگان

 انشاء که فرمود عطا من به را آزمایش این در شرکت توفیق که گویممى سپاس را خدا و است

  .باشم کرده ادا اسالم به حدى تا را خود دین ناقابلم خون نثار با اهلل

 و ببخشید ،دادى خدا راه در که فرزندى این که امیدوارم، مهربانم مادر و پدر بر سالم

 اکبر على راه شما فرزند زیرا باشید داشته صبر، نکنید گریه من مزار بر که خواهممى، مادر اى

 و زهرا و فاطمه خواهران به سالم، دهند ادامه را من راه که برادرانم به سالم .کرده انتخاب را

   .نکنید گریه، انج مادر اینست مخواهش هم باز پایان در. بازماندگان و خویشان و اقوام دیگر

حسین صادقیشهید   
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 سید کلوخ حسین نام پدر:
 11/00/0310 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    بسیجی :عضویت

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

  موتوری فرمانده گروهان مسئولیت:

 10/10/0311 تاریخ شهادت:

   وضعیت تاهل: مجرد

  ،ادوات و ضدزرهع(امام رضا)00نور،لشکر تیپ،سپاه یگان اعزام کننده:

 سرایان: مزار شهید .دیپلم تحصیالت:

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

برای شما از خداوند بزرگ آرزو دارم و امیدوام که اوضاع و احوال خوب و بروفق ... 

مرادتان باشد و ایام اواخر سال را به لطف خدا سپری نمائید و همچنین روزها به خوشی و 

ولی عصر)عج( سپری نمائید و امیدوارم که این سالم گرم مرا که به  شادکامی در پناه حضرت

باری اگر چنانچه جویای احوال  ؛شما آنرا پذیرا باشید، گرمی آفتاب و به گرمی سنگر است

حسن را باشید سالمتی بر قرار و بدعاگویی وجود شریف شما مشغول می باشم و ، حقیر شما

ه انشاءاهلل آن هم رفع ست به جز دوری از شما کبه لطف خدای منان هیچگونه نگرانی نی

و به عرض سالم زیادی خدمت محمودآقای عزیزم و علی آقای گرامی و خواهران خواهد شد 

امیدوارم که حال و احواالت بروفق مرادتان باشد و خدمت تمام اقوام گرامی همگی ، عزیزم

باران های نم نم در وسط  سالم زیادی می رسانم از اوضاع اینجا جویا باشید خیلی خوب

نخلستان های خرما و سرزمینهای سبز و خرم و دیگر ... خیلی خوب است . همگی را به خدا 

 می سپارم. 

  

اعدیسید حسن صشهید   
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   نام پدر: اسماعیل
 13/11/0311تاریخ تولد: 

 5عملیات: کربالی

 عضویت: بسیجی

 محل اعزام: فردوس

 محل شهادت: شلمچه

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 10/00/0315تاریخ شهادت: 

 وضعیت تاهل: مجرد

 ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه
 محل دفن: فردوس .تحصیالت: سوم متوسطه ادبیات 

 

 

 

 بسم رب الشهدای والصدیقین

من که در این راه پا نهادم هدفم این است که دین خدا را یاری نموده و خود را به صحن 

محمد ، وسرای ابا عبد اهلل الحسین برسانم. در این راه نوشیدن شربت شهادت نصیب این حقیر

گاهانه آمایه بسی افتخار و سربلندی است چون شهادت انتخابی است  ؛شد، ابراهیم صالح پور

و چون شهید شهادت را خود انتخاب می  و مشتاقانه و حرکت عاشق است به سوی معشوق

ه حق شهادت, معلول شدن , مفقود شدن ویا اسیر شدن دارد واین خون کند می داند که را

با  سرخ شهید است که بر شمشیر های خصم پیروز است و اسالم و انقالب پیروز نمی شود جز

. پس چرا خون خود را در پای این نهال نوپای انقالب نثار خون یاران و انصار امام حسین

غمگین ، پس شما ای پدر ومادر و خواهران وبرادرانم ؟و چرا از جان خود دست نکشیم ؟نکنیم

وناراحت نباشید و هیچ اندوه و غم به دل راه ندهید زیرا غم وانده شما جشن وشادی دشمن 

است و فراموش نکنید که افتخار بزرگی نصیب شما و امانتی را که نیاز به مواظبت داشت به 

، ما می خواهید که مرا شاد داشته باشیدصاحب اصلی اش تحویل دادیدو برادران عزیزم اگر ش

لح پورمحمد ارباهیم صاشهید   
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زبون  سعی کنید سالحی که از دست من بر زمین افتاده برگیرید وراه مرا ادامه دهید و دشمن

 ب و خاک و این سرزمین مقدس اسالمی برانید . آرا از این 

من وظیفه شرعی خود دانستم که پا به عرصه ی جهاد بگذارم اگر چه در این راه هیچ 

هادت را در خود نمی بینم حال اگر موفق شدم به لطف خدا به دیار عاشقان شتافتم لیاقت ش

ن در کربالی خونین فدا نمودم تو را سپاس می آو وجود ناالیقم را در بین یاران اسالم و قر

اگر چه گناهکارم ولی می دانم تو ، مت بپذیرییگویم که این بدن ناالیقم را به درگاهت عظ

 توبه پذیری . ارحم الراحمین و 

راضی نیستم ، اگر من شربت شهادت نوشیدم-8اما سخنی چند با شما والدین مهربانم :

که یک قطره اشک برایم بریزید و گریه کنید بلکه برای امام حسین علیه السالم و مصائب او و 

گریه کنید چرا که آنها سزاوار گریه ، حضرت زینب سالم اهلل علیه، آلش و خواهر گرامیش

ستند نه من از شهادت خوشحال باشید که ان شاءاهلل آمرزیده شوم و مقام بزرگی نصیبم ه

شده است گرچه میدانم برایم رنج وزحمت فراوان کشیده اید و مرا به این سن وسال رسانیده 

اید ولی خودتان می دانید که جهاد با دشمنان اسالم از اهم واجبات است و امام حسین به 

شهید شد و از شماها می خواهم که برادران دیگرم را به جبهه بفرستید تا خاطر همین مکتب 

 سنگرم خالی و سالحم بر زمین نماند .
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از شما پدر و مادر می خواهم بعد از شهادتم چون سه روز روزه قرض دارم برایم به  -2 

 جا آورید.

 جنازه ی مرا در بهشت اکبر پهلوی دیگر شهدا به خاک بسپارید .-3



 322...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 حاج حسن  پدر: نام

  01/01/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    بسیجی :عضویت

     فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 11/00/0315 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 (بشرویه)ارسک روستای مزار شهید:  .)علوم تجربی( رستانتحصیالت: دوم دبی

 

 

 

 الصدیقین و الشهداء رب بسم

 راه در که است بوده و است من افتخار این ، شد نصیبم شهادت عملیات این در اگر...

 به وصیتم . کنم ادا قرآن و اسالم به را خود دین و ام داده خونم قطره این( ع) عزیز حسین

 و ببخشید مرا ، کردم اذیت را شما عمرم طول در اگر ، عزیزم مادر اى : زیزمع مادر اى شما

 حضرت مانند و باشید صبور مرگم در شما ، مادرم اى و . کنید حالل را کارتان خطا جوان

 صبر با را دیگر طرف از و دارد دوست را صابران خدا چون ، سازید خود پیشه را صبر زینب

 خواهید خوشحال را دشمنان، من بر گریه با و هکرد ناراحت را ماسال و نآقر دشمنان ، خود

 غریبانه چگونه که کنید گریه الحسین... ا عبد ابا غریبى به ، کنید گریه خواهید مى اگر و کرد

  .کرد اسالم فداى یارانش و خود جان کربال صحراى در

حیعباس صال شهید   
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 عمرم طول در.  کنید حالل مرا ، پدرم اى مبرنگشت جبهه از اگر: پدرم به وصیتم

)  چیزى مرگ چون ، باشید صبور مرگم در پدرم اى و ، بدهم انجام کارى شما براى نتوانستم

 قطره این و بمیرم امروز که بهتر چه پس ، آید مى ما سراغ به فردا چه و امروز چه(  که است

 ام اسلحه دنگذارن ، که است این برادرانم به وصیتم اما و. کنیم قرآن و اسالم فداى را خونمان

 تا نگذارید تنها را عزیزمان امام و بروید جبهه به همیشه و بماند خالى سنگرم و بیفتد بزمین

 .  بخشید خواهید را کوچکتان برادر باالخره و باشید موفق زندگیتان در

 خود حجاب و سازید پیشه را صبر مرگم در ، خواهرانم اى : خواهرانم اى شما به وصیتم

 سنگرها این در و بیاید دارید دوست هم شما دانم مى و دانم مى دیگر و کنید حفظ را

 شما ولى ، بگیرید صدامى بعثیان و دژخیمان از را عزیزمان شهیدان تمامى انتقام و بجنگید

 ثوابش مراتب به و بهتر ، سنگر در نوعى من جنگیدن از که بجنگید صدام با طورى توانید مى

 . خانه همان داخل و جبهه پشت در آن و باشد بیشتر

 علم که بخوانید درس ، عزیزان اى : عزیز آموزان دانش و همکالسان شما به وصیتم

 که نگوئید و بیابید راه دانشگاهها به شما... ا انشا تا بخوانید درس.  است جاودانى سرمایه

 امور و بیابند راه ها دانشگاه به قالتاقان و داران سرمایه بچه فقط باید مگر است چه درس

... ا حزب جوانان شما باید بلکه ، بگیرند بدست اسالمیان ضد و منافقان را اسالمیمان مملکت

 . برسید محرومان و روستائیان این به تا بگیرند بدست رفته جبهه و

 جبهه تاکنون که همانطور که است این صحنه در همیشه و... ا حزب امت شما به وصیتم

 آزادى و کنید شرکت الحسین... ا عبد ابا سوگوارى مجالس و دعاها در و دارید نگه گرم را ها

 امت و برادرانم و خواهرانم و پدرم اى و مادرم آخر در و . بخواهید خدا از را عزیز قدس و کربال

 پیروزى و کربال آزادى و امت امام سالمتى براى کردن دعا از نمازهایتان پایان در ، ...ا حزب

 رسانیده مرحله این به جنگ که است بوده شما دعاهاى همین که یدنکن فراموش رزمندگان

 .دارند بیم ایران کشور از ابرقدرتان تمامى که است
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  خلیل اهللنام پدر: 
  10/11/0315 تاریخ تولد:

 8والفجر: عملیات

 بسیجی: عضویت

 فردوس:  محل اعزام

 فاو: محل شهادت

 اس پی جی: مسئولیت

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس .تحصیالت: دانشجوی کاردانی )پرورشی(

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اولین کالمم  من کوچکتر از آنم که بتوانم خدمت این امت قهرمان و بزرگ پیام دهم . ...

جز وحدت امت حزب اهلل نیست . چون وحدت و اتحاد بین تمام اقشار  ، ان وصیتبه عنو

 ...سالم را در هم مى کوبد مختلف مردم است که صفوف مستحکم دشمنان ا

خود را براى تحمل رنجها و مصیبتها و ، مخصوصا خانواده محترمم، امت حزب اهلل ...

ها زودگذر است و تمام شدنى ها و سختى ناکامى ها و ناروایى ها آماده سازید . این مصیبت

است ولى به پاداش این جانفشانى ها و فداکارى ها به نعمت هاى ابدى و بى پایان خداوندى 

 خواهید رسید . 

پیامم خدمت دانش آموزان این است که سنگر مدرسه را رها نکرده و در پشت جبهه 

یک موقع جبهه احتیاج داشت با  مشت محکمى بر دهان یاوه گویان داخلى بزنند . ولى اگر

نکند در رختخواب ذلت بمیرید که ، تمام نیرو و از صمیم قلب به جبهه بشتابند . اى جوانان

اسید جواد صبشهید   
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حسین )ع( در میدان و على )ع( در محراب عبادت شهید شد . مبادا در حال بى تفاوتى 

 بمیرید که على اکبر حسین در راه حسین )ع( و با هدف شهید شد .

مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیرى کنید که فردا دیر  ، و اى پدران اى مادران

برادران و امت قهرمان و شهید  است و روز قیامت نمى توانید در محضر خداوند جواب بدهید .

تنها حربه اى است که ما در مقابل ، چون دعا ، از دعا و استغفار فراموش نکنید، پرور فردوس

 .دشمنانمان داریم 

بلکه  ، شما مپندارید که ما در جنگ روبرو با دشمن تنها از سالح استفاده مى کنیم

ایمان داریم و آن دعاهاى توسل رزمندگان در سنگر ها و نماز هاى شب آنان و فریاد هاى 

 ، چون دعا ؛العفو العفو تمامى شب زنده داران است که ما را در جنگ پیروز مى گرداند

 است .بهترین تسکین دردها 

همیشه به یاد اهلل باشید و در راه او قدم بردارید و نگذارید دشمنان قرآن بین شما و 

روز  ، پیش بیاید، خداى نکرده، تفرقه و جدایى بیندازند که اگر چنین روزى، روحانیت متعهد

امام خود بیشتر  ، بدبختى مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاست .امت حزب اهلل در رهبر خود

صداقت و خلو  خود را حفظ  دقیق شوید و سعى کنید عظمت و بزرگى او را دریابید و

  .نمائید

خمینى بت  ، کسانى که پیرو خط سرخ امام امت ، اگر فیض عظیم شهادت نصیبم شد

بر من نگریند و بر تشییع  ، شکن نیستند و از والیت فقیه او پیروى نمى کنند و اعتقاد ندارند

  جنازه من حاضر نشوند .
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سالم گرم مرا که از اعماق قلبم بر مى خیزد به امام عزیزم برسانید و ، امت حزب اهلل

سنگر قرآن و اسالم عزیز را ترک ، بگویید که اى امام تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم

کربال ها با  مى بندم که در تمام عاشورا ها و معبودم پیمان مستحکمى نخواهم کرد و با

سنگر او را حتى براى یک لحظه خالى نکنم تا وقتى که  ، اشمبحسین بن على )ع( همراه 

رت مهدى )عج( پرچم پرافتخار اسالم بر تمام جهان طنین بیفکند و این انقالب به انقالب حض

 .متصل شود انشا اهلل

یب بر حق امام زمان این نا ، خمینى کبیر، از شما مى خواهم که از امام امت امت قهرمان

چون این پیر جماران بود که ما را از تاریکى ها و ، برندارید و امام را تنها نگذاریددست ، )عج(

برگرداند .از شما مى خواهم که براى  ظلمات به روشنایى و نور و از زشتى ها به زیبایى ها

 .آگاه دعا کنید این رهبر بیدار و  ، پیروزى نهایى رزمندگان و طول عمر امام عزیزمان

 چند وصیتى خدمت خانواده محترمم بر روى کاغذ مى آورم :
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اگر انشا اهلل شهید شدم از شما مى خواهم که از بابت من  ، پدر و مادر بزرگوارم -8

چون من و تمامى شهیدان هدفمان را مشخص نموده ایم و در راه سیر الى  ، ناراحت نباشید

 اهلل قدم برداشته ایم.

چون اگر راه  ، انشا اهلل شهید شدم از شما مى خواهم که راه مرا ادامه دهیداگر  -2

خون شهید هدر مى رود و با پایمال شدن خون بیش از صد هزار  ، شهید را ادامه ندهید

دوباره ابرقدرتهاى شرق و غرب وشیطان هاى بزرگ به این کشور اسالمى تسلط پیدا  ، شهید

 مورد تهاجم قرار مى گیرد و از بین مى رود .مى کنند و اسالم عزیز و قرآن 

فرزند شایسته و خوبى براى شما  ، اگر در طول زندگى چند ساله ، پدر و مادر عزیز 

از  ، پدر بزرگوار و مادر مهربانم از شما مى خواهم که مرا به بزرگى خود ببخشید. ، نبودم

رت مى خواهم ولى جبهه از معذ ، اینکه نتوانستم زحمات طاقت فرساى شما را جبران کنم

این حرف ها مهم تر است و تا زمانى که جبهه هست باید جنگید و جان را به جان آفرین 

 تقدیم کرد .

من یک ماه روزه قرض دارم و امیدوارم خانواده ام قرض این یک ماه را بدهند که  -3

 .روحم آزاد باشد 
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 محمد نام پدر:
 0311 تاریخ تولد:

 اکسازی اشرارپ عملیات:

    بسیجی :عضویت

      طبس محل اعزام:

 تایباد محل شهادت:

 م.م)زمان جنگ(011مسئول  مسئولیت:

 31/00/0311 تاریخ شهادت:

    متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 طبس مزار شهید: .تحصیالت: دبیرستانی

 

 

 

 سمه تعالیاب

سالم بر پدر و مادر بزرگوارم این گوهران واالیی که خداوند به من عطا کرده بود ولی  ... 

عزیزان انشا اهلل که به بزرگواری خود از سر تقصیرات من در گذشته و  ؛قدرشان را ندانستم

گویم در شهادتم گریه نکنید ولی کاری هم نکنید که موجب شادی  نمی ؛برایم دعا کنید

شما باید به این شهادت افتخار کنید زیرا در قیامت نزد  .تی دوستان شوددشمن و ناراح

توانید بگویید که در راه حسین او هدیه ای داده  حضرت فاطمه )س( رو سفید هستید و می

 کند.  دهد برای از دست دادنش ابراز ناراحتی نمی اید و کسی که به درستی هدیه می

ر اعمال خود بدانید و نماز را سبک نشمارید اگر از برادران عزیزم خدا را همواره ناظر ب

خواهم که مرا  خداوند دور شوید به حالکت می افتید از برادرانم علی و حسین و روح اهلل می

  .بکوشید ، ببخشند و سعی کنید که در سنگر مدرسه و جبهه همانطور که خواست خداست

کنید و در سنگر حجاب قهرما نانه دوست دارم که بعد از من زینب وار زندگی ، خواهرانم

ترسد زیرا شما  مبارزه نمایید و بدانید که دشمن از سیاهی چادر شما بیش از خون ما می

ادهعباس صفرز شهید   
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، برادران و خواهران حزب اللهی ؛دهید ینده هستید و شهدا را در دامانتان پرورش میآمادران 

، ظ و سالمت خواهد ماندمحفو ، ستهااسالم با کمک شما و دعاهایی که از قلوب پاک شما برخ

 ..با دعا و قلوب پر از صداقتشان جنگ را به این جا کشانده اند. همانطور که رزمندگان

در محراب عبادت شهید شد و مبادا در  )ع(ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی... 

 ای .ددر راه حسین )ع( و با هدف شهید شحال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین 

توانید  مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلو گیری کنید که فردا در محضر خدا نمی

خاندان وهب »تن شهید را نمود همه مثل  72جواب زینب )س( را بدهید که تحمل 

 :جوانانتان را به جبهه بفرستید و حتی جسد انها را هم تحویل نگیرید زیرا مادر وهب فرمود«

 .«گیرم اه خدا دادم پس نمیسری را که در ر»

 

البته شاید  ؛سخنی هم با تمامی عزیزانم دارم : این را بدانید دنیا تنها مادیات نیست

خرت استفاده آسرباز اجتماع باشید اما از زندگی این دنیا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به 

ان داد که دوری جامعه پشتیبانی کنید زیرا تاریخ نش، خرین نفس از روحانیت مبارزآکنید تا 
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اگر میخواهید  ؛ن خواهد شدآموجب انقراض ، از روحانیت مبارز هر چند برای مدتی کوتاه

دعا بر امام را فراموش ، وریدآخرت اهل نجات باشید به اسالم پناه آهالک نشوید در دنیا و 

 نکنید.
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    علی اکبرنام پدر: 
 01/15/0301 تاریخ تولد:

 5یکربالعملیات: 

 عضویت: بسیجی

 محل اعزام: فردوس

 لمچهشمحل شهادت: 

 م.م 001.خمپاره انداز فرمانده دسته مسئولیت:

 03/01/0315 تاریخ شهادت:

 متاهل: تاهل وضعیت

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
  روستای چرمه)سرایان(محل دفن:  .پنجم ابتدایی تحصیالت:

 

 

 

 هلل و انا الیه راجعونانا 

به نام آنکه هستی ما بسته به ، آسمان و زمین و همه ی موجودات را دن که آفریآبه نام 

نکه تمام وجود ما از آاوست و اوست که اگر بخواهد ما هست یا نیست و می شویم و به نام 

کوشش اوست . و اوست که با ما و اعضای بدن ما که در حقیقت از خود اوست قدرت کار و 

می دهد و اصوال همه ی وجود ما چه وجود معنوی که روح ما باشد و جه وجود ظاهری که 

خاکی است و حال با توجه به این که به ما  رهجسم و تن ما باشد امانتی از او در روی این ک

باید که از این امانت در جهتی استفاده کنیم که موجب ، قدرت انتخاب و اراده داده شده

برای برقراری کمک د امانت باشد و چه سعادت وعظمتی که این امانت در ایجارضای صاحب 

خدا و اسالم از بین برود چرا که هم او راضی خواهد بود وهم امام زمان )عج(را راضی خواهد 

 کرد.

چند ، برای هر مسلمان ضروری است، حال با توجه به این امر که نوشتن وصیت نامه

ن که می گوید آیه ی قرآوطنانم می نویسم و با توجه به  کالمی برای شما عزیزان و هم

محمد صفریشهید   
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چند کالمی می گویم و اگر چه شما ملت ایران ، :)تذکر برای مومن الزم است و منفعت دارد(

. این تقاضا را دارم که از لحظات سخت تنها نگذاشته اید در امتحان خود را داده اید و امام را

ن را آتنها نگذارید و مبادا که از جنگ خسته شوید و یا  این به بعدهم با امام باشید و او را

ن زندگی خود را آس همه ی امور است وما باید با توجه به أفراموش کنید چرا که جنگ در ر

تطبیق دهیم و با توجه به این که روحانیت مبارز ما از ابتدای انقالب تا هم اکنون که در این 

 .اند نقش اصلی را داشته، یلی هستیمجنگ تحم

این روحانیت ، این مطلب را هم به چشم خود در چند عملیات دیدم که در صف اول

می کرد و چه ما که اولین شهید ما هم در بعضی عملیات ها از روحانیت بوده  بوده که حرکت

از شما امت همیشه ، و با توجه به این که سپاه مردمی ما بعد از روحانیت نقش اصلی را داشته

ن ها را سرمشق خود آواهم که از این دو قشر موجود در جامعه یادتان نرود و در صحنه می خ

قرار دهید و حال سخنی با شما همشهریان گرامی من که از خانه و زندگی خود گذشتم و به 

پدر باشید  آنهااز شما می خواهم که هر کدامتان بر ؛مدم و فرزندان صغیرم را رها کردمآاینجا 

نها را به شما می سپارم . امیدوارم که از من حقیر راضی آ، د از خداچرا که من بع، نمونه

ن دنیا بروم و در پیش سرورم حسین سر بلند باشم . وحقیقت این آباشید تا با باری سبک به 

و از  جز خوبی از شما و مخصوصا خانواده ام ندیده امچیزی است که من در این عمر کوتاهم 

خوشنود هستم و چون که می دانم که به جای کمک به شما شما خانواده ی عزیزم راضی و 

از شما هم تقاضای عفو  ، نان که باید شیرین نکرده باشمچنآممکن است زندگی شما را 

نها آوبخشش دارم و از شما می خواهم که مسئولیت پدر گونه فرزندانم را به عهده دایی های 

دیگر عرضی ندارم جز اینکه . نها بکنید آش ید . امیدوارم که نهایت سعی خود را در پرورربگذا

حسین )ع( خون خود را داد و خوشحالم که از این  بدانید که در راهی به شهادت رسیدم که

عمر این گونه استفاده کردم . اوست هدایت کننده ی همه ی مسلمین . در ضمن خواستم از 

فقط از شما می خواهم  باشدو دیدم که شاید امر درستی ن شما بخواهم که برایم گریه نکنید

به یاد حسین )ع( باشید و برای او و خانواده اش گریه کنید و مواظب باشید که رضا و 
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ان همه ی شما را به خدا می خوشنودی خدا از یادتان نرود با التماس دعا ازهمه ی شما عزیز

 .سپارم
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 محمد تقی نام پدر:
 11/10/0310 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  پاسدار :تعضوی

 فردوس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

 01/00/0315 تاریخ شهادت:

    متاهل وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
   )فردوس( روستای خانیک مزار شهید: .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 پشتیبان بزرگ هاى دولت که متحجر هاى دولت با تا آمدم مبارزه میدان به، دایاخ ...

 شهادت اسلحه به و آگاهم خود مادى ضعف از که حالى در کنم نرم پنجه و دست، آنهاست

 را شهادت که خواهممى، منان خداوند اى تو از. آمدم میدان به عشق و ایمان با و مجهزم

 .بگردانى نصیبم

 از دیگر و امشسته دست، خود نیز و همه از اموارسته، دنیا از امدلسوخته من، خدایا

، منان خداوند اى تو از. امکنده دل دنیا منال و مال همه از و ندارم بیمى چیزى و کسى

 . بگردان نصیبم، دانىمى مصلحت اگر را شهادت که خواهممى

، داد نجات را من و ایران جوانان وا ، خداوندا. است رهبر به عشق ماالمال دلم من، خدایا

 انشاء)  کنممى تو راه در من که جهادى عوض در تو، خدایا. کنم تشکر او از نتوانستم که من

 طول ما امام به اینها همه عوض در تو دهممى تو راه در که را جانم و(  باشد ریا از خالى اهلل

 خونشان قطره آخرین تا امت امام از خواهممى مردم عموم از و بفرما عنایت سالمتى و عمر

یرمحمد حسین صف شهید   
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 از تعدادى به روز هر و شده آبیارى شهید هزاران خون با ما انقالب این امروز چون کنند دفاع

 این، زمان حسین «ینصرنى ناصر من هل »جواب شهیدان این خون، شودمى اضافه شهدا

 راه در و باشید اسالم و امام خط پیرو که دهدمى پیام شهید هر و باشدمى ، امت کننده بیدار

  .بکوشید منافقین نابودى

 مستقیم صراط که کنممى ستایش و سپاس را تو، منان ایزد اى ، خداوندا ، پروردگارا

 آنها االمر اولى و انبیاء راه رودنباله تا کردى هدایتم و شناساندى من به را بیتت اهل راه یعنى

 لبیک زمان حسین «ینصرنى ناصر من هل» داىن به من که اکنون هم، پدرم و مادرم .باشم

 .شتابممى باطل علیه حق جبهه به مشتاقانه و داوطلبانه صورت به و گویممى

 در اىخدشه وقت یک که خواهممى خویشانم و قوم دیگر و خواهرانم و برادران شما از

 اگر، کرده غافل، شده گذاشته امعهده به که اىوظیفه از مرا شما دورى که ندهید راه دلتان

 چنین تربیت سایه در سالها که فرزندى چون است مهرىبى، نهایتبى این بکنید را فکر این

 دهد ارزانى را جهان دو سعادت که، انگیز مهر سخنان گاه هیچ باشد شده بزرگ مادرى و پدر

 . برد نخواهم یاد از

 ماتم من شهادت رد شد نصیبم شهادت اگر که خواهممى شما از، عزیزم مادر و پدر

، کربال پاسدار یگانه راه امکرده انتخاب من که را راهى این چون کنید پیشه صبر بلکه نگیرید

 و خود خون مستکبرین از مستضعفین حق احقاق براى که است، (ع) على بن حسین

 که است جهان در هدایت الگوى آن، (ع) على راه و است داده راه این در را همراهانش

  .شود مى باز خدا ویژه بندگان روى به که است بهشت درهاى از درى جهاد:  یدفرمامى

 در را مرگم که خواهممى تو از، مسلمین و اسالم و قرآن دهنده یارى اى ، خداوندا

 راه در شدن کشته یعنى افتخاراست آن در که کنى نصیبم را مرگى بلکه ندهى قرار رختخواب

  ...اسالم هدفم

 راست اگر ندارد فرقى هیچ( ع) حسین امام زمان با هم االن گوئیدمى راست شما اگر ...

 و غریب اسالم نگذارید و کنید کمک هم جبهه پشت در و کنید پر را هاجبهه االن گفتیدمى

 بگویم سخن توانمنمى الکن زبان این با و است قاصر گفتن از زبانم ، پروردگارا. باشد یاوربى
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 دلم در را مناجات عشق شوق و شور و بیاموز من به را گفتن نسخ چگونه خود تو پس

 جزء را ما و فرما عنایت کامل صبر و اجر شهدا معظم هاىخانواده به ، پروردگارا .بپروران

 تا فرما عطا نیرویى، همه و ما به و ده قرار( ع) على بن حسین خونین مکتب راستین رهروان

 .مباشی شهدا راه دهنده ادامه بتوانیم
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 عباس نام پدر:
 0310 تاریخ تولد:

 منطقه سومار عملیات:

 پاسدار عضوت:

 فردوس محل اعزام:

 سومار محل شهادت:

  دوشیکا چی مسئولیت:

 00/11/0310 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره - امام رضا)ع(00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:

 یسکمزار شهید: آ .تحصیالت: ابتدایی

 

 

 

 درود و سالم بر خمینی روح خدا

، که در راهت و تحت رایت پیام آورتشهادتی را جایگزین مرگ قرار ده  ، خدایا

و با همراهی دوستان و مقربان و اءمه معصومین و پیروان خلف آنها باشم.خدایا ، محمد) (

داشته و ارزش  یاریم ده تا از آن کسانی باشم که سرمایه وجودشان را به پیشگاه تو تقدیم

، خویش را بازیافته اند و بر سر بیعت خود استوار و پابرجا ایستاده اند و بی تزلزل و تردید

 ندای محبت تو را با انتخاب قرب حوادث پاسخ دادند.

در زیر ، باشم که به عشق تو و حیات جاوید خدایا توفیقم ده که پوینده راه آن شهیدانی

استوار،به دشمن پشت ننموده و بی تزلزل جام گوارای لوای حق و پرچم هدایت،با قدم 

امام سجاد ، خدایا از تو می خواهم شهادت را آنچنان برایم مقدر فرمائی که،شهادت را نوشیدند

از خون  در پی احیا دینت و انتقام ، )ع( درباره مرزبانان و مجاهدین از تو می طلبیدند

پذیرش و  ان یعنی دشمن کافر که از ظرفیتمظلومان و مومنات پشته از کشته این مومن کش

مهدی صنعتیشهید   
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بسازم و چنان با خلو  و عشق در راهت جهاد کنم که دشمن یارای  ، هدایت ترا ندارند

 تثبیت موضعش را نداشته باشد و فرار را بر قرار ترجیح دهد . 

هایت می باشم و در راه جهاد  همواره راضی به رضایت و شکرگزار نعمت، پروردگارا

که راه احیا خواستارم ، ر پیش دارم،اگر جان ناقابل من در پیش تو ارزش داردمقدس که د

فقط دعا کنید که ، اگر کشته شدماما دیگر؛  یم قطعه قطعه گردد؛بگو، که چهدینت مشبک 

 در زمره شهیدان در راهش قرار دهد. خدا مرا

ه ای و می خیلی تشکر می کنم که همچنین فرزندی خلق کرد، آری آری. ای مادر عزیز

یک شهید به تمام معنا که  چه لیاقت مادر، دانستم که لیاقتی می خواهد در روح شما فرو آید

هرگز مبادا برای من گریه ، یعنی آن لیاقت نصیب هر طور فردی نمی شود؛ ای مادر عزیز

رکعت نماز برای  2و  کنید. هر وقت که می خواهید گریه کنید سری وضویتان را بگیرید

جان رهبر بخوانید و از خداوند بخشنده مهربان بخواهید که همچون لیاقتی نصیب سالمتی 

 شما شده است. 
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چون آرزوهایی که دردل  ، مبادا به من بگوید جوان ناکام مادر آرزوی من برآورده شد:

و بر تخت دامادیم ولی  من بود برآورده شدو به کام خود رسیدم که چون جوانم تازه داماد

من اگر گناهی ، ام بود و تخت دامادیم خاک و خون بود و اما ای مادر عزیز همسرم اسلحه

درباره شما کرده ام بخاطر خدا مرا ببخشید و ای پدر بزرگوارم و هر چند خدمتی برای شما 

و ای مادر عزیز و پدر را ببخشید قسم می دهم که م، نکردم ولی شما را به سر بریده شهید

انم من اگر کشته شدم هیچ ناراحتی به خودتان راه ندهید و هرگز گرامی و برادرانم و خواهر

که  بدانید، و لباس سیاه بر تن کنید مبادا لباس سیاه را بر تن کنید چون اگر گریه کنید

فقط دعا بر جان رهبر و از شما می خواهم ، می کنیدمنافقین را شاد ، دشمن را شاد می کنید

بماند و راه من را ادامه دهید که حق پیروز است؛ مگر  که اسلحه من را نگذاریدکه بر زمین

نمی دانید که اسالم باید زخون آبیاری شود و آن نهال اسالم از خون سیرآب شود.گفتم که 

دادم و شما  هیچ ناراحت نباشید که این است وظیفه شما و من هم وظیفه خودم را انجام

من بایستی این جان ناقابل و بی چیز  آخر نمی دانید که ، همیشه خوشحال و سرفراز باشید

خود را در راه اسالم و در راه قرآن و در راه جمهوری اسالمی فدا کنم و اگر چه این وظیفه هر 

فرد مسلمان است. ولی مادر عزیز و پدر بزرگوارم و برادرانم و خواهرانم این کلمه را هم بدانید 

بدانید که در برابر خدا مسئول خواهید   ،در گوش بگیرید که اگر شماها گریه کنید برای من

چرا آخر بنده ای که خودم خلق ، چونکه خدا می گوید بود. برای چه و چرا مسئول باشیم؟

، چرا به حال او گریه می کنید و چرا دشمن اسالم و قرآن، کرده ام و اختیار او دست من است

کنید ؟ ولی بدانید که  دشمن امام زمان را شاد می، دشمن جمهوری اسالمی، دشمن امام

آخرین فشنگ هایم را میزنم و آخرین نفس هایم را می کشم و به امید پیروزی اسالم بر کفر 

هم اکنون غروب می کند و  ، جهانی و خورشید عمرم که سالها است غروب نکرده است

 امیدوارم که این غروب به شهادت منجر شود و یا به لقااهلل بپیوندم.

خون یک پیام به ملت مسلمان مجاهد دارم و آن اینکه اگر همه شما ولی اما غیر از 

کشته شوید بجز یک نفر من از آن یک نفر می خواهم که تسلیم دشمن کافر نشوید فقط 
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 تسلیم در برابر خدا شوید و گوش به فرمان خلیفه یعنی خمینی بت شکن باشد: )دعا 

 می کنم(

به امرت چنان قرار ده که همواره راضی به خدایا در قلبم خلو  و حد ایثار و رضایت 

رضایت و شکرگزار نعمتهایت باشم و طالب آزمایشات سختی که این شکر با خلو  و عشق 

فراوان تری صورت گیرد. خدایا انقالب اسالمی را حفظ فرما تا بتواند با استمرار خود حراست 

این ، مت را این آگاه دلسوزمستضعفین جهان را در مسیر اسالم تحقیق بخشد . خدایا امام ا

نصیحت گر با تجربه را صحت و سالمت و طول عمر ببخش. خدایا تا انقالب مهدی خمینی را 

 ...نگه دار و مشکالت انقالب را مرتفع گردان.
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 نام پدر : ابوالحسن
  0311 |11|01تاریخ تولد: 
 طبسمحل اعزام: 

 بسیجی عضویت:

  کربالی یکعملیات: 
  م م 11 خمپاره خدمهمسئولیت: 

 00/1/0315 تاریخ شهادت:
 مهرانمحل شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

  طبس) روستای کریت(محل دفن: . تحصیالت: حوزوی 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 . «السنتکم فی سبیل اهلل اهلل اهلل اهلل فی الجهاد با اموالکم و انفسکم و»قال علی )ع(: 

تان و با ها در باره ی جهاد با اموالتان و جان .وریدآورید و خدا را به یاد آخدا را به یاد )

 . (یتان و جهاد در راه خدااه زبا ن

 

ری این فریاد امام مجاهدان و ولی مومنان است که امت اسالمی را در طول تاریخ به آ

اکنون که امت اسالمی حسین ، اسالم دعوت می کندن مناعلیه دش، نبرد بی زمان خود

حسینی وار پیروانش را رهبری و  که زمانش را شناخته و می داند که او شخصی است

، راهنمایی می کند ولی این بار مردم حزب اهلل که در کنار رهبر خویش قدم بر می دارند

د کوفیان یاری نکنند و او مردمی نیستند که به عهد خود وفا نکنند و حسین زمانشان را مانن

 باقر ضرابیروحانی شهید 
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او لبیک گفته و خود وفرزندانشان را  «هل من ناصر ینصرنی»را تنها بگذارند . بلکه به ندای 

مجد وعظمت باقی ، یندگانشانآگلوله می اندازند تا اسالمشان باقی بماند تا برای  یجلو

به دشمنان اسالم  گذارند و با لبیک گفتن به ندای امام امت به سوی جبهه ها می شتابند تا

نشان دهند که این امت اسالمی حاضر است با تمام قدرت و با پشتیبانی خداوند متعال و با 

 در برابر تمام قدر ت های کفر کهامداد های غیبی امام زمان ))عجل اهلل تعالی فرجه شریف(( 

با ، ین ببرندعلیه اسالم و مسلمین جهان به پا خواسته اند و می خواهند اسالم عزیز را از ب

قامتی راسخ و استوتر بایستد . اما اگر چه زندگی می توانست در جهت پیشرفت اسالم عزیز 

کارساز باشد حداقل خون و مرگ من در این راه مقدس بتواند این رسالت عظیم رابه انجام 

توانا به ماده کرده ام و اکنون به یار ی خداوند آمن خود را برای همه چیز ، برساند . در این راه

مدم تا حد اقل قسمتی از دین خود را نسبت به خون شهیدان راه آجبهه ی حق علیه باطل 

ن و اسالم عزیز را ادا کنم و در این راه پذیرای هر خطری هستم و از شما هم آخدا و قر

وطنان می خواهم که با شرکت در جبهه های نبرد حق علیه باطل و در پشت جبهه با شرکت 

هبی پشتیبان اسالم عزیز و والیت فقیه باشید . در پایان از همه ی شما التماس در مجالس مذ

ان شاءاهلل در روز قیامت مورد شفاعت حضرت ، که با ایثار جانم در راه خدادعا دارم و امیدوارم 

ابا عبداهلل الحسین )ع( قرار بگیرم . به امید پیروی خون بر شمشیر و بر افراشته شدن پرچم 

سرتاسر جهان و در پایان از همه ی شما هم وطنان عزیز و شهید پرور که در تشییع اسالم در 

 جنازه ام شرکت کردید کمال تشکر را دارم. 
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  نام پدر: علی اکبر

  01/11/0310 تاریخ تولد:
  پدافندیعملیات: 

    بسیجینوع عضویت: 

 فردوس محل اعزام:

 شلمچهمحل شهادت: 

 مسئولیت : اس پی جی

 18/10/0311ریخ شهادت: تا

   وضعیت تاهل: مجرد

    ،ادوات و ضدزرهامام رضا)ع( 00نور،لشکر ،تیپیگان اعزام کننده: سپاه

 بشرویه مزار شهید:

 

 

 

ای در شهر بشرویه در خانواده 8342در سال ، اکبر فرزند علی ، شهید حسین طهانی

در ، ابتدایی تا اخذ دیپلم دیده به جهان گشود و تحصیالت خود را از مذهبی و زحمتکش

زادگاهش به پایان رسانید سپس موفق به کسب مدرک فوق دیپلم آموزش ابتدایی گردید؛ در 

  به شغل شریف معلمی منصوب شد.، روستای اسفندیار طبس

منش بود .آغاز نوجوانی او حرف و خوش کم، متواضع، شهید طهانی از اوان زندگی فردی

انقالب اسالمی بود ؛ وی همگام با انقالبیون در تظاهرات علیه  گیریمصادف با دوران اوج

پیروزی انقالب یکی از اعضای فعال بسیج و مسجد محل  طاغوت ستمگر پیشگام بود .بعد از

 شد.

برای اولین بار در سال ، احساس مسئولیتی که داشت با شروع جنگ تحمیلی براساس

اش لبیک گفت. او در و به ندای رهبر فرزانه در سن هفده سالگی به جبهه اعزام گردید، 8366

شش دفعه به جبهه اعزام شد و در مجموع پانزده ماه و  ، تا لحظه شهادت، طول دفاع مقدس

، های نبرد حق علیه باطلداوطلبانه دوش به دوش دیگر سلحشوران جبهه ، بیست وهفت روز

حسین طهانیشهید   
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پا مجروح گردید اما هیچ چیز  دست و، جانانه جنگید. وی در عملیات رمضان از ناحیه پیشانی

نتوانست به اراده آهنین او از رفتن به جبهه خللی وارد نماید.یگان خدمتی شهید در جبهه 

سرانجام در مورخه  بود ؛ وی دید ه بانی ادوات و مسئولامام رضا )ع( واحد  28بیشتر لشگر 

ت رسید. شهید عالقه در منطقه عملیاتی شلمچه در حین مبارزه قهرمانانه به شهاد 7/2/8366

زیادی به ائمه اطهار داشت ؛ سر لوحه کار خود را تقوی و پایبندی به ارزشهای اسالم 

بان تیم فوتبال بشرویه بود. اولین آرزوی او دانست و عالقه خوبی به ورزش داشت؛ او دروازهمی

 بود. ،حسین)ع(، زیارت مرقد موال

 دوران انقالب عالقه عجیبی به رهبرفرزانهشهید از همان » گوید: یکی از همرزمانش می

های بسیج مؤید وفاداری او به امام و والیت فقیه داشت . تالش خستگی ناپذیر او در پایگاه

رفت؛ از دادو چون کوه استوار بود و به جنگ مشکالت میبود.معنویت را بر مادیات ترجیح می

ترین ماموریتها را قبول ختشجاعت او همین بس که چند دفعه در جبهه حضور یافت وس

دستش از همه ، شد.برای پذیرش مسئولیتجنگید و هرگز خسته نمیکرد. با شجاعت میمی

 «باالتر بود.

 آخرین سخنان شهید قبل از شهادت : 

ای گفتند که در خواب دیدیم که در خانهشهید طهانی و شهید کفتری هر دو با هم می

د تلقین کردیم که در جبهه هستیم باورمان نشد.از پر از گل هستیم و هر چه که به خو

 خوشحالی از خواب بیدار شدیم



 353...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 



 354...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

  



 355...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 محمد حسین  نام پدر:
 11/18/0310 تاریخ تولد:

  بیت المقدس عملیات:

  بسیجی :عضویت

     بیرجند محل اعزام:

 پادگان حمید محل شهادت:

 اس پی جی زن مسئولیت:

 01/10/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد اهل:وضعیت ت

    ادوات و ضدزره، تیپ جواداالئمه)ع(، سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجند مزار شهید: .سیکل : تحصیالت

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «بل احیا عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا»

ین وصیت نامه ی است که دوم، االن که دارم این وصیت نامه را می نویسم، ... بار خدایا

خداوندا از تو  ؟مگر دوست نداری که به فیض این سعادت عظیم برسم ، من می نویسم . خدایا

آن ها نزدیک شده  ها بهمرگ پر افتخاری که بار، می خواهم که توفیق شهادت را نصیبم کنی

د و من شاید الیق شهید شدن نباشم زیرا شهید مقامی واال دار؛ام ولی نصیبم نشده است

 فردی گناهکار و خوارم . 

 

اینک که برای اولین بار به جبهه می روم نه برای انتقام بلکه به منظور احیای دینم و 

خدا وامام زمان و نایب بر حق اورا به یاری می طلبم و از ، کنم تداوم انقالبم پای در چکمه می

الح می داند . هدفم خدا و او می خواهم که هدایتم کند به آن سوی و به آن راه که خود ص

هر گلوله ای که شلیک می کنم ، مکتبم اسالم و مرادم خمینی است. هر قدمی که بر می دارم

بی ژنادعلیرضا طی شهید   
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به یاری خدا و برای خدا باشد و برای هر گلوله ای که به ، و قلب دشمن را هدف می سازم

ز عسل می دردش را و زجرش را که شیرین تر ا، به یاری خدا تحمل می کنم، بدنم می خورد

 باشد . 

سالم بر شما عزیزان که امام در باره ی شما می  ؛سخنی دارم با برادران سپاهی عزیزم

پس بکوشید چون مسئولیتی ؛  «و خدا هم پشتیبان شماست ملت پشتیبان شماست» :گوید

بس سنگین و بار گرانی به دوش می کشید و آ ن حفظ و حراست از این انقالب اسالمی است 

همه ی مستضعفان جهان و چشم همه زاغه نشینان و چشم همه پا برهنه ها و که چشم 

چشم همه داغدیدگان به آن است . ای آن های که عزیزان و بهترین یاران خود را به دوش 

این بار گران خسته تان نکند و این بار را ، می کشید و از این انقالب حفاظت می کنید

 ن برید . پیروزی کامل اسالم بر کفر به پایا

 

از ملت قهرمان وهمیشه در صحنه ایران می خواهم همان طور که همیشه چه در پیش 

باز هم  ، از انقالب و بعد از انقالب در به ثمر رسیدن انقالب و صدور آن فعالیت می کرد ه اید
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که امام در باره ی روحانیت مثل کشور بدون طبیب است و ، ادامه دهید و همیشه از روحانیت

دفاع کنید. وسخنی دارم با حامیان دروغین ، تمام ارگان های انقالبی تا خون در بدن داریداز 

ی که با ترور شخصیت ها که یآنها این منافقین ضد خلق در حقیقت پیرو خط ریگان. ، خلق

از آنها می گیرند و می خواهند ضربه ای به آ ، دوخته شده اچشم همه زاغه نشین ها به آنه

عقب نشینی نخواهد کرد و یا با شایعه می ، ملت ما هرگز با ترور، خوانده اندکور  ، نها بزنند

بیایند و در جبهه ها ببینند ارتش و سپاه این دو  ، خواهند ارتش و سپاه را از هم جدا کنند

د و از خدا )عج( می جنگند و حماسه می آفرین لشکر الهی با اتحاد خود و به یاری امام زمان

اگر قابل توبه و هدایت نباشند سرنگونشان بگردان . و در پایان از پدر  منافقان می خواهم این

و مادرم و برادرانم و خواهرانم می خواهم که مرا حالل کنند چون من به دیاری دیگر باز 

قبر حسین را زیارت خواهم کرد و اگر شهید شدم ، خواهم گشت . مادر جان اگر زنده ماندم

خدایا تا انقالب مهدی خمینی را  ، خدایا .به امید آن روز .واهم کردحسین را زیارت خ، خود

 نگهدار. 
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  محمد باقر نام پدر:

 05/00/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  بسیجی :عضویت

      بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 دوشیکاچی مسئولیت:

 08/00/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه ام کننده:یگان اعز

 بیرجندمزار شهید: . سوم دبیرستان )علوم تجربی( تحصیالت: 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

. نور کم فانوس شروع به نوشتن کردمشب هنگام است همه بچه ها خوابیده اند و من در 

کردم درباره  نوشتن فکر میخوابیده است قبل از ، غالم حسین، همسنگری ام، دست چپ من

صبح که از خواب بلند شدم ؟از درگیری امروز یا از درگیری های روزهای قبل ؟چه بنویسم 

زهای بارانی هواپیما هوا ابری بود از همان اول صبح احتمال نیامدن هواپیما بود بله چون رو

خم خم چند صبح را به ظهر کشاندیم و ظهر را به عصر که ناگهان صدای مد. آکمتر می 

هواپیما از دور به گوش رسید در عرض چند لحظه همه بچه ها خود را به کنار پدافند 

  .رساندند

چون هواپیما ها خیلی  ؛پدالی زد دیکی از بچه های بجنورد نشسته بود پشت توپ و چن

تشبار بچه آدر ، سید بچه درگز بود .نزدیک شده بودند از روی صندلی برخاست و سید نشست

جای ، چند هواپیما انداخته بود گفتند تا به حال با کمک چند تن از بچه ها ه او سید میها ب

مدند آموقعیت پایین را بمباران کرد و بعد از چند دقیقه روی سر ما  شما خالی هواپیمای اول

محمد عباسیشهید   
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ن لحظه ها خشاب من در آ ؛ی شدند و باز دور می شدندمواجه م ، های سید که با تک پدال

 وردند و من تند تند پر میکردم نوار نوار و بچه ها نوارها را می آ می و فریادپر کن بودم 

های سید  شدند که با تک پدال دقیقه چند هواپیما باالی سرمان حاضر می 86هر . کردم 

راکت باالی سرمان انداختندکه خوشبختانه دور  5یک بار  .گشتند شدند و باز برمی مواجه می

روز پر تالش و فعالیتی برای ما و ، ن روزآخالصه سرتان را درد نیاورم . تر از محل ما افتادند 

چون هوا ابری بود و  .کردیم هواپیما بیاید بود اصال فکر نمی، مده بودندآبچه هایی که تازه 

ولی از طرفی چون امروز شنبه بود و دیروز جمعه و روز ، چند دقیقه ای هم باران می بارید

دادیم این بود  ل بود چند درصدی احتمال امدن هواپیما را میهواپیمایی تعطی، جمعه

ن روزی برایتان بگویم که خود من پشت توپ آولی از  ؛8365بهمن ماه  4ماجرای شنبه 

د چند شنبه بود ولی چند روز قبل از این ماجرا بود ساعت یآن روز یادم نمی آ، نشسته بودم

نیروی توپ تازه عوض شده بود و  ؛ظاهر شدندبود که چند هواپیما باالی سرمان  3:85یا  3

روز نبود و رفته بود به  نآسید هم  .میمن و غالم حسین بود.ترسیدند  طفلکی ها کمتر می

امروز سه هواپیما باالی ، گفتم روی توپ نشسته بودم داشتم می، مدآاما بعد از ظهر  .یگان

شدند و بچه ها تند تند پر  یکردم و خشابها پشت سر هم خالی م سرمان بود و من کار می

بچه ها خیلی  ، کردم در همان حالی که تیر انداری می ؛اما چشمتان روز بد نبیند، کردند می

اما کسانی که  .نها نشده بودمآهواپیما چند راکت انداخته بود و من متوجه  .ترسیده بودند

 ن تیر اندازی خشابمتوجه شده بودند خیلی ترسیده بودند و فرار کرده بودند و من در بی

ولی معلوم نبود که بچه ها در کدام سوراخ . هایم خالی شده بود و فریاد میزدم خشاب خشاب 

مدم و خشاب را عوض آبه هر حال دیدم چاره ای نیست پایین  ؛به مخفی شده بودندنس

، مدندآ دوباره، مدند و پس از چند لحظه دوباره همان هواپیما هاآبعد از بمباران بچه ها  ؛کردم

کردم غالمحسین متوجه شد که یک طرف مسلح شده است  در همان حال که شلیک می

طرف راست توپ را که گیر کرده بود رفع گیر کردیم و مسلح کردیم و شروع به زدن کردیم 

تشبارها و چند موقعیت دیگر خورده بودند و شهید آالبته راکت هایی که انداخته بودند جای .

فرین آ .گفت یم به هر حال بچه ها جمع شده بودند و هر کسی چیزی میو مجروح داده بود
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م کرد و بخیر حن روز هم خدا به جانمان رآبه هر حال ، زدی دستت درد نکنه خوب می

 .ریخت ترس از دلشان می، شد و کم کم بچه ها روز به روز تجربه شان بیشتر می .گذشت

  تجربه برایشان باقی گذشت زمان بگویم خواستم می ؛بیشتر سرتان را درد نیاورم

  در خشت خام بیند. پیر همان را، ده بیندینآنچه جوان در آگذارد و به قول معروف:  می
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 حسینعلی نام پدر:

 05/10/0311 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

  پاسدار عضویت:

 طبس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 م.م011بضه فرمانده گروهان ق مسئولیت:

 13/11/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ،ادوات ضدزرهامام رضا)ع(00نور،لشکر تیپ،سپاه یگان اعزام کننده:

 (طبسرحمت آباد)روستای مزار شهید:  .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 باسمه تعالی

 شهید حسن عباسیان در پانزدهم فروردین هزار و سیصد و چهل در یک 

و زحمت کش در روستای رحمت آباد طبس دیده به جهان گشود . دوران  خانواده ی مذهبی

سالگی قدم به مدرسه گذاشت و  6کودکی را نزد والدین خود به خوبی سپری نمود . در سن 

تا دوم راهنمایی تحصیالت خود را ادامه داد و به دالیلی ترک تحصیل نموده و به کار آزاد در 

 تهران و طبس مشغول شد.

نقالب در راهپیمایی ها شرکت داشت و خدمت مقدس سربازی خود را به اتمام قبل از ا

رساند و شهید تنها فرزند ذکور خانواده بود با تشکیل سپاه و بسیج عضو بسیج شد و بعد از 

به عضویت سپاه در آمد و فعالیت و فداکاری نمود . شهید  26/2/62آموزش نظامی در تاریخ 

مود که حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر می باشد و شهید ازدواج ن 36/7/62در تاریخ 

 در منطقه ی مهران شرکت کرد و به شهادت رسید.« 3والفجر »در عملیات 

اسیانحسن عبشهید   
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  رجب نام پدر:

 10/11/0311تاریخ تولد:

  3والفجر عملیات:

    بسیجی :عضویت

      طبس محل اعزام:

 مهران محل شهادت:

  م.م011 خدمه قبضه مسئولیت:

 01/15/0310 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات ضدزرهامام رضا)ع(، 00تیپ ،سپاه یگان اعزام کننده:

 طبس مزار شهید: .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 سمه تعالیاب

، تمام تیجد با ابتدا در و گذاشت مدرسه به قدم یکودک دوران از پس انیعباس دیشه

 به شروع و ترک را مدرسه، یماد فقر اثر بر ییراهنما مدو سال تا .کرد یم دنبال را خود درس

 و رفتار شد متذکر دیبا. باشد کرده کمکخود خانواده به زیناچ یخدمت قیطر از تا نمود کار

 انقالب یروزیپ از پس بالخص بوده نمونه آموزان دانش انیم در دیشه اخالق

  مدتها و کرد یم تیفعال ممکن حد تا یفرهنگ بعد در نستاتو یم تا که یاسالم

 یلیخ او به یو قطاران هم و بود دار عهده را آباد هللا یعموم کتابخانه تیمسئول

 یبرا بود یسرمشق و الگو و نوجوانان یهکل یبرا بود یبرادر و داشتند دیام

 کرد مشاهده دیبا او عمل در را مساله تیاهم و گرانید گرفتن درس

  دستورات به توجه با نهچگو مینیب یم، یلیتحم جنگ وقوع با که

 نبرد صحنه در تا کند یم تالش شتریب چه هر، ینیخم امام حضرت

باسیانغالمحسین ع شهید   
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 به او رفتن از و می شوند مانع یو رشیپذ در که رسد یم ییبجا و ردیگ قرار باطل هیعل حق

 از پس شود یم ملحق حق صحنه به که سوم دور یبرا عاقبت تا کنند یم یخوددار جبهه

 اتیعمل در عاشقانه و آغاز 3 والفجر اتیعمل، برد یم سر به یجنگ منطقه در که یچندروز

 ارتیز یآرزو و شده ینیحس یکربال یرهگشا، شیخو خون ثاریا با بتواند تا کند یم شرکت

 خود معشوق به عاقبت و گفته کیلب را حق دعوت، حسن نیا و برساند آرزومندان به را کربال

 سرخ خط تا دیگو یم پاسخ )ع(نیحس امام «یرننصی ناصر من هل کیلب» یندا و وستهیپ

 راهش و شاد روحش، گردد یاریآب اسالم تنومند درخت و تر داریپا شتریب چه هر، شهادت

    .باد پررهرو
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  پدافندی عملیات:

 پاسدار :عضویت

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 مانده گردان قائمفر مسئولیت:

 11/11/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

   ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بشرویه .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب

و اما وظیفه  من به آرزوى خود رسیدم ، ناراحت نباشید ، اى برادران و اى بستگان من ...

در  ، در خانه ، ردر بازا ، باید اسالم محمدى ) ( در جامعه خود پیاده کنید این است که شما

 (بازگشت همه بسوى خدا است) «انا هلل و انا الیه راجعون»و بترسید از خدا کههمه کارهایتان 

یاده کنید و از امر بمعروف و نهى از منکر را در جامعه خود پ ، و نماز را با جماعت بخوانید

مخصوصا نعمتى که خدا منت گذاشته بر سر ما و آن رهبرى  ، نعمت هاى خدا قدردانى کنید

وحدت و یکپارچه بودن و به وظیفه  ، امام امتست و شکرگزارى از این نعمت گروه گروه نشدن

 .خود و دستورات رهبر عمل کردن است

 یو حاال چگونه فکر م دى کردنا ببینید که تمام جوانان در گذشته چگونه فکر ممش 

 موقع درفساد مردم زندگى مى کردندوحاال چگونه تمام جوانان ما عشق به شهادت و کنند.آن

 ؟وفکرشان دین است ؟مراکز دین خدمت مى کنند در

هلّل شهید  ه مقدم زاداحمد عبدا  
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 ، حمایت کنیدرااین نائب بر حق امام زمان  ، پس بهوش باشید و از امام امت ، اى مردم

کنید  د و خیلى به دنیا نچسبید که دنیا بیوفاست و براى خدا کارمبادا که کفران نعمت کنی

که درس شجاعت و ، سرور آزادگان، سالم بر حسین مد .آکه دنیا پشت سر شما خواهد 

که ، رهبر مستضعفان ، شهامت و شهادت و آزادمنشى به جهانیان آموخت . درود بر خمینى

  مین علیها سالم ادامه دهیم .چراغ راهى است براى ما که خط حسین و ائمه معصو

پیامبر ، ناراحت نباشید گریه براى من نکنید که وقتى دین در خطر باشد ، پدرم و مادرم

( فداى دین خدا مى شوند و مرا حالل سائمه )ع( زهرا ) ، ) ( فداى دین خدا مى شود

 کنید و مى دانید که آرزوى هر شیعه شهادت است .

 

هر کسى باید امتحان خود را ، و اى خانواده ام .را حالل کنیدمن  ، ان و برادرانمعمو ج

مدرسه کنید که  راهیما بچه هایم را ا .من تو خوب از امتحان درآمدیم ، اپس بدهد نزد خد

  ...ند و در صراط مستقیم قدم بردارنددرس بخوانند و خدمت گزار به اسالم باش
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کارى نکنند که دشمنان  ، یه برایم نکنداز پدر و مادرم و برادرانم تقاضا دارم که گر...

خوشحال شوند و از فرزندانم مى خواهم راه اسالم و قرآن را بروند که انسان منحرف توى چاله 

از سپاه  ، و اى همشهریان زارى مى افتد که عاقبت جهنم است و براى من خرج زیاد نکنید .

د و آنان که قانون اسالم را رعایت قانون اسالم را رعایت کنی ، و بسیج حمایت و تقویت کنید

 ...نمى کنند سر جاى خود شان بنشانید

 

 پیام شهید:

مبادا که ، ای مردم به هوش باشید و از امام امت این نایب برحق امام زمان حمایت کنید

کار کنید که دنیا  کفران نعمت کنید و خیلی به دنیا نچسبید که دنیا بیوفاست و برای خدا

 .مدآهد پشت سر شما خوا

امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه خود پیاده کنید و از  .نماز را با جماعت بخوانید

 نعمت های خداد قدردانی کنید.
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 رمضان ام پدر:ن
 10/10/0311 تاریخ تولد:

 قادر عملیات:

    بسیجی :عضویت

 قاین محل اعزام:

 اشنویه محل شهادت:

   بیسیم چی -مم.80خمپاره انداز مسئولیت:

 01/11/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای اسفدن )قاین(مزار شهید:  .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

د. این را بدانید خواهم که مرا حالل کننمى، امبا عرض سالم به رهبرم و ملتم و خانواده

انسانهاى پاک و ، شود. زندگى واقعى در همین سنگرهاستخدا هر چه بخواهد همان مى

واقعى که مدتها دنبالشان بودم در اینجاست. خداوند لطف کرده و نور رحمتش را بر من حقیر 

ى الحمدهلل. راست، کشید پر نور گشتهنورى که در تاریکى حسرت یک شعله آتش را مى، تابیده

  چه زیباست عشق بین انسان با خدا.

مگذارید دشمنان اسالم خوشحال گردند بلکه با ، وقتى که من شهید شدم، پدرم و مادرم

خوشحال بودن خود مشت محکمى بر دهان آنان بکوبید. در شب شهادت من مانند شب 

شهید شدن امیدوارم از ، عروسى من جشن بگیرید و به خوشحالى بپردازید. پدر و مادر عزیزم

للهیاحمد شهید  عبدا  
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چون شب عروسى ، همانطور که گفتم در لحظه شهادت من ؛من هیچ ناراحتى نداشته باشید

هر وقت به سر قبر من رفتید به یاد هفتاد و دو تن از یاران ، مادرم و پدرم من جشن بگیرید.

 .حسین باشید و براى من گریه نکنید و افتخار کنید

 

 

 پیام شهید :

است انسانهای پاک و واقعی که مدتها دنبالشان بودم در زندگی واقعی در همین سنگره

 اینجاست.
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 حبیب اهلل نام پدر:
 05/10/0313 تاریخ تولد:

  بدر عملیات:

    بسیجی :عضویت

   بیرجند محل اعزام:

 شرق دجله محل شهادت:

        001خمپاره انداز  مسئولیت:

 01/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر  ، سپاه ن اعزام کننده:یگا

 مزار شهید: روستای کاریزنو. دانشجوی تربیت معلمتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالیاب

من محمود عبداللهی از آنجا که نخواستم وصیتنامه بنویسم ولی باز به دالیلی مجبور به 

شما می خواهم صحبت  نوشتن شدم و مزاحم شما می شوم مرا می بخشید و چند سخنی با

 کرده باشم. 

اول با مادر و پدرم و خواهر و برادرانم که مرا ببخشند که نتوانستم موقع رفتن با آنها 

گذشته از آن روی سخنم با پدر و مادرم که این خواهش را از آنها دارم که  ؛خداحافظی کنم

داشته باشند دای یکتا به خاطر من سیاه پوش نشوند و توکل بر خ ، اصال برایم گریه نکنند

 .چون ناصر و قادر است

( با من )ب Bکه در دبیرستان شریعتی در کالس دوم شعبه ی  هایم دوم با همکالسی

از آنها تقاضا دارم که آنچه را که بدی و ناراحتی از من دیده و شنیده اند ، درس می خوانده اند

ادامه بدهند و از آنها تقاضا دارم که  مرا ببخشند و درسشان را تا آنجا که امکان دارد برایشان

  .جای مرا در انجمن اسالمی پر کنند و همواره رهرو راه شهیدان باشند

له شهید  ی کارزینومحمود عبدا  
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سومین سخنم با ملت شهید پرور و غیور ایران اهالی شهرستان بیرجند است هر چند که 

مزاحم بخشند که  تر از آنم که بتوانم پیام به آنها بدهم ولی به هر حال مرا می من کوچیک

می خواستم بگویم که همیشه وحدت خودشان را حفظ کنند و بخاطر خواربار ؛ آنها می شوم 

و دیگر اینکه  کوپن و غیره سروصدا راه نیندازند که این کارشان دشمنان را شاد می کند

همیشه در نمازهایشان امام را دعا کنند و دعاهایشان همیشه ظهور حضرت مهدی )عج( را 

 .د دعاهای شمارا مستجاب خواهد کردتی که خداونبطلبند به درس
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 رضا نام پدر:
 10/11/0311 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

    بسیجی :عضویت

 قاین محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

         دوشیکاچی مسئولیت:

 00/00/0313 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    وات و ضدزرهاد ، نصر5لشکر  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 (قاین) خضریروستای مزار شهید:  .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

وصیتنامه خودم را با نام اهلل شروع می کنم. با درود و سالم به امام زمان و نائب برحقش 

ا کنون و با درود شهدای جنگ بدر ت امام خمینی و با درود فراوان به تمام شهیدان اسالم از

فراوان به خانواده های شهیدان و اسیران اسالم و با درود فراوان به تمام اسیران اسالم که در 

عراقی هم اکنون به سر می برند و با درود فراوان به تمام رزمندگان اسالم  زندان های بعثیون

درود فراوان به  ان و باو مفقود االثر های ایران و با درود فراوان به شما ملت شهید پرور ایر

محمد عبدیشهید   
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  . شما پدر و مادر و مردم شهید پرور شهرستان خضری درود می فرستم

وصیتی من دارم که شما حجاب اسالمی خود را رعایت کنید و ، خواهر و مادر جان

مادرجان برای من سیاه نپوشید که دشمنان من خوشحال می شوند و مادرجان برای من 

گوئید که ناراحت نباشند و به بو به تمام خویشان و دوستانم گریه نکنید و خوشحال باشید 

مردم شهید پرور خضری ابالغ کنید هرکس از من ناراحت است مرا ببخشد و اگر کسی پول یا 

 .است به او بدهید و او را از من راضی کنید کارچیز دیگری از من طلب

نگید و نگذارید که پیام من به مردم خضری این است که تا آخرین قطره خون خود بج

ول ئاین شهیدان مسخون ما در برابر ، حتی اگر شده یک قطره از خون شهیدان پایمال گردد

  . هستیم

مرده اند ، گمان مکنید کسانی که کشته می شوند، مادر و پدر گرامی و قومان و خویشان

من را در هر  که زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می گیرند. و مادرجان اگر من شهید شدمب

کجا که خواستید دفن کنید و سر خاک من شعار اهلل اکبر سر دهید و هیچ ناراحت و غمگین 

اگر شما خوشحال بودید دشمن غمگین می شود  ؛نباشید که دشمن خیلی خوشحال می شود

 ...و امیدوارم که به پیروزی نهایی برسیم

د و خواهرم حجاب خود را حفظ کندهد و پیام من این است که برادرم راهم را ادامه ... 

من می دانم که اگر شهید شدم از مرگ من ناراحت خواهید شد و پدرجان و مادرجان هیچ 

زده نخواهید  اشید که در پیشگاه امام حسین و حضرت فاطمه شرمنده و شرمبوقت ناراحت ن

 .بود

 

 پیام شهید:

 ب خود را حفظ کند.پیامم این است که برادرم راهم را ادامه دهد و خواهرم حجا
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  صفر نام پدر:

 05/13/0351 تاریخ تولد:

  0کربالی عملیات:

    بسیجی :عضویت

 قاین محل اعزام:

 حاج عمران محل شهادت:

 بانه دید مسئولیت:

 01/11/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، تیپ ویژه شهدا، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای بیهود )قاین( .الت: پنجم ابتداییتحصی

 

 

 

 سمه تعالیاب

هدف از جبهه آمدن این است که برای حفظ اسالم و قرآن دفاع کنم وهدف من این 

آمریکا و اسراییل و صدام و ، است که مشت محکمی به دهان جنایتکاران و ابرقدرت ها

سلمین خیانتی بکنند و چون در این منطقه ها بکوبم که آن ها نتوانند به اسالم و م، صدامیان

هر وجب یک برادر عزیزی همچون بنده افتاده است و پیام من به مردم غیور ایران این است 

چه جانی و چه مالی و اگر من ، که به گفته های امام عزیزم لبیک گویند و جبهه هارا پرکنند

ای این بنده حقیر زیارت کنید و وصی ه بجخواهم ک نتوانستم به زیارت کربال بروم از شما می

وصیت نامه من  فتن خداوند تبارک و تعالی به اینو با در نظر گرباشد  من پدرم بنام صفر می

 ...عمل نماید 

  

محمد علی عجمیشهید   



 312...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 



 313...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 محمد علی نام پدر:
 31/10/0315تاریخ تولد:

  5کربالی عملیات:

    سرباز عضویت:

 قاین محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م11پاره اندازخم مسئولیت:

 05/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 مزار شهید: روستای بیهود )قاین( .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 سمه تعالیاب

را به صورت  مهربان بود و همه ی اقوام نیز ایشان خیلی، بنا به اظهار پدر این شهید عزیز

خا  دوست داشتند. همه ی کسانی که با این عزیز برخورد داشته اند از او به نیکی یاد می 

کنند و به روحش درود می فرستند. مهربانی شهید تنها به اظهار عاطفی خالصه نمی شد 

                         بلکه در امور کشاورزی و کار های منزل یار و یاور والدین خویش بود .

 شهید موسی عرب از استعداد شگرفی برخوردار بود اما شرایط مالی خانواده 

اجازه ی ادامه تحصیل به وی نداد و پس از طی دوران ابتدایی ترک تحصیل کرد و به تهران 

و از  گیردرفت و در یک نانوایی مشغول به کار شد . در هنگام اقامت در تهران عکس می 

اب بگیرند و روبروی خودشان نصب کنند. به والدین احترام خاصی خانواده می خواهد آن را ق

می گذاشت و هرگاه کاری داشتند به یاری آنها می شتافت و از آنها می خواست استراحت 

خیلی اهمیت می داد و تالش می کرد محیط پیرامون خویش را ، کنند . به نظم در کارها

           منظم و تمیز نگه دارد .

موسی رعبشهید   
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والدین اصرار داشتند جنازه را ببینند و وداع  ، شهید موسی عرب را آوردند وقتی جنازه

سر در  ، )ع(حسین، یشکنند ولی مانع می شدند و سر انجام مشخص شد این عزیز چون موال

 بدن ندارد.
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 محمد باقر نام پدر:

 31/11/0351 تاریخ تولد:

 0بیت المقدس عملیات:

    بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

         م.م001خمپاره انداز مسئولیت:

 01/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    امام رضا )ع(،ادوات و ضدزره 00 نور،لشکر یگان اعزام کننده: سپاه،تیپ

 فردوسمزار شهید:  .تحصیالت: سوم هنرستان ) راه وساختمان(

 

 

 

 سمه تعالیاب

تین و مورد عالقه ی همگان بود. لباس هایش را مرتب و پاکیزه نگه رام و مآاز کودکی 

می داشت به درس و مدرسه بها می داد و مورد لطف و توجه معلمین خویش بود . در اوقات 

ب آن می پرداخت . گاه با دوچرخه اش ظروفی را از آفراغت به مطالعه ی کتاب و تالوت قر

ه ها هدیه می نمود. به مراسم مذهبی مسجد می ب می کرد و بر خانواده و همسایآشیرین 

ش اجازه و در هر کار از والدین بود رفت و فعاالنه شرکت می جست. به مسائل اخالقی پایبند

شرکت می جست و نمازها را  در مجالس مذهبی خصوصا عزاداری امام حسین)ع(می گرفت. 

لباس هدیه گرفته بود که ، ن بود و از امام جمعه ی فردوسآسر وقت می خواند. وی قاری قر

ن دلبستگی زیادی داشت. در راهپیمایی ها و تشییع جنازه ی شهدا شرکت می کرد و در آبه 

          فعالیت های مذهبی و بسیج مدرسه عضو بود.

دعا کنید توفیق شهادت یابم. و سرانجام به این  می گفتدر سن کم عازم جبهه شد و

دم را آپرخوری  :می فرمود، وقتی دلیل را پرسیدندخورد و ق دست یافت. وی کم غذا می توفی

مهدی عصاریانشهید   
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ن می خواند و آنکند مریض شوم و از جبهه بمانم. وی با صدای بلند قر؛ مریض می کند 

ن او در گوش ما طنین انداز آهنوز طنین قرائت قر، همسایه ها پس از شهادت او می گفتند

             است.
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  سید عباس نام پدر:

 10/10/0311 ریخ تولد:تا

 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

 قاین محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

        م.م 001خمپاره انداز  مسئولیت:

 31/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 ای ورزگ )قاین(مزار شهید: روست .تحصیالت: حوزوی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بروید در ، گویم که این همه به دنیا و مادیات تکیه نکنیدمن به شما مى، برادران عزیز ...

باالخره بر اساس مسئولیتى که  آفرینند.ها مىجبهه و ببینید در آنجا برادران چه حماسه

، دشمن را شکست دهیم، ر به قول امامهاى نبرد اعزام شدم و در این راه اگداشتم به جبهه

پیروزیم و اگر چه به ظاهر هم شکست بخوریم و کشته شویم به هر حال مایه شکر پروردگار و 

 افتخار ماست و ما پیروز هستیم.

رویم که به جایى مى، به درجه رفیع شهادت برسیم، براى من و شماست که در این راه

زندگى ذلت بار را هیچوقت قبول نخواهم کرد و مرگ  آنجا که بهشت نامند.، ملکوتش نامند

 دهم همان سرخ شهادت را بر آن ترجیح مى

 طورى که قلبم آگاه است به آرزوى خود

  رسید. خواهم 

یم علویسید ارباه روحانی شهید   
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ام زیرا از نعمتهایى که سال از عمرم گذشت و هنوز اندر خم یک کوچه 81 ، هیهات

بیشتر از نعمت بزرگ خداوند  ام وهام و شرمندسپاس گزارى نکرده، پروردگار به من داده

توفیق نیافتم ، باشد، خمینى بت شکن، روح خدا، تقلید ما مرجع امام و کردم که ناسپاسى

افسوس و صد ، آنطور که باید در گفتارش تفکر کنم و توفیق نیافتم که بیشتر بشناسمش

، پدر عزیزم نشنیدم.ولى از والیتش بهره نجستم و فرامینش را ، افسوس که با او هم عصر بودم

  براى من شهادت نامه را امضا کردى.، درود خدا بر تو که با امضا نمودن رضایت نامه

در راه دین ، اى از یاد خدا غافل مباشلحظه، کوه باش و چون کوه استقامت کن، مادرم

 «اهلل اکبر و خمینى رهبر»قامت را بلند گیر و نداى ، بکوش که هر چه بکوشى باز کم است

بزن که پیام ما  مردم برسان و همانند آنان فریاد گوش فریاد شهیدان راه خدا را به، سر ده

 ..است. پیروى کردن از خدا و قرآن و خمینى

 

، خواهم در هر حال پیرو والیت فقیه باشید و تقوى را پیشه نمودهمن از شما مى... 

انیت را سر مشق خود قرار دهید پیشه نمائید و همیشه روح، اخالق اسالمى را در زندگى خود
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با تمام قوا بجنگید و انتقام ، و با کفار و منافقین و آمریکا و شوروى و دیگر قدرتهاى شیطانى

براى پیروزى اسالم و براى نابودى ، در نمازهایتان امام را دعا کنید، خون شهدا را بگیرید

  صدام دعا کنید.

با  واروار استقامت داشته باشید و زینبزینب، من دوست دارم در مرگم، اى خواهرانم

 دشمنان مبارزه کنید.

سخنى با آشنایان و دوستان دارم :به راه پاک روح اهلل ایمان داشته باشید و بیشتر در راه 

، و صحبتى دارم با آنهائى که همیشه در گوشه و کنار اهداف جمهورى اسالمى پیش روید.

دستهاى مرا از تابوت بیرون بگذارید تا دنیا پرستان  خواهممن از شما مى، زنندمدام نق مى

چشمهاى مرا باز بگذارید تا کوردالن بدانند کورکورانه ، رومبدانند که دست خالى از دنیا مى

  ..این راه را انتخاب نکردم.

 

 پیام شهید:

من از شما می خواهم دستهای مرا از تابوت بیرون گذارید تا دنیا پرستان بدانند که با 

اه را رچشمهای مرا باز بگذارید تا کوردالن بدانند کورکورانه این ، دست خالی از دنیا می روم

 انتخاب نکردم.
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 سید علی نام پدر:
  10/11/0310 تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

 قاین محل اعزام:

 تنگه چزابه محل شهادت:

 م.م001فرمانده دسته خمپاره انداز مسئولیت:

 03/01/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ،ادوات و ضدزرهنصر5تیپ جواداالئمه)ع( لشکر سپاه، یگان اعزام کننده:

 )قاین( ورزگ روستایمزار شهید:  .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 باسمه تعالی

اربعین حسینی فرارسید که در آخر ماه محرم می باشد. ماهی که خون بر شمشیر پیروز 

ماهی که سرور شهیدان حسین )ع( فریاد می زند که اگر با کشته شدن من دین   ،می شود

ساله می  81پس ای شمشیرها بر بدن من فرود آیید و من یک جوان ، محمد ) ( زنده شود

ادامه پیدا کند و اگر شهید شدم بر مزارم گریه ، باشم باید کوشش کنم که راه حسین)ع(

 ه ورزگ بیاورید. نکنید و من را به روستای خودم ب

چنگ بزنید به ، پیام من به ملت ایران این است که همچنان که در آیه باال ذکر شد

ریسمان خدا و از تفرقه بپرهیزید و وحدت خود را در همه حال حفظ کرده و گوش به فرمان 

 .دامام امت خمینی کبیر باشید. و پدر و مادرم آنچه در توان دارند برای نماز و روزه ام بدهن

  

یسید محمد علوشهید   
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  غالمحسین نام پدر:
 10/13/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

 قاین محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 )قاین( مزار شهید: روستای اکبریه .زویتحصیالت: حو

 

 

 

 سمه تعالیاب

کشاورز زاده و اهل روستای اکبریه از توابع شهرستان قاین ، علیپور مطلق ، طلبه شهید

بود. دوران کودکی را در محیط سالم روستا و به دور از غل و غش سپری کرد و وارد مدرسه 

، و بدلیل عالقه به فراگیری علوم و معارف دینی ع ابتدایی را در روستا به پایان رساندقطشد. م

 وارد حوزه ی علمیه شد و مدت پنج سال در حوزه مشغول تحصیل بود. اهل عبادت

 و راز با خداوند بود. 

 او نیز علی رغم ، به جبهه رفت و آمد داشت، بدلیل اینکه برادر عباس

 انوادهازطرفی خ ؛عاشق رفتن به میدان نبرد شد ،سن و سالی که داشت

 سن و سالورزید و بسیج نیز با این به جبهه مخالفت می با رفتن او 

 موافقت نمی کردند و او به این خاطرقامت با رفتن او  و قد و

یپور مطلقعباس عل روحانی شهید   
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شد برای رفتن به جبهه  و خواهش و تمنا موفق بشدت ناراحت و گریان بود. سرانجام با اصرار

می شناخت و برای رفتن لحظه شماری می و سر از پا ن ثبت نام نماید. لذا خیلی خوشحال بود

 کرد. 

مجروح ، در حین عملیات ، مرحله اعزام همرزم بود. پس از دو، محمدعلی، در جبهه با برادرش

 می شود و به لقاء اهلل می پیوندد.
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 علی نام پدر:
 01/00/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 امیارانک هادت:محل ش

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 01/11/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بشرویه .تحصیالت: اول راهنمایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

خوش مشرب و  ، اخالق شهید علیزاده در خانواده مستضعف و متدین به دنیا آمد. خوش

ترک  ، خوش کردار بود. به جهت اینکه به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده کمک نماید

ندای  8362بنایی و رانندگی تراکتور مشغول شد. در سال  ، تحصیل نمود و به کار کشاورزی

و بوم  رهبر کبیر انقالب را لبیک گفت و برای یاری رزمندگان و دفاع از اسالم و انقالب و مرز

موقع رفتن به جبهه به قدری عاشق بود که ، به منطقه عملیاتی کردستان اعزام گردید، کشور

           سر از پا نمی شناخت و شب اعزام را تا صبح بیدار ماند.

از همرزمانش در یکی از محور های عملیاتی در حین گشت زنی در  تعدادیسر انجام با 

شهید علیزاده با بدنی سوخته به ، و بر اثر اصابت آرپی جیگرفتار آمدند ، کمین ضد انقالب

ما گمان نمی کردیم » فیض شهادت نائل آمد. از فرمایشات خانواده ی این شهید است که :

خداوند این منت را بر ما بگذارد و این رحمت و فیض را نصیب ما کند و کسی از خانواده ی 

         «ما شد. ما شایسته شهادت باشد ولی لطف خدا شامل حال

ادهمحمدرضا علیزشهید   
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 محمدعلی نام پدر:

 00/01/0311 تاریخ تولد:

  8والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 فاو محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 (بشرویهمزار شهید: روستای هنویه ) .سوم متوسطه تجربیالت: تحصی

 

 

 

 سمه تعالیاب

امام  ، با سالم و درود بر امام عصر امام زمان)عج( و نجات دهنده مسلمین از زیر ستم

خمینی و باسالم و درود بر شهدا و خانواده هایشان و معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی و با 

سالمتی شما را . امیدوارم که حالتان خوب باشد  ، وی مهربانعرض سالم خدمت شما پسرعم

از درگاه خداوند متعال و منان خواسته و خواهانم و چنانچه جویای احوال پسرعموی حقیر 

و هیچگونه کدورت دعاگویی شریف شما مشغولم ه الحمداهلل خوبم و ب، باشید، محمدرضا، خود

 .و ناراحتی ندارم

ه موفق و موید در همه امور بوده باشید وناراحتی نداشته باشید امیدوارم ک، پسرعمو جان

بنده در اهواز مشغول خدمت هستم و خیلی  ، و در صحت کامل بسر ببرید. پسرعمو جان

ن سنگرهای رزمندگان را فقط جای شما خیلی خالی است که با ابتکارتا، خوش می گذرد

 . درست کنید

ادهمحمدرضا علیزشهید   
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با هم هستیم و در یک چادر زندگی  و ه ایماعزام شد با بچه های طبس، پسرعمو جان

روز است که به جبهه آمده ام و هیچ متوجه نشده ام که کی این  85می کنیم و االن مدت 

 اگر شک دارید می توانید امتحان کنید. امتحانش هم مجانی است. ، اوقات می گذرد

گر یک وقت خواهید بخشید و ا، باالخره اگر بدی از بنده دیده باشید ، پسرعموجان

باالخره از بزرگ گذشت است و فعالً جای بنده  .خواهید بخشید، نسبت به شما اهانتی کرده ام

ن به سفانه تا اآلأخیلی خوب است و بخور و بخواب است و هیچ خبری از جنگ ندارم مت

 ..همین منوال گذشته است.
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  رحیمنام پدر: 
 10/11/0318 تاریخ تولد:

 01والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 حلبچه عراق محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزرهتیپ ذوالفقار،،لشکرویژه شهداسپاه، یگان اعزام کننده:

 بیرجندمزار شهید: . سوم متوسطه اقتصادتحصیالت: 

 

 

 

 لیسمه تعااب

 :حضور محترم اخوی ارجمندم جناب کاظم آقا

امیدوارم که حالتان خوب بوده و کدورتی بر وجود شریفتان نبوده و در پناه ایزد  ؛سالم

کرده  روزگارتان )خدمتتان( را به خیر عافیت سپری می، منان و توجهات حضرت ولی عصر

حمدهلل سالمتی برقرار و باشید ال، سیدفخرالدین، باشید اگر جویای حال برادر حقیر خود

در موقع سال تحویل به دستم  36/82/66دست خط مبارک در تاریخ  .ماللی در بین نیست

، اخوی ارجمندم. رسید و خیلی خوشحال شدم بخصو  نامه ای که تایپ کرده بودید 

به شهر حلبچه عراق می رویم از  2/8/67یا  8احتمااًل من و آقای حسین موسوی امروز و فردا 

ول من همیشره علی آقا را سالم برسانید علی آقا و خانمشان و محمدآقا با خانمشان و ق

عموآقا ، به امید پیروزی رزمندگان اسالم والدینشان را سالم برسانید. والدین را سالم برسانید

 رضا را سالم برسانید. 

  

مادیسید فخرالدین ع شهید   
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 محمد حسین نام پدر:

 11/11/0315 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی ت:عضوی

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م011خدمه قبضه مسئولیت:

 10/00/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 )فردوس(مهرانکوشک روستایمزار شهید:  .فوق دیپلمتحصیالت: 

 

 

 

 حیمبسم اهلل الرحمن الر

با سالم به پیشگاه امام زمان )عج( و با درود بر امام امت و امت امام و رزمندگان اسالم 

که بى باکانه درجبهه ها حق علیه باطل را یارى مى نمایند . امروز هنگامى که احساس مى 

ه کنم که جبهه ها نیاز به من دارد با حضور خود باید اسالم را یارى نمایم . با سالم بر خانواد

  محترمم امیدوارم که در فراغ من اندوهگین نباشند .

 

باید افتخار کنید که فرزندى در دامنتان پرورده اید که جان خود را  ، اى خانواده من

مادرم هم اکنون که رزمندگان اینچنین در جبهه ها حضور مى یابند  فداى حسین )ع( نمود .

ری نص غ  ارباهیمشهید   
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ود قلب امام زمان و امام امت و خانواده بر ماست که با حضور خ، به پاس حرمت خون شهیدان

  هاى شهداء و اسرا را شادمان کنیم .

 مبادا در فراغ من گریه کنید تا شاید دشمن در گریه تو شاد شود . اى همشهری ، مادرم

امروز از پیر و جوان در برابر خون شهیدان مسئولید .جوانان در جبهه حضور پیدا ، هاى من

  اسالم را یارى کنند . ، من مسجد با دعاکنند و پسرتان را در دا

هیچوقت از بسیج و سپاه و دیگر ارگانها کناره گیرى  ، اى دوستان و همشهریان من

من در  اسالم را یارى کنید . ،بر شماست که در این برهه از زمان، نکنید .اى جوانان و دوستان

ه خداوند ما را براى به اهتزاز خاتمه باید از خداوند منان تشکر کنم و سجده شکر بجا آورم ک

 .و یارى اسالم انتخاب نمود «ال اله اال اهلل» : آوردن پرچم

من از ملت ایران به خاطر خدمات و کمک هایشان قدردانى مى کنم و امیدوارم که 

من پنج ، ما کردخانواده عزیزم اگر خداوند توفیق وصالش را نصیب  همینطور ادامه دهند .

تومان از ساعت  56. امیدوارم که آن را از گردن من سبک کنید و نیز رمروزه قرض دا، روز

  ساز اسالمیه نیز قرض دارم که آن را بپردازید و از افراد عذر خواهى کنید .
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 کندرنام پدر: اس
 11/10/0311 تاریخ تولد:

 5کربالیعملیات: 

    بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 بی سیم چی ئولیت:مس

 13/00/0315تاریخ شهادت: 

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 امام خمینی و امت حزب، رهبر کبیر، و نائب برحقشبا سالم و درود به امام زمان )عج(

جنگم تا روم و میآنقدر به جبهه می :نویسموصیتنامه خود را اینگونه می، ا... و شهید پرور

در میدان نبرد شهید  نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین )ع(، شهید شوم ای جوانان

 مبادا در غفلت بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد.، ای جوانان .شد

کنید که فردا در محضر خدا نندانتان به جبهه جلو گیری از رفتن فرز ، ای مادران

شهید را نمود . برادران استغفار و دعا را از یاد  72ل متوانید جواب زینب را بدهید که تحنمی

نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه بیاد خدا باشید و درراه او قدم 

کنند که نجدا ، یندازند و شما را از روحانیت متعهدبرداید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه ن

ی هاحضورتان را در جبهه روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست.،اگر چنین کردند

 ثابت نگه دارید .، حق علیه باطل

وانمحمد رضا فخار ج شهید   
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برای من گریه ، تقاضایم از پدرو مادرم این است که اگر فیض شهادت نصیبم گشت

ع( و برای او و یاران وفادارش گریه کنید . صبر را پیشه خود نکنید بلکه به یاد حسین )

 استفاده کند .استقامتتان را از دست ندهید که دشمن از ضعف شما سوء .سازید

آنانکه پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند ، اگر شهید شدم 

که خون شهداء آنان را دگرگون سازد و به اما باشد ، بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند

رحمت الهی نزدیکشان کند . سالم مرا به رهبر عزیزم برسانیدو بگوئید تا آخرین قطره خونم 

بندم که در تمام عاشوراها و در تمام سنگر اسالم را ترک نخواهم کرد با خداوند پیمان می

ی احکام اسالم نم تا هنگامی که همههمراه باشم و سنگر او را خالی نک کربالها با حسین )ع(

 پرچم اسالمی امام زمان )عج( به اجرا در آید. یردر ز
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 پیام شهید:

 همیشه بیا خدا باشید و در راه او قدم بردارید.
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 محمد نام پدر:
 01/11/0311 تاریخ تولد:

 بیت المقدس عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 ایستگاه حسینیه شهادت: محل

 اس پی جیـ  00آرپی چی  مسئولیت:

 15/13/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزرهجواداالئمه)ع(،08تیپ سپاه، یگان اعزام کننده:

 بیرجندمزار شهید:  .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و با سالم به رهبران رزمنده در جبهه ، ملت این قلب تپنده، با درود به رهبر کبیر انقالب

حال که  ؛و با درود به برادرانی که در مبارزه با نفس و با جهاد اکبر پیروز و سربلند بوده اند

 .باشد در این راه احتمال شهادت و کشته شدن می، من این طریق و راه اهلل را پیش گرفته ام

از من حقیر داشته باشند و یا حد اقل شنیده خواهند حرفی  برای بازماندگان که احتماال می

نویسم و  برای خانواده که جدای از این می. نویسم  در چند قسمت سخنانم را می، باشند

 .ینده این مملکت و جمهوری اسالمی را به دست داریدآشماهایی که ، برای دانش اموزان

نکنید و خیلی فراتر از  برادران عزیز سعی کنید که افکارتان را محدود در کتابهای درسی

ها و متخصصان با تقوا دارد  احتیاج به مطهری، ینده کشور ماآاینها بروید برادران عزیز 

ماده اداره کشور صد در آخودتان را در بعد تقوا همگام با درس پیشرفت دهید و تالش کنید ؛

ن دنیا از کار آر شوید و مبادا خدای نکرده خون شهدا را به هدر بدهید چرا که د، صد اسالمی

شما باز خواست خواهد شد و مبادا که راه راحت طلبی و رفاه را پیش گرفته و نه تنها سنگی 

رمهدی فروزانف شهید   
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برادران کشور به افرادی ایثارگر مومن  .از جلوی چرخ انقالب بر ندارید بلکه سنگ انداز شوید

تو را همچون بنی برادر خودت را بساز که در غیر این صورت این انقالب  .و با تقوا نیاز دارد

 باشد. صدرها و شریعتمداران کنار خواهد زد چرا که این انقالب را حافظی چون خدا می

تقوا قرار دهید و در ، برادران زیاد به مادیات عالقه نشان ندهید و پایه های خود را

نمازهای جماعت شرکت کنید و همیشه نماز را در اول وقت اقامه کنید و از ریا در اعمالتان 

 .کند بپرهیزید زیرا اعمالتان را حذف می

در پایان سخنی با مسئولین که با خون بیش از هفتاد هزار از بهترین جوانان بر سر 

مبادا پست و مقام شما را فریفته و ریا در کارهایتان نفوذ ، برادران عزیز ، مشاغل نشسته اند

انات احساساتی برخورد نکنید در شناخت جری، موزانآدانش  و برادران بالخص مسئولین. کند 

گاه قرار نگیرد و همیشه دنباله روی حق آو افکارتان تحت تاثیر اندیشه های انحرافی و نا 

گویید همیشه حق نیست و تشخیص حق از باطل  نچه شما میآباشید و در نظر داشته باشید 

 ، و قول داده خیلی سخت است ولی شما خدا را عبادت کنید تا او نیز همان گونه که فرموده

 .فرقان را به شما عطا نماید

شما برادران تقاضا مندم که همیشه امام را به یاد داشته باشید و سعی کنید او را از

او الگو و نمونه ی یک انسان کامل مومن است و برای او و تمام مسئولینی که  هبشناسید ک

 طلب طول عمر کنید. ، کنند برای انقالب کار می

موزان را در آدانش ، که هرچه از شما بگویم کم گفته ام، ن عزیز و گرامیشما ای معلما

این جهت هدایت کنید و بدانید که اگر این کار را کردید فوزی عظیم در انتظار شماست و 

ها مسئولید و باز خواست خواهید شد. به امید این که همه  بدانید که شما در قبال این امانت

از  ؛شیم و در روز قیامت نامه اعمالمان را به دست راستمان بدهندما در جهاد اکبر پیروز با

، کنید شما برادران التماس دعا دارم مخصوصا از شما برادران پاکی که در اتحادیه خدمت می

در انشا اهلل خدا توفیق خدمت خالصانه در راه خودش را بیش از بیش به شما عطا فرماید و 

 از خدا برای من طلب مغفرت کنند... در نمازهای شبشان خواهم که از برادران مومن می کل
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  علی نام پدر:

 05/10/0318 تاریخ تولد:

    بدر عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/00/0313 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

  آسیابان- مزار شهید: قهستان .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بر این ، به پاره های آهن بگو تا جان مرا دریابند و خونم را ای هستی بخش ، خدایا ...

وح مگر ندانسته که همه چیزم و ر، زمین شهیدپرور بریزد تا دین خدا و رسول زنده بماند

در صراط  ، انسانیم که در من بوده .... و تمام توانم و قدرتم از تو بوده . مرا ای پروردگار محمد

ی های شهادت را با یم این رسول و جمهوری اسالمی زیبایت محکم کن تا در تحکییخدا

  مرا در نزدت روسفید کن .، روحم در آغوش کشم . ای معبود من

 

ون من را به پای نهال اسالم و انسانیت بریز . خدایا اگر با جان ناچیز مرا بگیر و خ، الهی

الیق آمرزش نیستم زمین را از خونم سیراب ، ریختن یک قطره از خون من که بر زمین بریزد

بگو برمن  ، که جان مرا بگیرند بگو مور هستندأبه فرشتگانت که م، کن . ای خدای بشریت

ل فطرتیجالشهید   
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ن را ندارم و خود شفاعت گناهانم را بکن و آسان بگیرند که من گناهکار تحمل جان کند

گناهانم را عفو کن که من ، خداوندا، شهیدم کن تا بر حقانیت محمد شهادت دهم ، خدایا

 . را ندارمو طاقت عذاب سنگین ت

تو نزدیک ترین و مهربانترین انسان در طول زندگی من ، ای مادر . سالم بر مادر عزیزم

شما برای من وقتی که کوچک بودم زحمات زیاد و  ؛م کسی ندارمبودی و مهربانتر از تو و پدر

های زیادی کشیده اید و مرا شیر داده ای و مرا تربیت کرده ای و تحویل جامعه  بیدار خوابی

داده ای و از شما تشکر می کنم و اگر حق فرزندی تو را ادا نکردم از شما می خواهم که با 

  روح بزرگواری که دارید مرا ببخشید.

 

من اکنون جان ناچیزم را تسلیم خدا نمودم و در راه او می دهم ولی شما فرزند خود را 

ارزش شما بارها و بارها از ، مادر و در طبق اخال  نهادید و تقدیم خدا کردید و شما ای پدر

تو هم برای من زحمت ، من بیشتر است و واالترین ارزشها را دارید و همچنین تو ای پدرم

دی چه رنجها و زحماتی که نمی شود بر زبان آورد ولی من جواب زحمات تو را زیادی کشی

ندادم امیدوارم توهم از سر تقصیرات من درگذری و خداوند این بخشش را از شما قبول کند و 

شما از خدا بخواهید که این قربانی را از شما قبول کند و خوشحال و شاد باشید که فرزند 
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ادید و هیچ وقت گریه نمی کنید نه اینکه گریه بلکه شاد و مسرور خود را در پیشگاه خدا د

 هم بشوید.

 من از امت شهیدپرور ایران می خواهم که ، اما سخنی به امت شهیدپرور ایران

بچه های خود را خوب تربیت کنند تا سالح بر دست گیرند و راه شهیدان را ادامه دهند و 

ود و با یک دست قرآن و با دست دیگر سالح بر نگذارند که خون شهدای انقالب پایمال ش

بتازند و آنها رانابود ، دست گیرند تا بر قلب ابرقدرتهایی که بر ضداسالم فعالیت می کنند

و درآخر از همه از دوستان و آشنایان بخواهید که مرا حالل کنند که خداوند در آخرت  سازند.

  ت.از حق خودش می گذرد ولی از حق الناس نخواهد گذش

رضا درعملیات والفجر به درجه رفیع شهادت نایل آمده ، درضمن برادر شهید مذکور

 است. 
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  ابوالقاسم نام پدر:
 11/15/0338 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 001خمپاره انداز  مسئولیت:

 05/00/0315 تاریخ شهادت:

    مجرد عیت تاهل:وض

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 مزار شهید: فردوس .تحصیالت: لیسانس الهیات ومعارف اسالمی

 

 

 

 سمه تعالیاب

در صحنه  شیبا وفا ارانی)ع( و  نیاگرچه ما در زمان امام حس ، قهرمان و دالور امت... 

 در نکیا ، میده یاریرا اورا بر طبق اخال  گذاشته و شیخو که جان ناقابل میکربال نبود

 نیاز تبار پاک امام حس یفرزند.  میزمانه را نظاره گر نیو حس گرید یکربال شیروزگار خو

که  رودینموده و م امیزمانه ق دادیظلم و جهل و ب هیکه همانند جد بزرگوارش عل )ع(

اسالم به انحراف رفته  نیگزیرا جا یو اسالم واقع دیرا از صفحه روزگار محو نما زمان انیطاغوت

  . دینما

 

پس  ؛میزمان بشتاب نیحس یاریو به  میاست که بار سفر بربند دهیوقت آن رس نکیا

آنها  شیگفته و تداوم بخش راه خو کیامام لب یم و به ندایگرد مانیبا شهداهم پ دییایب

که خود را در زمرة شهدا  ستمیآن ن قیال، ریو عبد سراپا تقص زیبنده نا چ نیگرچه ا، میباش

یاضیانمحمد ارباهیم ف شهید   
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با تمام وجود از اسالم و  که نستیشهدا و رزمندگان اسالم ا یتمام امیاما پ میقلمداد نما

او را تنها  چگاهیو دست در دست امام گذاشته و ه مینمائ یو پاسدار تیحما یاسالم انقالب

)عج( متصل  یحضرت مهد یزرگ و جهانرا به انقالب ب یانقالب اسالم نیو انشاءا... ا مینگذار

  . دیینما

و  دیدیمن زحمت کش تیشما سالها در رشد و ترب، و مادر دلسوز و مهربانم زیپدر عز.... 

آنطور  و میشما را جبران نما کرانیو من نتوانستم زحمات و خدمات ب دیدیکش هایداریشب ب

کرده باشم به  تیها را ناراحت و اذممکن است شما میرا ادا نما یفرزند فهیوظ دیو شا دیکه با

ام جنازه عییمبادا در تش ؛دیبخش دیو مرا خواه خواهمیخاطر از شما ها عفو و گذشت م نیا

 دشاد خواهن یصورت دشمنان امام و انقالب اسالم نیدر ا رایز دیینما هیو گر دیکن یتاب یب

و پاداش مژده داده  ا به اجرر نیخداوند صابر رایز دینما یبائیاالمکان صبر و شک یشد . حت

  .است 

بنده  نیو اگر از ا خواهمیبا همسرشان معذرت م میاز برادران و خواهر گرام نیهمچن

 انیاقوام و دوستان و آشنا هیاز کل زیو ن دیخواهند بخش، باشند دهید یو رنجش یناراحت، زیناچ

 یروزیو پ زمانیعز طول عمر امام یاول برا ، زمیعز نیعفو و گذشت دارم . والد لبط

 .  دیدعا کن ریبنده حق نیا یآمرزش گناهان و معاص یبرا زیرزمندگان اسالم و ن

طلب عفو و گذشت دارم و  وبیفار الذنوب و ستار العغاز خداوند  گرید کباری انیدر پا

 زین زمیوارم در عالم محشر مارا با محمد و آلش محشور گرداند و از شما پدر ومادر عز دیام

 . مجدد دارم یخواه عذر
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امام و امت امام و  یو سربلند یامام امت و سالمت یبرا تیطول عمر با عاف یبا آرزو

 انیدر بندمان سخنم را به پا یاسرا یاسالم و آزاد رزمندگان حق یبرا ییو نها عاجل یروزیپ

  . رسانمیم
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 علی  نام پدر:
 05/11/0310 تاریخ تولد:

 مقدسبیت ال عملیات:

    بسیجی عضویت:

 یرجندب محل اعزام:

 کرخه نور محل شهادت:

  00آرپی جی مسئولیت:

 01/10/0310 تاریخ شهادت:

   مجرد وضعیت تاهل:

    تیپ جواداالئمه )ع(،ادوات و ضدزره ، امام رضا ع 00 یگانسپاه، یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند .تحصیالت: سیکل

 

 

 

 سمه تعالیاب

نذر کردم پسرم که  :با گذشت و پرحوصله بود مادرش می گوید ، دی مهربانوی فر

اگر شفا یابد اسمش را علی اکبر بگذارم . شهید فردی با غیرت بود به کارهای ، مریض بود

ورزشی از قبیل بوکس و کاراته می پرداخت واز مربی گری شهید خائف بهره مند می شد. به 

اشت . زندگی ساده ای داشت و همه را به آن فرا می خواند. با اهتمام د نبسیج و پایگاه های آ

بی حجابی شدیدا مخالفت می کرد و معتقد بود باید حجاب کامل باشد. به مراسم مذهبی 

عالقه ای وافر داشت. از دشمنان انقالب خصوصا صدام نفرت داشت. از شهادت سخن می 

د بعد از مراسم چهلم شهید سکته گفت و معتقد بود شهادت بهره او خواهد شد. پدر شهی

         نمود و به لقای حق شتافت.

و مطیع اوامر الهی بود به نماز سر وقت اهتمام داشت. خیلی کم  انباز شهید پیرو پاک

حرف ولی سخاوتمند و اهل بذل و بخشش بود. از تشریفات دوری می جست و به زندگی 

 ندگی بزرگان عالقه خاصی داشت.ساده عالقه مند بود. به تاریخ اسالم و قصص ز

اقسمی علی اکبرشهید   



 422...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

بر ضد طاغوت فعال بود. شب ها در گروه های ، در راهپیمایی ها و شعار نویسی بر دیوار

به جبهه اعزام شد و در عملیات  68بسیجی به پاسداری مشغول بود. و سرانجام در سال 

  .افتخار آفرین بیت المقدس به شهادت رسید

، ش های انقالب اسالمی برایش بسیار مهم بودحفظ وحدت و ارز ، پیروی از رهبری

اگر چه »رفتار و کردار امام برایش الگوی تمام عیار بود لذا در وصیت نامه اش آمده است : 

اما آخرت از دنیا زیباتر ، دنیا زیبا و دوست داشتنی ست و آدم را به سوی خودش می کشد

  «را انفاق نکند؟ پس چرا انسان آن، است . مال دنیا را باید گذاشت و رفت
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   سید علی اکبر نام پدر:
 13/11/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 بانه محل شهادت:

  م.م001خمپاره انداز مسئولیت:

 10/11/0311تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ت و ضدزرهادوا ، لشکر ویژه شهدا ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند. تحصیالت: چهارم دبیرستان )اقتصاد(

 

 

 سمه تعالیاب

، می خواهم در ستایش معبود خودم ستایش معشوقی که سالها از او دور بوده ام

         سخنانی را بازگو کنم و بنویسم .

لذتها را را دریابد و گول  بنده حقیرت را چشم بصیرت عنایت کن تا حقایق ، بارالها

می دانم که هنوز تو را نشناختم . آخر تو کیستی؟ چرا خودت را آشکار نمی  ، معبودمنخورد. 

تو هم هستی و ، کنی ؟ تا شکر نعمتهایت را آنطور که شاید و باید انجام دهم . ای موالی من

تو هستی برای اینکه به هر چیز که می نگرم عاقبتش را در تو می یابم چون غیر  ؛هم نیستی

نمی تواند باشد . آری هستی بر یاد دوستانت برای اینکه به تو می اندیشند برای کسانی که 

همه و همه  فکر و ذکرشان تو هستی پناهشان تو هستی و دنیا و آخرت آنها تو هستی .

چیزشان تو هستی و نیستی برای کودکان برای آنها که خفته اند و در الک خویش فرو رفته 

  خوردگان شیطان . اند . برای گول

با تمام وجود به سویتان ، سالم گرم مرا که از اعمال قلبم.سالم بر پدر و مادر مهربانم 

پذیرا باشید . پدر عزیزم نمی دانم در صبر و استقامت شما باید چه واژه ای را به ، می فرستم

سمیسید علیرضا اقشهید   



 425...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

م در طول پدر .آری تو همان پدری هستی که یک فرزندتان را در راه خدا دادید ؟کار برم

مرا ببخشید و مرا دعا کنید تا مورد  ، مشکالت زیادی را برایتان به وجود آوردم، زندگی

در عزای  .امیدوارم که این لیاقت بزرگ را داشته باشم که شهید شوم .رحمت خدا قرار گیرم

من گریه نکنید و اگر خواستید گریه کنید برای مظلومیت سرور شهیدان گریه و عزاداری 

 پیشه کنید.، در شهادت من همان صبری که در شهادت برادرم داشتید، ادرمکنید م

بدی از ، امیدوارم که ادامه خون شهیدان باشید اگر در طول زندگی، شما برادران عزیزم

من دیدید مرا ببخشید و شما ای خواهر عزیزم از شما می خواهم در صورت شهادتم صبر 

 زه من اشک نریزید که به گفته قرآن شهدا زنده اند. پیشه کنید از شما می خواهم بر سر جنا

خواهش می کنم که اگر حقی بر گردنم دارند به منزلمان ، از تمام مردم عزیز شهرستان

دیگر عرضی ندارم و همه شما را  ؛مراجعه کنند تا در روز قیامت در مقابلشان شرمسار نباشند

 به خدای بزرگ می سپارم. 
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   اکبر سید علی نام پدر:
 03/10/0331 تاریخ تولد:

 فتح المبین عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 شوش محل شهادت:

  دوشیکاچی مسئولیت:

 10/10/0310 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

تولدی دیگر یافته ام و وارد دانشگاهی شده ، پدر جان از روزی که عازم جبهه شده ام... 

در این  ؛تادش حسین )ع( می باشند سام که کتابش قرآن و بنیانگذارش محمد ) ( و ا

ن دانشگاه در ای .دانشگاه به جای قلم از اسلحه استفاده می شود و مرکب آن از خون می باشد

از خود گذشتگی پشت پا زدن به هواهای ، دروس مختلفی تدریس می شود که از جمله ایثار

و همسر و  برادر، خواهر، مادر، نفسانی و امیال شیطانی و فدا کردن بهترین چیزها مانند پدر

 خدا می باشد اما افرادی که می خواهند وارد این دانشگاه بشوندفرزند حتی سر و جان درراه 

باید آمادگی قبلی داشته باشند و در کالس درس معلمان مومن و با ایمان و شجاع درس فرا 

من دوره مقدماتی را در کالس شما درس گرفته ام جدا شما و مادرم معلمان  گرفته باشند که

خوبی برایم بوده اید و قبولی و سرافرازی ام را مدیون شما و زحمتهای شما هستم . من با 

 در برابر شجاعت و روح بزرگتان سر تعظیم فرود می آورم. تمام وجود 

سید غالمرضا اقسمیشهید   
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پدر عزیزم در حق شما بدی های فراوان کرده ام که امیدوارم از تقصیراتم درگذرید و مرا 

مورد عفو قرار دهید و در صورتی که شهید شدم ماشینم را بفروشید و مقدار پولی که در بانک 

رید و دو سال برایم نماز و روزه بپا دارید و مخارج بگی، در خانه می باشد، دارم دسته چک آن

حسین را تربیت ، فرزندم، آن را از محل این پول بپردازید و مازاد آن را تا موقعی که همسرم

می کند و در خانه هست به مصرف خانواده ام برسانید و اما سالم من بر مادری که از حلم و 

، مادر مهربانم .اکی و مهربانی کم نظیر می باشدبرخوردار است و در پ، صبری بسیار کم نظیر

اگر شهید شدم برایم شیون و گریه نکنید و خدای را شکر کنید که توانستید فرزندی تربیت 

از تو می خواهم که حاللم کنی و از ، مادر جان .کنی که روز قیامت پیش جدت رو سفید باشد

 .نسبت به تو انجام داده ام درگذریبدیهایی که 

 

مسائلی چند ، ت همسر عزیزم: هم اکنون که عازم جبهه حق علیه باطل می باشمخدم

اوال در مدتی که با هم بودیم تو نسبت به من محبت فراوان نمودی و  :برایت مطرح می نمایم
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چون من نتوانستم آنچنانکه باید نسبت به تو احسان  ؛چنانچه از من بدی دیدی مرا ببخش

 کنم و پیش تو شرمنده ام . 

همسرم چنانچه شهید شدم از تو می خواهم که حجاب و وقارت را بیش از پیش حفظ 

دیگر خواهران مسلمان خواهد بود و در دامن مادران وحجاب تو ، نمائی زیرا ضامن خون من

پاک است که فرزندان مومن و متقی رشد می نمایند. و در همه حال یاد خدای را فراموش 

مسئله حسین فرزند عزیزم است که ، انی نگردی و دیگرهای نفس ننمایی و تسلیم هوس

تعلیم او از هیچ چیز فروگذار باندازه تمام جهان دوستش دارم از تو می خواهم که در تربیت و 

دیگر در صورت ، نکنی و تا موقعی که قدرت داشتی محافظت او را شخصا به عهده بگیری

شهیدان همیشه زنده اند و نزد خدای خود شهادت من هیچ بر سر جنازه ام گریه ننمایی زیرا 

امام  «هل من ناصر»روزی دارند هدف و راه من فقط بخاطر اسالم است و لبیک به ندای 

  برومندش امام خمینی است .حسین )ع( و فرزند 
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  سیدعبدالرحیم نام پدر:
 0331|11/00 تاریخ تولد:

 خیبر عملیات:
    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

  دیده بان مسئولیت:

 1/00/0310 تاریخ شهادت:

 جزیره مجنون وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند. تحصیالت: دیپلم ادبی

 

 

 

 سمه تعالیاب

 «امام خمینی )ره(» شهادت هنر مردان خداست .

در محله خیرآباد بیرجند به دنیا آمد . 8336ی قالیبافان درسالپدرم شهید سید عل

در ایام کودکی پدر گرامیشان را از دست دادند.  .ایشان کوچکترین فرزند در خانواده بودند

ترین دانش جزو بر، با پشتکار و عشق فراوان به تحصیل شهید بزرگوار در تمام مقاطع تحصیلی

ارزات علیه رژیم شاهنشاهی به همراه برادرانشان از . در اوج مبآموزان زمان خود بودند

 . یشگامان تظاهرات و مبارزات بودندپ

با دختر عمویشان ازدواج کردند , ایشان در آن زمان معلم بودند و مشغول  8366 سال

خدمت به فرزندان سرزمین ایران . در امتحانات دانشگاهی از رتبه های ممتاز استان بودند . تا 

دوشادوش مردم در تظاهرات شرکت می کردند .  57شکوه انقالب اسالمی در سال پیروزی پر 

با خدمت در روستاهای محروم سربیشه مانند استانس و تحصیل دادن و آموزش  68در سال

 به کودکان محروم به سازندگی و حمایت از محرومان جامعه شان پرداختند . 

اافنسید علی اقلیبشهید   
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ه جبهه های حق علیه باطل در لباس هنگامی که نه ماهه بودم ب 8368سرانجام در سال

مقدس بسیجی داوطلب رفتند . قبل از اعزام به نقل و قول مادر بزرگم تنها سخن ایشان این 

 . «بار اول رفتن من به جبهه و دفعه ی آخر بازگشتم است»بود : 

بزرگترین خصوصیات ایشان مهربان بودن , فداکار بودن , دلسوزی بیش از حد ایشان 

, عشق فراوان خواهر , محبت و مهربانی به همسر محروم بود . احترام ویژه به برادر وبرای قشر 

به مملکت ,رهبر و احساس مسئولیت در برابر جامعه و جان بر کف امام روح اهلل)ره( بودن از 

در عملیات خیبر جزیره  8362ویژگی های ایشان بود . سرانجام در راه دفاع از میهن در سال 

ن سال بعد به خانواده تحویل دادند , خو 86ادت رسید. پیکر مطهر ایشان را مجنون به شه

شرف و عزت بود و این بزرگترین افتخار زندگی من به ، پاکشان ضامن بقای وطن , انقالب

 عنوان یک فرزند شهید است . 
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  علی اکبر نام پدر:

  13/10/0311 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:
    بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 اروند رود محل شهادت:

  م.م11مپاره اندازخ مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای سرند )سرایان( .پنجم ابتداییتحصیالت: 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امام امت و بر تمامى شهیدان و  ، امام عصر و بر نائب بر حقش ، مهدى موعود با درود بر

درود بر شما امت حزب اهلل .من با توجه به حساس بودن دوران و موقعیت کنونى 

مشت  ، انقالب،برخودوظیفه دانستم به جبهه بیایم . و هدف از آمدن به جبهه اینست که

کوبم تا سنگر برادرانى که از این جهان به آن جهان محکمى بر دهان آمریکا و یاوه گویانش ب

  خالى نگذارم تا پیرو آنان باشم و راه آنها را ادامه دهم . ، پیوستند

 

 ، برایم گریه نکنند ، اگر انشاء اهلل شهید شدم ، پیام من خطاب به پدر و مادرم اینست که

، ابراهیم، حبیب و برادرم، مو از خواهر عزیزم و برادر کوچک که دشمنان من شاد مى شوند .

درضا قربانی سرنشهید   
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گریه  ،مبادا در مرگ من گریه کنند که دشمنان شاد شوند و اگر خواسته باشند ، مى خواهم

که مشت  ، کنند بر عبداهلل الحسین گریه کنند و از خواهرم مى خواهم که حفظ حجاب

 حفظ کنند و به دیگران هم بیاموزد . ، کوبنده هست بر دهان یاوه گویان

بر زمین بماند ، رانم مى خواهم که امام را تنها نگذارند و نگذارند که اسلحه مناز براد

 ، دارید که همانطورى که من نیز این را انجام دادم و از شما مى خواهم که با توجه به اسمى

واقعا همانگونه باشید و مانند حضرت ابراهیم و حبیب ابن مظاهر براى نهضت خدا،گام بردارید 

این وصیت را بپذیرند و با رعایت  ، خواهران مى خواهم به عنوان یک برادر کوچک و از کلیه .

مشت محکمى بر دهان یاوه گویان و منافقین بزنند و مبادا بى تفاوت باشید که  ، حجاب خود

سر بزیر خواهید ، فاطمه زهرا)س( ، اگر بى تفاوت باشید در نزد خدا و در نزد بى بى دو جهان

 بود .

امیدوار هستم که امام را یارى کنید و این  ، مى روم و در میان شما نیستماکنون که 

در آخر  انقالب را حمایت نمائید و تا آخرین قطره خون خود با دشمنان اسالم بجنگید .

همگى شما را بخدا مى سپارم و آرزو دارم که از لحظه هاى عمرم کاسته شود و به عمر امام 

 .عزیز افزوده شود

 

 

 ید:پیام شه

 این انقالب را حمایت نمایید و تا آخرین قطره خون خود با دشمنان اسالم بجنگید.
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  غالمحسین نام پدر:

  10/11/0331تاریخ تولد:

 3والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 قالویزان محل شهادت:

  م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/15/0310 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: باغستان )فردوس( .تحصیالت: ششم ابتدایی

 

 

 

 م الجبارینسبسم اهلل القا

بزرگترین وصیت من به بازماندگانم این است که سعى کنید با یاد خدا و به نام خدا و ... 

دل به دنیا نبندید و خود را  ، رسدفراموش نکنید دنیا به آخر مىدر راه خدا زندگى کنید و 

سعادت اسالم و  ، راه عزت و سعادت است، یاى سفر آخرت کنید . راهى که من رفته امهم

  مسلمانان و سعادت خودم انشا اهلل .

 

 ، خیلى دوستتان دارم ولیکن خدا و اسالم را بیشتر دوست دارم ، پدر و مادر عزیزم

از شما مى خواهم برایم گریه نکنید و شاد ، ه خداوند بزرگ مرا قبول کند و شهید شدمچنانچ

باشید که فرزندى را در راه خدا قربانى دادید . همانند دیگر سربازان اسالم در زمان پیغمبر 

خون ما که از آنها رنگین تر نیست و خودمان هم که بهتر  ، ) ( و یا زمان امام حسین )ع(

  نیستیم .

فرساد ارباهیم قلی زادهشهید   
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همه شما را به خدا مى سپارم و امیدوارم راهى  ، همسر مهربانم و فرزندان خوب و عزیزم

جز راه خدا را پیش نگیرید و سعى کنید سربازان خوبى براى اسالم و مسلمین باشید و 

سفارش مى کنم که پاکى و صداقت را پیشه خود کنید و راه امام خمینى را که همان راه انبیا 

جز به خدا به هیچ چیز  ، فراموش نکنید و بدانید که پدر شما ، قاء اهلل استبراى رسیدن به ل

  فکر نمى کرد .

بى صبرى نکن که مرگ حق است و به سراغ همه کس خواهد آمد . راضى  ، همسرم

تو را به خدا سوگند فرزندانم را حنا کن و لباس نو بپوشان و پرچم  ، نیستم برایم گریه کنى

شیرینى و شربت بده و بگو شوهرم از کربال آمده است . نکند  ، ه نصب کنسبز رنگى درب خان

شیطان صبرت را برباید و دشمنان را خوشحال کنى . فرزندانم را به شیوه اسالمى تربیت نما و 

پیش  ، گاه و بیگاه برایم قرآن بخوان تا در قیامت، قرآن خواندن بیاموز و اگر قبرى داشتم

 ...ید باشىروسف ، فاطمه زهرا )س(
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 ؛سالحم را مردانه به دوش کشید و قلب دشمن کافر را نشانه روید ، اى برادرانم ...

 نگذارید تفنگم بر زمین بماند .

چون حجاب شما کوبنده تر از سالح من است  ، حجابتان را حفظ کنید، خواهران عزیزم

 ، اعتقاد دارید و قرآن.و شما اى ملت بیدار و شهید پرور ایران و تمام کسانى که به اسالم 

تعالى طول عمر با عافیت به  همیشه به یاد خدا باشید و بر این امام امت دعا کنید تا باری

 .)عج( متصل گرداندن انقالب را به انقالب حضرت مهدىایشان عطا نماید و ای

چون این انقالب  ، خون شهدا را پاس دارید و کارى نکنید که مدیون خون شهدا باشید

قدرش را بدانید که هر چه  ، ى از خون شهیدان رنگ و بو گرفته و به امروز رسیده استاسالم

 ...داریم از برکت خون این شهیدان است 
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 سمه تعالیاب

ب اهل بیت )ع( دیده به جهان در خانواده ای مذهبی و مح، شهید در شهرستان فردوس

 ، رخ داد اختر آسمان امامت و والیت . از آنجا که والدت ایشان در شب شهادت نهمینگشود

نامش را محمد تقی نهادند . محمدتقی در فضایی مملو از  ، پدر ومادر وی به عشق موالیشان

، ورزش و تحصیل، ایام کودکی را با بازی با همساالن خود ، عشق به اهل بیت )ع( رشد کرد

بسیار مودب و خوش  خویش گذرانید .از کودکیمومن بدون سایه پدر تحت سرپرستی مادر 

معلمان و مربیان از ، برخورد و عال قمند به امور مذهبی و مقید به انجام فرایض دینی بود

                 عملکرد درسی و اخالقی شهید در طول تحصیل راضی بودند .

ایشان در  ، دوران نوجوانی وی مصادف با اوج تظاهرات مردم علیه نظام شاهنشاهی بود

ها حضور فعال داشت . پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز در تمامی صحنه راهپیمایی 

حضور فعال و چشمگیر داشت . با صدور فرمان امام مبنی بر تشکیل  ، ها و عرصه های انقالب

بسیج مستضعفان به عضویت بسیج در پایگاه شهید بهشتی در آمد و فعالیت بسیجی خود را 

گشت  ، ید بیشتر اوقات فراغت خویش را به نگهبانی در پایگاه وآغاز نمود. در این مقطع شه

ینات محب محمد تقی ق شهید   
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فردی والیت مدار و عالقه مند به امام ، ورزش و مطالعه سپری می نمود . محمد تقی، زنی

گفتار  ، )ره( بود و تنها موضوعی که ایشان نسبت به آن حساس بود و وی را به خشم می آورد

                              د بود .و رفتار خالف نظام و رهبری توسط افرا

نجات خلق ، صبور و شکیبا بود و آرمانی جز پیروزی اسالم ، فردی مودب و مردم دار

کردستان و شهادت فی سبیل اهلل نداشت . در پاسخ به درخواست مادر برای ازدواج می گفت: 

ست می خواهم بسیجی تا جنگ ه ، ازدواج باشد برای بعد، امروز جبهه بهتر است از ازدواج

در  ، خدمت مقدس سربازی را در جبهه های نبرد حق علیه باطل 68و66باشم . در سال های 

بی سیم  ، مناطق مختلف عملیاتی گذرانید و پس از اتمام خدمت مجدد به جبهه اعزام شد

مورد اصابت ترکش قرار می گیرد و ، چی تیپ بود و حین انجام ماموریت از ناحیه ی پشت سر

به آرزوی دیرینه ی خود فیض شهادت ، همانطور که خود قبل از اعزام پیش بینی کرده بود

 نائل می گردد.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

توانیم چون ایمانمان  اگر نمی. هر چه قدر مصیبت بزرگ باشد قابل تحمل است  ...

این  ، االن که در جبهه هستم ؟!ه کار کنیمنمیدانیم چ . ضعیف است اخال  ما کم است

شما والدین  ؛اگر قدر خود را بدانید ؛دانیم هیچ کدام قدر خود را نمی .جبهه حق و باطل است

یک رزمنده هستید اگر خداوند قبول کند انشااهلل و باید بر خود ببالید به مردم کار نداشته 

  .فقط رضایت خدا باشدگویند همیشه هدف شما  باشید که درباره شما چه می

خواهم به خاطر حفظ اسالم که االن الزم است و باید فرزندتان در جبهه  از شما می

، به خاطر حفظ خون شهدا صبر کنید، به خاطر حفظ قران صبر کنید ؛صبر کنید، باشد

در ان ، دهد خداوند به شما پاداش بزرگی می ، هرچند سخت است قبول دارم ولی در مقابل

 .خواهم مرا در کاری که پیش گرفته ام تشویق کنید از شما می .پاداش خواهید رسید دنیا به

به من روحیه بدهید هر چند من اینجا از رزمندگان از دعای کمیل توسل حال و هوای جبهه 

محمد قهرمانشهید   
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نهایی که روز عاشورا آ .گیرم ولی وظیفه شما هم روحیه دادن و دعا کردن است روحیه می

نائب بر حق امام زمان ، پیر جماران. گذاشتند بعدا پشیمان شدند  امام حسین )ع( را تنها

هر کس االن با نیاز فعلی به جبهه نیاید و به ندای رهبر لبیک ؛ است اطاعت از او واجب است 

باید در اسالم او شک کرد خدا به ما دست و پا و چشم و زبان داده است که در جهت ، نگوید

نها استفاده کنیم ولی این را بگویم با دستی آیدن به خدا از رسیدن به کمال مطلق و برای رس

قبال گناه کردم با پایی که خدا به من داده قبال جایی رفتم که خدا راضی ، که خدا به من داده

دروغ ، تهمت زدم، غیبت کردم، نبوده و با زبانی که برای ذکر خدا و دفاع از مظلوم به من داده

خیانت ها ، ن داده تا از حریم اسالم و ناموس مسلمین دفاع کنمبا چشمی که خدا به م، گفتم

، با گوشی که خدا به من داده تا سخن حق را گوش کنم .به نامحرم نگاه کرده ام ، کرده ام

فردای قیامت اگر خدا از من بدبخت بپرسد در مقابل  ؛موسیقی و تهمت و غیبت گوش کردم

گرامی فردا همه اینها جواب دارد و اگر بگویید والدین  ؟این همه نعمت چه کردی چه بگویم

راه خوب و بد را ؟عقل ندادم ؟مگر به شما دو چشم بینا ندادم  :گوید خداوند می، دانستم نمی

رهبران مذهبی مگر شما را به حق  ؟پیامبرانی نفرستادم تا شما را هدایت کنند ؟نشان ندادم

و هیچ یاوری ندارم جز خداوند  ؟بگویمن موقع من چه آ؟چرا گوش نکردید  ؟دعوت نکردند

 .برم خدایا به تو پناه می؟چه کنم 

 بگذارید و رضایت بدهید فرزنتان در، والدین گرامی

 در غرب و جنوب  ؛جبهه باشد در هوای گرم و سرد باشد

  ؛در دشت و کوهستان باشد ؛کشور باشد

 در خشکی و در اب باشد

 در کنار رزمندگان باشد 

 را  سختی و مشکالت

 بیدار خوابی ؛تحمل کند

 بکشد تا شاید خداوند 
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با این همه گناه باز هم به فضل و کرم خدا امیدوارم و  .لطف کند و از سر تقصیرات ما بگذرد

بیاد  ؛بخشد فقط باید یک کمی حرکت داشته باشیم به طرف خدا برویم دانم که خدا می می

برای خدا  همه را، رفتن را خالصانه به جبهه ،روزه را خالصانه، نماز را خالصانه ؛خدا باشیم

که  بخواهیم و توکل بر خدا داشته باشیم و از هیچ چیز نترسیم انجام دهیم و فقط از او کمک

 ....پشتیبان ماست خداوند

راضی باشید که برادر شما در جبهه باشد خوشحال ، والدین گرامی و برادر و خواهران ...

ن آدر کنار ایثارگران در کنار بهترین انسانها برای حفظ اسالم وقرباشی که در کنار رزمندگان 

تا به حال  که همچنان را اگر مشکالت دوری از فرزندتان ، اگر راضی باشید ، خدمت می کند

در پیشگاه خداوند و  فردای قیامت، فزاییداین صبر بی اید و باز هم بر به خوبی انجام داده

این دنیا  ، این دنیا زود گذر است، خواهید بود رو سفید علیهافاطمه زهرا و زینب سالم اهلل 

برای پای میز محاکمه عدل ، دیاست به دنیای دیگر برای جایی که باید همیشگی باش پلی

این دوری  ، این اشک ها این گریه ها این مشکالت این صبر ها ؛اعمال نیک تهیه کنیم، الهی

اگر ما به  .ل الهی انسان را رو سفید قرار می دهدفردا در پای میز محاکمه ی عد، از فرزند
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یقین پیدا کنیم که برای که کار کنیم و بدانیم که دنیا و  گاه باشیمآخوبی به وظایف خود 

مریکا و ابر قدرت ها چه قدر از این اسالم و رزمندگان وحشت دارد و اگر بدانیم با حضورمان آ

م و اگر بدانیم که خداوند ناظر اعمالمان است و در جبهه ها قلب امام زمان )عج( را شاد کنی

نهایی که ماندند باید کار زینب گونه آاگر بدانیم انهایی که رفتند , کاری حسینی کردند و 

صبر کردن خیلی راحت ، اگر به اینها یقین پیدا کنیم به خدا قسم، انجام دهند و گرنه یزیدیند

این اشک هایی که در در فراق  ، بخواه بگذار و صبر کن و از خداوند کمک .تر می شود

اینها ، یدگریه می کنید و اشک می ریز این شبها که به خاطر رزمندگان، فرزندتان می ریزید

سعی کنید نیت خود را  ، این اشک ها گناهان را شست وشو می دهد، به درد انسان می خورد

بخشید که زیاد پر حرفی خیلی ، تا کارتان مورد قبول خداوند باشدخالص برای خدا کنید 

از شما والدین گرامی به خاطر اینکه تا  ، کردم ولی وظیفه ی خود دانستم که اینها را بنویسم

صمیمانه تشکر می کنم و از خداوند برای شما اجری بزرگ می ، کردید به حال به خوبی صبر

ن تحمل ه اآلخواهم و از همگی شما به خاطر زحماتی که برای من کشیدید و برای زحماتی ک

هم کمال  مرزش ما دعا کنید و از شما برادر و خواهرانآبرای ، معذرت می خواهم، می کنید

امیدوارم بنده برای شما برادر خوبی باشم و شما هم با اعمال و گفتار خود برایم  ، تشکر دارم

هستیم و از . والدین گرامی ما فعال در اهواز خوبی باشید و به شما افتخار کنم برادر و خواهر

مده ایم همین جا هستیم و هیچ خبری نیست و از شما می خواهم که در نامه آروزی که 

خانه  ، روزهایی که بیرجند می روید، وسالم چیز های دیگری هم بنویسید هایتان غیر از دعا

در پایان  .نها برسانیدآسالم گرم مرا خدمت ، اینها را برایم بنویسید، روید قای ریحانی میآ

سالمتی همه ی شما را از خداوند متعال ، ضمن سالم مجدد خدمت همگی شما و اقوام

خواستارم . توفیق و موفقیت و صبر بیشتر و پیروزی اسالم بر کفر را از خداوند می خواهم . 

ایثاری  ، اخالصی بیشتر، خدایا به ایمانی کامل ، خدایا یک لحظه ما را به خودمان وا مگذار

روحیه ای عالی عنایت فرما . خدایا اگر تا به حال  ، توکلی بیشتر ، شترصبر بی ، بیشتر

ما به تو پناه می  خدایا ، گناه کردیم غیر رضایت را بر گزیدم، خطا رفتیم ، نافرمانی کردیم

بریم و از تو کمک می خواهیم که تو مهربان و رحیم و غفور و بخشنده هستی و از این بنده 
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یم که با خدایا ما به فضل تو امیدواریم و از تو می خواه ، ریی سرکش و گنهکار می گذ

نه با عدالت .خدایا عواقب کار ما را ختم به خیر بگردان . در پایان  فضلت با ما رفتار نمایی

وسالمتی امام و سالمتی  والدین گرامی از شما تقاضا دارم برای پیروزی اسالم بر کفر جهانی

دعا کنید که ان ، زادی اسراآ و شفای مجروحین و معلولین و رزمندگان و باز شدن راه کربال

شاءاهلل پیروزی به یاری خدا نزدیک است به امید روزی که همگی کنار قبر ابا عبداهلل عرض 

 ان شاءاهلل . همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم . ؛ادب کنیم
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 حبیب ا... نام پدر:
 0311 تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

 بسیجی ویت:عض

 فردوس محل اعزام:

 سومار محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 01/11/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:
 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: دوم متوسطه

 

 

 

 سمه تعالیاب

متین و مورد عالقه ی همگان بود . لباس هایش را مرتب و  آرام و ، شهید قهرمانی از کودکی

پاکیزه نگه می داشت و به درس و مدرسه بها می داد و مورد لطف و توجه معلمین خویش 

و با همت و پشتکاری که داشت تحصیالتش را تا مقطع متوسطه ادامه داد . در  قرارمی گرفت

و پدر و مادرش را در انجام کارها یاری  اوقات فراغت به مطالعه ی کتاب و قرآن می پرداخت

می کرد . در مراسم مذهبی مسجد خصوصاً عزاداری امام حسین )ع( فعاالنه شرکت می 

جست و نماز هایش را سر وقت می خواند به مسائل اخالقی پایبند بود و در هر کاری از 

هدا حاضر می ش والدینش اجازه می گرفت. او همچنین در راهپیمایی ها و تشییع جنازه ی

شد و در فعالیت های مذهبی و بسیج مدرسه عضو یت داشت . شهید با توجه به این که 

اما به خاطر عالقه ی زیاد به امام خمینی )ره( و برای دفاع از خاک  ، دارای سن کمی بود

در  ، کشورش به جبهه ی حق علیه کفر شتافت و در اولین مرحله ای که به جبهه اعزام شد

یمجید قهرمان شهید   



 458...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

میلی متری را بر  12مام رضا)ع( مشغول به خدمت گردید و مسئولیت خمپاره اندازا 28تیپ 

 عهده گرفت . وسرانجام بر اثر اصابت ترکش به فیض عظیم شهادت نایل گردید .
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  محمد حسن  نام پدر:

  05/00/0331 تاریخ تولد:

 5کربالیعملیات: 

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

   محل شهادت: شلمچه

   م.م011خدمه توپ  مسئولیت:

 03/01/0315 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 فردوسمزار شهید:  .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 سمه تعالیاب

 سالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته . مادر عزیزم سالم ای کسی که عمرت به پای ما به

اگر در سن پیری داغدار  .پیری رسید. و من یک هزارم محبت شما را هم نتوانستم جبران کنم

، جوانان زیادی، شدید خیلی نگران نباشید چون ما مسلمان هستیم و به خاطر انقالب و اسالم

 رسند... میرند و دیر یا زود به هم میهمه هم می. خود را به خطر انداختند 

ا به شما خیر و برکت دهد اگر باعث رنجش شما شده ام مرا عفو برادران عزیزم خد ...

صورت . سعی کنید از راهش پرداخت شود  ، نمایید و حسابی اگر از مردم بر گردن من مانده

 به، ن مواردآبه جز  ، بدهی خود را روی کاغذ نوشته و الی کتاب مفاتیح بزرگ گذاشته ام

مسائل مالی و سرپرستی فرزندانم را به . روض هستم قای محمود احمد نیا نیز هزار تومان مقآ

هر ، تا خیال صدیقه خانم هم راحت و شما هم دغدغه ای نداشته باشید یدعلی رضایی بسپار

 ...به صورت معنوی اداء کند، کس دیناری از من طلب داشت

 ...به همه توصیه میکنم زیاد خود را ناراحت نکنند چون مرگ حق است... 

یوسف قویمشهید   
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  حبیب  :نام پدر
  10/00/0331 تاریخ تولد:

 بیت المقدس عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 خرمشهر محل شهادت:

  فرمانده دسته دوشیکاچی مسئولیت:

 13/13/0310تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزرهتیپ جواداالئمه)ع(،،نصر5لشکرسپاه، یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس تحصیالت: دیپلم.

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

من با عشقى که به معبودم  ، بنام اهلل که جان تمام موجودات در دست تواناى اوست

دارم و مبدائى جز او و مرامى جز اسالم و مکتبى جز مکتب قرآن و به یارى روح اهلل و بر 

 ، حسین بن على علیه السالم دارماساس رسالت و مسئولیتى که در برابر اسالم و قرآن و خون 

در پاى درخت  ، مى روم تا علیه دشمنان اسالم و قرآن بجنگم تا این خون بى مقدار و ناقابل

  اسالم ریخته شود .

گام بر مى دارم که  ، من با شناختى کامل از اسالم در این راه که اکنون جریان دارد

تظر عجل اهلل تعالى فرجه است و به کمک همان راه اسالم و قرآن و راه پیغمبر و مهدى من

مرا نا امید نساخته و لباس شهادت را بر ، اهلل ، امیدوارم که در راه معبودم ، روح اهلل مى شتابم

 انشاءا.. . ، تن من بپوشد

امام حسین )ع(  «هل من ناصر ینصرنى  »اگر من در آن زمان به نداى مظلومانه

ساله  16به نداى ) هل من ناصر ینصرنى ( این پیر مرد اکنون  ، نتوانستم جواب مثبت بدهم

است و نائب بر حق حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( یعنى حضرت  .که از سالله پاک رسول ا..

محبی رگر محمد باقر کاشهید   
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پاسخ داده و در جبهه هاى حق علیه باطل که جبهه «آیت ا... العظمى االمام الخمینى »

م را نسبت به اسالم و راه حسین )ع( مستضعفین بر علیه استکبار جهانى شرکت نموده تا دین

مى خواهم که این هدیه بى ارزش را از من بپذیرند. ، بقیه ا..، انجام داده باشم و از آقا و موالیم

  انشاء ا.. تعالى .

چند کلمه وصیت نامه بنویسد تا در دار  ، چون بر هر فرد مسلمان و مومنى واجب است

یسم تا در پیشگاه او من چند جمله اى مى نو ، آخرت روحش در نزد معبودش آزاد باشد

 .مسئول نباشم

اولین وصیتى که دارم به پدر و مادرم است و آن این است که دست از یارى اسالم و 

قرآن و خون بناحق ریخته پیغمبران و امامان برنداشته و تا آخرین قطره خون از آن دفاع 

  راه اسالم داده اند .نمایند و افتخار کنند که یک هدیه ناقابل را در 

چون به آرزوى دیرینه  ، اگر شهید شدم بر روى قبرم جوان ناکام ننویسید ، دوم اینکه
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رسیدم و از پدر و مادرم تقاضا مى کنم که براى من گریه  ، خود که پیوستن به اهلل است

  گریه شان براى امام حسین )ع( و کوبیدن دشمنان اسالم باشد . ، نکنند

د من خوانده شود و در حمل جس «اذا وقعت الواقعه »شییع جنازه من سورهدر ت ، سوم

از برادران و خواهران دینى مى  طنین انداز باشد. «ال اله اال اهلل و محمدا رسول اهلل» نداى 

خمینى بت شکن و روحانیت متعهد و مبارز برنداشته و  ، خواهم که دست از یارى امام امت

 . . مایند . انشاءا..خون شهیدان را پایمال نن

از برادران و خواهران مى خواهم که مساجد را خالى نگذارند و همچنین از برادران مى 

خواهم که در بسیج و سپاه پاسداران و دیگر ارگانهاى اسالمى و انقالبى شرکت فعال نموده و 

  مشت محکمى بر دهان مستکبرین و منافقین بزنند .

کمیل شب جمعه و دعاى ندبه را به یاد داشته باشند و  از برادران مى خواهم که دعاى

نماز را اول وقت بخوانند و نماز شب یادشان نرود که نماز شب ارتباط خود با خدا است و در 

دعاى کمیل و دعاى ندبه از خداوند بخواهند که هر چه زودتر فرج حضرت بقیه اهلل االعظم را 

 نتظار به در آورده و آنها را امیدوار سازند .به تعجیل انداخته و چشم منتظران را از ا

 پیام شهید:

اگر شهید شدم بر روی قبرم جوان ناکام ننویسید چون به آرزوی دیرینه خود که 

 رسیدم. ، پیوستن به اهلل است
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  سیدابوتراب نام پدر:

  01/10/0331 تاریخ تولد:

 خیبر عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 جزیره مجنون شهادت:محل 

  دوشیکاچی مسئولیت:

 11/00/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجندمزار شهید:  وتحصیالت: دیپلم

 

 

 

 سمه تعالیاب

درخانه ی سید ابو تراب فرزند پسری دیده به  8336شهید در چهارم اردیبهشت سال

نام او را مهدی نهادند . ، )عج( ولی عصرن گشود که به دلیل ارادت پدر بزرگوارش به جها

استعداد و نبوغ سید مهدی از همان کودکی قابل ستایش بود . به مکتب رفت و در کودکی 

قرآن خواندن را آموخت . دوران دبستان خود را در شهر بیرجند با موفقیت سپری کرد . سید 

 بود تابستان ها لحظه ای آرام و قرار نداشت .  مهدی اهل کار وتالش

سید مهدی پابه پای مردم و در صف  ، در روزهای مبارزات مردم علیه رژیم طاغوت

مبارزان مانند یک مرد قدم بر می داشت و علیه ظلم و تاریکی شعار می داد . انقالب که پیروز 

بسیج شد و از طریق بسیج به  شد او نیز مانند بسیاری از جوانان میهن اسالمی مان وارد

                 جبهه های نور و روشنایی اعزام گردید .

 جدیدو هر لحظه در آن درس جبهه را دانشگاهی می دانست که هر روز  سید مهدی

درس ایثار و صفا و سرانجام در تاریخ ، . درسی از اخالق و از خود گذشتگیمی آموخت

سید مهدی کاظمیشهید   
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مدرک خود را از این دانشگاه معنوی از دستان جد   ،شهید سید مهدی کاظمی 6/82/8362

 بزرگوارش امام حسین )ع( دریافت کرد و به جمع ملکوتیشان پیوست . 
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  رضا نام پدر:

  05/10/0351 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 دوشیکاچی، بی سیم چی مسئولیت:

 05/01/0315 دت:تاریخ شها

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند .تحصیالت: سوم دبیرستان )علوم تجربی(

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مردگانند بلکه آنها زندگانند و نزد 

 روردگارشان بهره مند میشوند.پ

چرا که از گریه  ؛مبادا در مرگ من گریه کنید ، پدر،مادر،خواهر و برادر عزیز و گرامیم...

شما حاللیت می طلبم چرا که در این  شما دشمن سو استفاده می کند. پدر بزرگوارم من از

ن اجازه ی شما و وبد، و از اینکه در موقع اعزام مدت زندگی فرزند خوبی برای شما نبودم

 رامعذرت می خواهم و عاجزانه از شما می خواهم که م ، ازم جبهه شدمبدون اطالع شما ع

 . ببخشید و مجددا مرا حالل کنید

جان کاظمیعلی شهید   
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می دانم که از مرگ فرزندت ناراحت می شوی ولی این را  ، مادر عزیز و بهتر از جانم

تنها این خوبی را ، گ در راه خدابدان که مرگ در راه خدا بهتر از مرگ در بستر است پس مر

دارد که انسان در پیش خدا الاقل روسفید خواهد بود پس عاجزانه از شما می خواهم که در 

و زاری از خود نشان ندهی و زینب گونه در جامعه  مرگ فرزندت هیچ گونه ناراحتی و گریه

می کنی . از  راحتباشی . اگر در مرگ فرزندت ناراحت باشی و گریه کنی روح فرزندت را نا

 شما حاللیت می طلبم.

دارید و سنگرشان را خالی شما هستید که باید اسلحه برادر شهیدتان را بر ، برادر عزیزم

. راه برادر شهیدتان را ادامه دهید که او جانش را در راه خدا داده و هدیه ای بود که از نگذارید

شما می خواهم که همچون گذشته که  طرف خدا آمده بود و به طرف او رفت. برادرم من از

در سپاه بودید االن هم سپاه را ترک نکنید . اگر سپاه را قبال ترک کردید ولی االن به گفته 

من عمل کنید و هرجا که شمارا الزم داشتند و امر کردند بروید و اطاعت کنید از شما 

 ندادم. ، دادم حاللیت می طلبم چرا که بر وظایفی که باید نسبت به شما انجام می
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با حجابت پاسدار خونم باش چرا که حجاب تو  ، اما تو که باید اسوه باشی ، خواهر عزیزم

کوبنده تر از خون من است. همچون زینب صبر و استقامت داشته باش و در جامعه طوری 

 باش که دیگر زنان جامعه از تو یاد بگیرند. از تو حاللیت می طلبم . 

از شما می خواهم تا جایی که می توانید  در مدرسه و کالس درس ،همسنگران عزیزم ...

به درستان ادامه دهید و درستان را خوب بخوانید و سنگرتان را خالی نگذارید و در موقعی که 

سفارشم به امت  .ندای امام را لبیک گفته و به جبهه ها بشتابید ، جبهه به شما نیاز داشت

را همچنانکه در گذشته جبهه ها  ، پرور بیرجند این است شهید پرور ایران خصوصا امت شهید

ن هم خالی نگذارند و هر وقت سالحی از دست رزمنده ای بر زمین می اآل، خالی نگذاشتند

افتد سالح را بردارند و راهش را ادامه دهند و در نمازهایشان از دعا برای امام و پیروزی 

 رزمندگان فراموش نکنند . 
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    برات نام پدر:
 05/18/0313 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 جزیره بوارین محل شهادت:

 م.م 011قبضه خدمه  مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای برون )فردوس(. ربیت معلم(تحصیالت: فوق دیپلم )ت

 

 

 

 سمه تعالیاب

تو خود می دانی که کوله باری پر از گناه بر دوشم است و هر لحظه که بر ، بار خدایا.... 

می آید سنگین و سنگین تر می شود تا به جبهه بیایم. پس از تو می خواهم که شهادت را 

که امتیازم برای این فیض الهی کم است. و اگر فیض نصیبم بگردان هر چند که خود می دانم 

آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد  ، شهادت نصیبم گشت

ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند. اما باشد که دماء ما شهداء آنان را نیز 

 متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند.

 

ملت شریف و مسلمان ایران از این حد فراتر رفته تا من برای آنها پیام بفرستم اگر چه 

ولی چند نکته را باید یادآوری کنم و نخستین حرف من این است که ای ملت مسلمان و 

قهرمان هرگز فرزند زهرا یعنی رهبر کبیر انقالب را تنها نگذارید همچنان که تا امروز تنها 

ونحبیب کامل ربشهید   
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توطئه دشمن را به خاطر حضور در صحنه خنثی نموده و آبروی نگذاشته اید و هر گونه 

  ببرید.دشمن او را 

دیگر حفظ وحدت است که امکان دارد دشمن بین شما تفرقه بیندازد و شما را از 

جدا کند که اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و جشن ابرقدرتهاست و ، روحانیت متعهد

و اما سخنی با دانشجویان عزیز؛ای دانشجویان  است. سوم حفظ مکتب و اسالم و حفظ قرآن

شما که معلمان آینده ی نه چندان دور نونهاالن انقالب هستید به ، عزیز و ای برادران ارجمند

هوش باشید که اساس هر کشور فرهنگ آن است و به قول امام عزیزمان این معلمان هستند 

 که می توانند استقالل کشور را حفظ کنند. 

به حق ، که از تمام تجمالت دنیا بریده و به شغل مقدس معلمی روی آورده ایدشما 

 عاشق خدا هستید و توی ای جوان نکند که در رختخواب ذلت بمیری که 

حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد و مبادا در غفلت بمیری که علی در محراب عبادت 

ر حسین در راه حسین و با هدف شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیری که علی اکب

 شهید شد. 

مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا  ، ای مادران

 ..تن شهید را کرد. 72نمی توانید جواب زینب را بدهید که تحمل 

 

 

 پیام شهید:

که اساس شما که معلمان آینده نه چندان دور نونهاالن انقالب هستید به هوش باشید 

 هر کشور فرهنگ آن است.
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       محمد نام پدر:

 05/01/0313 تاریخ تولد:

 8والفجر عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 اروندرود محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ضدزرهادوات و  ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 )فردوس( انارستاک روستایمزار شهید: . فوق دیپلمتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالیاب

 بدترین جانوران نزد خداآنان هستند که کافرشدند وایمان هم نخواهندآورد.

قلب ، ولی عصر امام زمان)عج( ونائبش خمینی کبیر، منجی عالم، سالم برمهدی

گمنام از بدرتا به امروز وباآرمان پیروزی جند  پرخروش وتپنده امت اسالم . درود برشهیدان

اهلل برکفرعالم .الها کمکم کن تا به میدان جنگ رفتنم به یاد تو وبه خاطر احیای دین وتداوم 

انقالب باشد نه برای انتقام ونه بخاطر نام ومقام به این دانشگاه آمده ام بلکه فقط برای رضای 

 .به اینجا آمده ام، و وخشنودی توت

یری محمد حسن کب شهید   
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باری سنگین ازگناه  با ما، هستم ای بخشنده ترین بخشایندگان فم تو وعاشق دیدارتوهد

تاتو مراازاینجا نبخشی برنمی گردم .بخشندگی توبزرگتر ازآنست ، به اینجا آمده ایم ای خدا

 . که بشودوصف کرد ولیکن توهستی که بزرگی وهرگناهی را با توبه می بخشی

درهنگام تشییع جنازه من وبعد ازآن صبرراپیشه  ،پدر ومادرم،برادران وخواهرانم

هیچوقت برای من گریه نکنید.گریه رابرای  باشید و صبور و بردبار خودسازید ودربرابر شدائد

مظلومیت امام حسین)ع( بکنید که زیر بارظلم نرفت وتنها تاآخرین نفس دربرابر دشمنان 

 اسالم ایستاد ودرس شجاعت وشهامت به ماآموخت. 

آنچنان  یام من به دانشجویان همسنگرم اینست که فرزندان آینده این انقالب رااما پ

تربیت کنند که مغزها ریشه نموده واستعدادها شکوفا شود تادیگر انشاءاهلل به یاری خدا 

دستمان ازشر کشورهای بیگانه کوتاه شود وسعی کنید معلمی دلسوز وفداکار برای اسالم عزیز 

  بدانید که واقعا شغل مقدسی است . ان راشغل خودت قدر باشید و

به سخنان امام امت گوش فرادهید ودستورات وی رااطاعت کنید  ، ای ملت ایران اما

 درمیان شما به این اسالم عزیز ازودرگرفتاریها بردبارباشید وفریب گرگهایی که بالباس میش 

 گوشه وکنار صدمه می زنند نخورید.

 

 

 

 پیام شهید:

ه این انقالب را آنچنان تربیت کنید که مغزها ریشه نموده و استعدادها فرزندان آیند

 شکوفا شود.
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 نام پدر: حسین
 0310|00|3تاریخ تولد: 

 عملیات : رمضان

 عضویت : بسیجی
  محل اعزام : بیرجند

 محل شهادت : شلمچه

 مسئولیت : اس پی جی

 03/11/0310تاریخ شهادت:

 وضعیت تأهل : مجرد

 ادوات و ضدزره ، تیپ جواد ائمه )ع( ، م کننده : سپاهیگان اعزا
 محل دفن: بیرجند .تحصیالت: اول راهنمایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

در شهرستان بیرجند در خانواده ای مومن  8342شهید مهدی کدخدایی در سوم اسفند 

و متدین دیده به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیالتش را تا سال دوم راهنمایی در 

رجند گذراند در انجام فرایض مذهبی مقید بود . نمازش را به جماعت می خواند و در بی

 کارهای تبلیغاتی در مسجد محل شرکت می نمود . 

عشق و عالقه به حضور در صف مبارزان اسالم باعث شد تا درس و مدرسه را رها کند در 

رفتنش ممانعت به عمل  حالی که دو برادر دیگرش در جبهه بودند و از طرف خانواده اش از

جبهه گردید . او دو بار به جبهه اعزام شد در نوبت  می آمد با اصرار زیاد از طریق بسیج عازم

پس از چند روزی که در منطقه ی جنگی به سر می  ،دوم که به صحنه ی حق ملحق می شد

ر خون خویش عملیات رمضان آغاز و عاشقانه در عملیات شرکت می کند تا بتواند با ایثا ,برد 

رهگشای کربالی حسینی شده و آرزوی زیارت کربال را به آرزومندان برساند که در منطقه ی 

 عملیاتی شلمچه شربت شهادت را می نوشد . 

ییشهید  مهدی کدخدا  
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سال توسط گروه تجسس  88پیکر پاک شهید مدتها مفقود بوده تا سرانجام پس از 

شییع گشت و در گلزار بر دوش مردم شهید پرور بیرجند ت 8375شناسایی شد و در سال 

 شهدای این شهر به خاک سپرده شد. 

 

 

 خاطره ای از خواهر شهید:

برادرم گفت  ، یادم می آید روزی با مادر بزرگم در مورد ازدواج مهدی حرف می زدیم

گفت مادر جان تو داماد شو من چمدان  ؟مادر بزرگ اگر من داماد شوم تو مرا چه خواهی داد 

ا خواهم داد. مهدی گفت مادر بزرگ من داماد نخواهم شد و زودتر از زیاد دارم یکی به شم

شما از دنیا خواهم رفت . هنوز کت و شلوار نو برادرمان در خانه است . هر وقت که اسرا می 

می افتیم که برادرمان در راه خدا شهید شد و با این سن کم چه  آمدند به یاد برادر شهیدمان

 ام خانواده برجای گذاشت.افتخار و سرافرازی برای تم

 

  



 478...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

        حسن نام پدر:

 10/10/0351 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه)جزیره ماهی( محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 11/13/0311 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

  ام رضا)ع(،ادوات و ضدزرهام00نور،لشکر یگان اعزام کننده:سپاه،تیپ

 تحصیالت: اول دبیرستان .مزار شهید: بشرویه

 

 

 

 سمه تعالیاب

ضمن عرض سالم و خسته نباشید خدمت پدر و مادر مهربان و بهتر از جانم سالم عرض 

مى کنم امیدوارم که حالتان خوب بوده باشد و هیچ گونه کدورت و ناراحتى نداشته باشید و 

خود حسین را که از میان جبهه و جنگ براى شما مى فرستم پذیرا  سالم گرم فرزند حقیر

 باشید . 

آقاى ، جایى که برادر بزرگوار؛ من در جبهه جنوب در خط کوشک هستم  ، مادر گرامى

وقتى که با خود فکر مى کنم که چه عزیزانى از دست  .به شهادت رسیده اند، عبداهلل زاده

مى گویم مگر ما چى هستیم که مانده ایم و شربت افسوس مى خورم و ا خود ، رفته اند

شهادت ننوشیده ایم .مادر گرامى اگر به شهادت رسیدم براى من گریه نکنید و براى سر بریده 

  آقایم حسین گریه کنید .

. هرگز م و دنباله رو شهداء اسالم باشنداز برادران و خواهرانم مى خواهم که پیرو خط اما

بار دیگر خدمت  داخل کشور نفوذ کنند و من حقیر را حالل کنید . نگذارند که منافقین در

اتیکر حسین شهید   
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 ، طاهره ، زهرا، مصیب ، خدمت محمد با خانواده، شما پدر و مادرم سالم مى رسانم از قول من

حاج غالمرضا علیزاده و شهربانو و دیگر اقوام سالم زیاد برسانید. خدمت رضا با خانواده و 

رسانید و بگوئید که حال من خیلى خوب است و بادیگر عموها و خاله ها سالم زیاد ب

  .داشت که دشمن به خاک ما تجاوز کنرزمندگان اسالم هستم و نخواهیم گذ
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  حسین نام پدر:

 10/10/0310تاریخ تولد:

 بیت المقدس عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 کوشک محل شهادت:

 م.م001خمپاره انداز مسئولیت:
 11/13/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، )ع(تیپ جواد ائمه ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند .دانشجوی تربیت معلمتحصیالت: 

 

 

 الرحیم الرحمن... ا بسم

وملت  خدا راه شهیدان برتمام وسالم خمینى امام اسالمى بنیانگذارجمهورى بادرودبه

 قرار جوى در ما کشور زمانیکه در ، گرامى برادران و خواهران و عزیزم مادر و پدر .ایران یزعز

 مومن و مسلمان فرد هر وظیفه که آنجا از و کند می امتحان را همه متعال خداوند که گرفته

 دخو نوبه به که دیدم الزم، کند دفاع تجاوزگران برابر در انقالب و اسالم از که است انقالب به

 خود پیش ، من تصمیم این از هم شما که امیدوارم و باشم داشته انقالب پیشبرد در سهمى

  . نکنید سرزنش مرا

 

 که است این پیامم ولى ، کنم نصیحت شما به که دانم مى آن از کوچکتر را خود من

 اگر. نمائید کافى دقت آن در و باشید پذیرا آنرا دل و جان با و دهید گوش را امام فرامین

 در که گناهانی که خواهم می مادرم از و .نکنید گریه و کنید دعا برایم فقط شدم کشته

  . بخشید نخواهد مرا خدا نبخشد مرا او اگر و ببخشد خدا خاطر به ام کرده حقش

احمد کرمانیشهید   
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 با را او ، کند عنایتى او به خواهد می یا دارد دوست که کس هر خداوند ، عزیز مادر اى

 از هم که امیدوارم.  آزماید مى...  یا و عزیزى گرفتن یا و تنگدستى و فقر قبیل از سختیها

 .درآیم روسفید امتحان این از و باشیم... ا اولیاء

  چه هر به را شما ولى نکردم شما حق در خدمتى که من ، بزرگوارم پدر اى

. ندهید راه دل به غمى، شد شهید خدا راه در فرزندتان اگر مبادا.  ببخشید مرا پرستید مى

 و خانواده شرف و عزت و سربلندى باعث خانواده اعضاى از یکى شهادت که آگاه و باشید شاد

 هم شما و دهد قرار درگاهش شهیدان از و ببخشد مرا خداوند که امیدوارم.  است اسالم حتى

     . کنید دعا مرا و ببخشید گذشته اشتباهات بخاطر مرا
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         محمد حسن نام پدر:

 10/10/0311 تاریخ تولد:
  5کربالی عملیات:

 پاسدار عضویت:

 گناباد محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

  م م 11خمپاره انداز ، بی سیم چی مسئولیت:

      11/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر 5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

   زار شهید: دشت بیاضم .تحصیالت: سوم راهنمایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

بگوییم ، ید چرا در صحراى کربال حسین را یارى نکردیدیآرى اگر در روز قیامت بگو...

خوزستان به یارى امامان و اسالم ، ما در صحراى کربال نبودیم ولى در کربالى ایران، آرى

بر کبیر انقالب و سالم بر تو حسینى شتافتیم.با سالم و درود بر رزمندگان اسالم و سالم بر ره

کنید که امروز جهان را به لرزه در اى پدران و مادران که آنچنان فرزندانتان را تربیت مى

اند. سالم بر شما پدر و مادرم که حسین وار و زینب گونه فرزندتان را با آغوش باز به آورده

  . جبهه فرستادید

 

اگر ، دارید نتوانستم ادا کنم. پدرم و مادرمگرچه حقى که در گردن من ، پدر و مادر عزیز

اگر شهید شدم مبادا در مرگ من ، بخشید. پدر و مادر گرامىدر زندگى بدى از من دیدید مى

علی کفاششهید   
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 کنید و مبادا خداى نکرده براى اینکه فرزندتان کشته ه تنسیاه بجامه گریه کنید و مبادا 

ندتان به راه اسالم رفته است اى مردم کینه در دلتان به وجود بیاید. براى اینکه فرز ، شده

  مبادا در مرگ من گریه کنید.، بیاض و قومان و خویشان

از من  بدى ، به مردم دشت بیاض بگویید هر کس که در دوران زندگى، اى پدر و مادر

تومان  866، کم داشتم روزى که خواستم بیایم پول، رضایت کامل را بگیرید. پدرم، ستادیده

پولشان را به آنها ، تومان عمو رضا در مشهد که بود به من داد 866ى گرفتم و یاز حسن عیا

  موتور خراب شده بود بردم درست کردم. ،تومان از آقاى ولیان خضرى 36دهید و پس مى
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ام به دست شما رسید مرا در صحراى کربال اگر شهید شدم و جنازه، پدر و مادر جان

خوانند اگر ام اگر توانست برادرم محمد و یا حسین مىت نامهو وصی .ام دفن کنیدبىپهلوى بى

به امید پیروزى رزمندگان اسالم بر کفر جهانى و به  خواند.نتوانست یکى از همکالسیهایم مى

  امید آن روزى که پرچم اسالم به دست تواناى رزمندگان اسالم در تمام جهان برافراشته شود.

 
 

 پیام شهید:

که پرچم اسالم به دست توانای رزمندگان اسالم در تمام جهان به امید آن روزی 

  برافراشته شود.
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 نام پدر: شعبانعلی
  0311|0|1تاریخ تولد:

      0عملیات: کربالی

     عضویت: پاسدار

    محل اعزام: طبس

    محل شهادت: حاج عمران

     م م 11 مسئولیت: خمپاره انداز

      00/11/0315تاریخ شهادت: 

    وضعیت تاهل: مجرد

  ادوات و ضدزره، لشکر ویژه شهدا ، یگان اعزام کننده: سپاه
 محل دفن: طبس.  تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

شهید در خانواده ای مومن و مذهبی دیده به جهان گشود . در فضایی مملو از عشق و محبت 

ان کودکی عالقه ی وافری به آموختن قرآن داشت و در به اهل بیت)ع( رشد نمود . از دور

مجالس مذهبی و عزاداری و دعا با شور و حال وصف نا پذیری شرکت می نمود ؛ عالقه ی 

زیادی به اهل بیت داشت و بر مظلومیت آنان اشک می ریخت . محمد رضا نماز اول وقت را 

   .های جمعه و جماعت شرکت فعال داشتترک نمی کرد و در نماز

، متخلق به خلق و خوی اسالمی در ابعاد مختلف بود . از همان دوران کودکی ، از نظر اخالقی

دوستان و ، مهربان و ساده زیست بود . با اطرافیان اعم از خانواده ، خوش اخالق ، فردی صبور

همچنین به دیگران ، معلمان و دیگران برخوردی مودبانه داشت و به آنان احترام می گذاشت

آزارش به کسی نمی رسید و بدون هیچ توقعی و صرفا به ، ه ویژه مستمندان کمک می کردب

کارهای  ، خاطر رضای خدا گام بر می داشت . او در انجام امور خانه به خانواده کمک می کرد

شخصی اش را خودش انجام می داد. پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و همزمان با 

مادرش را در این سانحه از دست داد و برای تامین معاش خانواده ، 8357وقوع زلزله در سال 

 کفاشیحمیدرضا شهید 
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همگام با  از ادامه ی تحصیل انصراف داد وبه بنایی مشغول شد؛ وی همچنین در راه انقالب

در تمام راهپیمایی ها در حمایت از آرمان های امام راحل )ره( شرکت می  ، امت حزب اهلل

رضا مصادف با آغاز جنگ تحمیلی و فرمان امام راحل مبنی حمیدنمود . اوج دوران نوجوانی 

بر دفاع امت در برابر تهاجم متجاوزان بعثی بود . او عاشق جهاد و شهادت بود و جنگ را 

آزمایش الهی می دانست که وظیفه ی همه ی مردم است و هرکس به تناسب لیاقت خود از 

          آن بهره مند می شود .

  پر رهرو باد  روحش شاد و راهش 
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         عبداهلل نام پدر:

 10/10/0313 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 تدارکات گردان مسئولیت:

 03/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    زرهادوات و ضد ، امام رضا ع 00یگان  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای ایسک .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

اقت شنیدن شهید شدن فرزندت را نداری ولی نم که طدا خوب می، ای مادر عزیزم...

همه مصیبت ها  آنایا حسین در کربال یا زینب در. بدان که باید صبر و استقامت پیشه کنی 

 ؟!فریاد حسین )ع( را در میان جباران تاریخ اقامه کرد  را فراموش کرده اید که زینب چگونه

 

ال اله اال »خرین لحظه کلمه را باز بگذارید تا ببینید که تا آزبان م، ای امت حزب اهلل

چشمانم را باز بگذارید تا ببینید این راه را چشم بسته نرفته ام  .بر زبانم جاری بوده است «اهلل

تفنگم را همچنان بدون ، تا ببینید با خود چیزی نبرده ام ذاریدابوت بیرون بگتدستهایم را از ؛

سکحسین گلی آی شهید   
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مشتهایم را ؛خرین گلوله در مقابل دشمن ایستاده ام آتیر بر روی قبرم بگذارید تا ببینید که تا 

  ین قطره خونم تسلیم دشمن نشده ام.خرآخرین نفس و آگره بگذارید تا ببینید که تا 

ون علی )ع( و فاطمه )س( عنایت فرما تا به جای گریه به پدر و مادرم صبری چ ، بارالها

اری نمایند و امید وارم که دخترم زینب وار و پسرم هم راه خودم زشکر گ ، و زاری به درگاهت

ای ابوفاضل  .ماند د و ای شهدا اسلحه گرم شما بر روی زمین نمینو دیگر شهدا را ادامه ده

 هر روز برایت دعا می ، برایت کباب است ، ارندد هنی که از کوره داغ برمیآکه دلم همچون 

  .خواهم که شما از خدا بخواهید که من گنه کار را ببخشد کنم و از تو و بقیه شهدا می

خواهم که در تشیع جنازه من شرکت کنند و هیچ کینه و ناراحتی از  از کلیه برادران می

رم و اما ای کسانی که دل به مال از تمام خویشان و دوستان التماس دعا دا، من در دل نباشد

یا کسی بود که این مال را با خود ببرد چرا آ، خورید مال دنیا می  دنیا بسته اید و حر

 خرت خود فراهم نمیآبرای ، همانطور که کیسه ای را برای مال و اموال خود فراهم کرده اید

  .کنید

حزب اهلل وصیتی داشته  که خواسته باشم به شما ملت آنمبنده گنه کار کمتر از ، من

خواهم  ل نبسته ام و از خدا میگاه است که به مال دنیا دآهر چند گنه کارم ولی خدا  ، باشم

 ... .ناهانم را ببخشد و قلم عفو بر کارهای زشتم بکشدکه گ

مرا ببخشید ، از پدر و مادر و همسرم اگر در طول عمرم از من اذیتی دیده اید آخردر ... 

چقدر فراق مرا در زمان خدمت کشیده  ، ه از زمان انقالب اشکت خشک نشدهو ای مادرم ک

خواهم که به شما  ولی از خداوند در این بیابان باز که هیچ چیزی جز بلبالن نیست می !ای 

مرا ببخش و از ، صبر عنایت فرماید و از همسرم اگر که طاعت شوهری را به جا نیاوردم

 اگر طاعت پدری را به جا نیاوردم... م که مرا ببخشندخواه فرزندانم فاطمه و مهدی می
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          محمدعلی نام پدر:

 0311 تاریخ تولد:
 پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 00/13/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ،ادوات و ضدزرهامام رضا)ع(00نور،لشکر تیپسپاه، اعزام کننده: یگان

 فردوسمزار شهید: . تحصیالت: سوم دبیرستان )فرهنگ وادب(

 

 

 

 سمه تعالیاب

، ها دور تر از خاکریزهای رزمندگان اسالم در اعماق خاک عراق ن شب تا فرسنگآ

 چه کسی را :پرسیدم  .گردد ملکی را دیدم شمع به دست در گرد عاشقان می

، همان علی که هنگام معاشقه :گفت ؟گفتم کدام علی .علی را می جویم :گفت ؟جویی می

، همان علی که ندای تکبیرش لرزه بر جان خم می اندازدغبطه می خورند،بارش مالئکه به او 

اسبت این شب اسمش را علی مد و به منآهمان علی که در شب بیست و یک رمضان به دنیا 

مان علی که بعد از دوران طفولیت در ابتدای نو جوانی در کالسهای بسیج شرکت . هنهادند

همان علی که در ؛ سپاه امیر المومنین اعزام گشت  به ، نکه خود را شناختآنمود پس از 

همان علی که در روز ، هنگام مجروحیت نیز در بیمارستان امیر المومنین تهران بستری گردید

م رضای مشهد پایش قطع گردید و هنگامی که از غم و اندوه پای تولدش در بیمارستان اما

دست و پایی که در  موختمآگوید: از علمدار شهید کربال  پرسند اینگونه می قطع شده اش می

راه خدا گم کرده ام زیرا علی بر اثر ترکشی که به دستش خورده بود دست خویش را نیز از 

علی لطفیشهید   
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 مگر  ؛گفت خموش؟ست تو را با او چه کار است گفتم علی که علی ا.بین رفته می دانست 

و در اینحال ؟ مده آدانی که دعایش به استجاب رسیده است و از نزد ربش بر او دعوت  نمی

یار خاکی دور شد و به حقیقت رود تا از د رود و می شتابان می، دیدم که پرنده ای خونین بال

قدم  که «یت اهلل خامنه ایآ »کبیر انقالب. فتوای امام عزیز و دعای خیر بدرقه راه رهبر رسید

 اجرکم عند اهلل . ؛ کنیم بر دیده ما گذاشتند تشکر و قدر دانی می

با کوله باری از عشق با قلبی مملو از ، یدآورید از دور می آدوستان چهره علی را به یاد 

ینم که او ب نماید در این حال می ید و راهی روشن برای روندگان صدیق میآصفا از دور می 

نان دیگر غرور و دنیا آدر دیار .به خورشید رسیده و ذره ذره خورشید با او یکی شده است 

علی بارگاه خویش را ، ریآ . پرستی خبری نیست هر چه هست ایثار است عشق و ایمان است

رزوی دیرینه اش رسید و در تاریخ آپیامبر دیده بود و عاقبت به  در جوار بارگاه ائمه و

 . بهشت اکبر فردوس به خاک سپرده شددر  83/63/8367

علی خونین بار  نهراونم چهره ی ملکوتی و دالاتو هیچگاه نمی» سخنی با مادر شهید: 

علی وارسته از دنیا و به ملکوت اعلی پیوسته را از یاد ببرم زیرا که او جان فدای جانان ، را

اد و راهش پر رهرو . سالم وضعیت او روحش ش؛ او به ملکوت اعلی پیوست  ، مادرم .کرده بود

ک گویان به خدا بپیوندد مادرم یرود تا لب همراه با مالئک و فرشتگان می را در خواب دیدم که

 خاک تیمم علی را در بیمارستان چه کردی کاش ان را سرمه چشمانم می نمود.
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        علیجان نام پدر:

 08/10/0311 تاریخ تولد:

 5یربالک عملیات:

    بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 دیده بان مسئولیت:

  10/00/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: بیرجند .)فرهنگ وادب( دیپلمتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالىاب

 »، راوان به پیشگاه مقدس امام زمان )عج( و رهبر کبیر انقالب اسالمىبا سالم و درود ف

 .مندگان پرتوان و غیور در جبهه هاو ملت شهید پرور و همیشه در صحنه و رز «خمینى کبیر

، هدف من از جبهه آمدن .اعزامى از بیرجند ، علیرضا مالکى فرزند مرحوم علیجان، بنده حقیر

شهدایى که به گردن ، ظ مملکت اسالمى و ادامه خون شهدادستور فرماندهى کل قوا و حف

جبهه اى که سراسر ایثار ؛ یک یک ما حق دارند چون هدفشان بارور نمودن اسالم عزیز است 

جبهه اى که  ؛دهد و فداکارى است که دانشجوى خوب ... تربیت مى کند و تحویل جامعه می

ا نمود و آنان را از منجالب فساد به اسالم هاى کوچه و بازار را به اسالم آشن خیلى از جوان

هاى بسیارى ریخته شد تا به امت  اسالمى که براى آن خون ؛حقیقى على )ع ( آشنا نمود

یعلیرضا مالک شهید   
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هاى شهدا این اسالم را آبیارى  اسالمى که بوسیله خون بارور شده و خون؛ خمینى رسید 

ل قرار داد و ورد لطف وتفضاین بنده گناهکارش را م، نموده و حال که خداوند تبارک وتعالى

 .به فیض شهادت رساند

دوستانى که هم بر گردن حقیر حق دارند ، چند کلمه با دوستان و آشنایان صحبت دارم

مخصوصا همشیره .و از آنان عاجزانه تقاضا مى نمایم من را مورد عفو و بخشش قرار دهند 

نده مورد اذیت و آزار قرار گرفته هاى بزرگوارم و مادرم و برادرم و دیگر عزیزان که از دست ب

خواهم من را حالل نمایند و مورد عفو و بخشش قرار دهند و از پروردگار برایم طلب  می، اند

ى  آمرزش و مغفرت نمایندو مقدار بسیارى که نماز و روزه قضا که آمار دقیق آن را به بچه ها

مقدار پولى را که از خودم پس صفر عمویم دهند و مقدار دیگر آن را کمک به جبهه نمایند و 

قرآن خواندن و نماز و روزه قضا بنمایند تا برایم بخوانند و و جهت کفن و دفن ، انداز دارم

وسایلى را که جهت ازدواجم تهیه نموده ام بین همشیره هایم جهت جهیزیه آنان به مصرف 

 .رسانند

د و پیرو خط واقعى امام در آخر پیامم به امت حزب ا... این است که امام را دعا کنی

باشند ودر صحنه بودن خصوصا نماز جمعه و دعاى کمیل شرکت نمایند و از نماز جماعت 

غفلت نورزند و جهت فرج امام زمان )عج( دعا نمایند و از تجمالت بکاهند و بر معنویاتشان 

 الى و جانى مورد در پایان همه کسانى که از بنده چه از نظر م .بیفزایند و امام را تنها نگذارند
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 .  خواهم من را عفو نمایند و از پروردگار برایم طلب مغفرت نمایند اذیت و آزار بوده اند می

 

 پیام شهید:

دستور فرماندهی کل قوا و حفظ مملکت اسالمی و ادامه خون  ، هدف من از جبهه آمدن

 شهدایی که به گردن یک یک ما حق دارند.، ستشهدا
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   ذبیح اهلل نام پدر:

 0311تاریخ تولد:

  بدر عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شرهانی محل شهادت:

 م.م011مسئولیت: خدمه توپ

 03/10/0310 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

  ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: فردوس .تحصیالت: دیپلم

 

 

 

 م رب الشهداء و الصدیقینبس

با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب امام خمینى و امت شهید پرور و شهیدان به خون 

)) انا هلل  غلتیده و با سالم به خانواده عزیزم این وصیتنامه من است که براى شما مى نویسم :

انتخاب کرده ام و هیچ کس  و انا الیه راجعون ((خانواده عزیزم بدانید که من این راه را آگاهانه

بلکه من فقط براى خدا و رضاى او قدم در این  ، هم مرا مجبور به رفتن این راه نکرده است

 نهاده ام و از خدا مى خواهم که مرا در این راه موفق کند . 

 

مرا ، را زیارت نکردم«حسین بن على »شهیدان  آرزویم از خدا این است که تا حرم سید

برد تا با پاى خود وارد حرم امام حسین شوم و اگر هم اجل مهلت نداد و خواست از این دنیا ن

 روحم را به آنجا ببرد .  ، شدن من بود کشته خدا در

لعظیم م ید شه  یبیتولی حب عبدا  
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با خداى خود پیمان مى بندم که تا  ، اکنون که عازم جبهه نبرد حق علیه باطل هستم

یى برسد و اگر هم نتوانستم و توانستم دشمنان اسالم را بکشم تا انقالب اسالمى به پیروزى نها

شهید مى شوم که این هم راهى است که خود او براى ما  ، لیاقت شهادت در راه خدا را داشتم

)) کل نفس ذائقه الموت (( همه کس چشنده مرگند پس چه بهتر مرگ  قرار داده است :

  جهاد در راه خدا باشد .

برادران و خواهران مسلمانم مى  اممن به عنوان یک برادر مسلمان از خانواده و تم -8

خواهم که همیشه گوش به فرمان امام باشند و از این نعمت گرانمایه اى که خداوند نصیب ما 

کرده پشتیبانى و حمایت کنند و خداى ناکرده کارى نکنند که این نعمت گرانمایه را خدا از 

 .ما بگیرد

مشت  ، حضور خود در صحنه از مردم مسلمان و حزب ا... مى خواهم که همیشه با-2

 محکمى به دهان مخالفین اسالم و مسلمین و امام بزنند.

 ، از جوانها و دیگر برادران مى خواهم که اگر تا به حال موفق نشده اند که به جبهه -3

هر چه زودتر برنامه خود را تنظیم کنند و از  ، انسان سازى بیایند، این دانشگاه به تمام معنا

  ...یک دوست بى وفایى است خود را جدا کنند و به سوى خدا حرکت کنند . این دنیا که 
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    عباسنام پدر: 

 01/11/0311تاریخ تولد: 

 پدافندیعملیات: 

 عضویت: بسیجی

 محل اعزام: فردوس

 ماووت عراق محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 31/00/0311 تاریخ شهادت:

 تاهل: مجرد وضعیت

 ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، یگان اعزام کننده: سپاه
 فردوسمحل دفن:  .برق -تحصیالت: سوم هنرستان

 

 

 

در خانواده ای مومن و متدین در شهرستان  8341شهید محب راد در دهم شهریور ماه 

همان دوران کودکی استعداد شگرفی داشت و در دوران  فردوس دیده به جهان گشود . وی از

دانش آموزی برجسته و نمونه شناخته شد و از نظر اخالق و رفتار مورد تحسین  ، تحصیلش

همگان بود . به پدر و مادر خود در انجام کار ها کمک می کرد و با تحمل سختی ها رضایت 

 والدینش را تا حد زیادی جلب می نمود. 

ها بود و با  وی از افراد فعال در تظاهرات و راهپیمایی ، با اوج گیری انقالب اسالمی

نقش عمده ای را در بیداری مردم ، پخش اعالمیه ها و عکس های امام در کوچه و خیابان

 بارها برای اعزام به جبهه به  ، داشت. با شروع جنگ از طرف صدام ملعون

 ودداری از اعزام وی به جبهه خ ، پایگاه ها و مراکز مراجعه کرد اما به دلیل سن کم

به تحصیل پرداخت و تا سال سوم متوسطه  ،عزام به جبهه باز مانده بود. وی که از امی کردند

 در رشته برق ادامه تحصیل داد. 

راد محمد محبشهید   
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اورا بر آن ، زد اما عشق به امام و دفاع از میهن اسالمی که در دل و جانش موج می

ن داشت تا بار دیگر برای اعزام به جبهه به سپاه مراجعه کند . سر انجام پس از موافقت به عنوا

نصر به جبهه اعزام گردید و مسئولیت  5بسیجی در تیپ الحدید)ادوات( گردان یاسین لشکر 

م.م را برعهده داشت . وی که چهار مرحله در جبهه حضور داشت 826م.م و  66خمپاره انداز 

در منطقه عملیاتی ماووت عراق به شهادت رسید و  8366سرانجام در سی ام اسفند ماه و

 گاهش به خاک سپرده شد.پیکر پاکش در زاد
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         علی نام پدر:
 10/15/0311 تاریخ تولد:

 0ربالیک عملیات:

    پاسدار عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 حاج عمران محل شهادت:

 تسلیحات فرمانده دسته مسئولیت:

 30/10/0315 تاریخ شهادت:

   متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، ه شهدالشکر ویژ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 بیرجند مزار شهید: .سیکل تحصیالت:

 

 

 

 سمه تعالیاب

امام امت و با سالم بر امت شهید پرور  ،با درود فراوان بر مهدی موعود و نائب بر حقش

کنم و این وصیت نامه  وصیت نامه ام را این جانب حقیر شروع می، ایران به خصو  بیرجند

قسمت اول مربوط به پیام و قسمت دوم مربوط به کلیه خانواده و شامل چهار قسمت است که 

 قسمت سوم مخصو  همسر و بچه ها و قسمت چهارم در جمع خوانده نشود .

پیام را شما امت  ، نم که پیامی داشته باشمآکوچک تر از ، قسمت اول: اینجانب حقیر

ما درس شهامت و شهادت شهید پرور دارید که با کمک های بی دریغ مادی و معنوی خود به 

دهید و از شما تقاضا دارم که از کمک کردن به جبهه های حق علیه باطل  و پایداری می

تا این انقالب به ثمر برسد و از نظر معنوی  .ن کمک کرده اید کمک کنیدهمانطور که تا اآل

 .هم در اجتماعات دینی و مساجد شرکت کنید

ادهموسی محسن ز شهید   
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از شما مردم محترم و گرامی روستای زادگاهم ؛  یک پیامی هم به مردم روستایمان دارم

که از جبهه رفتن و کمک کردن دریغ نفرمایند و کسانی که در فکر تضعیف کردن انقالب و 

چراغی را که ایزد بر فروزد هر ان کس )این را بدانند که  ، کندن چاه جلوی پای دیگران اند

خودشان در چاه  ، کنند ن چاه مینهایی هم که جلوی پای دیگراآو  (پوف کند ریشش بسوزد

از کلیه افرادی که از من ناراحت شده  ، خواهند افتاد و در خاتمه ی این قسمت از وصیت نامه

ها را اذیت کرده ام و به هر صورتی از طرف من حقیر اذیت شده اند طلب بخشش دارم آناند و 

 و این حقیر هم همه را بخشیدم .

 

 واده است :ای پدر گرامی و مادر دلسوزم و قسمت دوم که مربوط به کل خان

دانم خبر شهادت اینجانب برای شما  می حالص ،ی ارجمندم و برادر عزیز و امید اینده ام خاله

خیلی سنگین خواهد بود ولی ما از علی اکبر حسین )ع( و ابوذر های انقالب و از فرماندهان 

این عزیزان در راه  .بهتر که نیستیم، گران قدرمان در سپاه بیرجند و جبهه که با هم بودیم
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مرگ حق است و چه بهتر که در راه  کهخرآاسالم و حسین پرپر شدند و در غیر این صورت 

  ...خدا باشد خیلی سعی کنید که جلوی گریه تان را بگیرید تا دشمن سوء استفاده نکند.
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     محمد باقر نام پدر:

 11/11/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی :عملیات

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

 م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 05/18/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 فردوسمزار شهید:  .دیپلم)برق( تحصیالت:

 

 

 

 ه الزم است چند کالمى بعنوان وصیت متذکر چون وصیت نوشتن براى هم ...

  مى شوم .

از ملت ایران و مردم فردوس مى خواهم که یاور اسالم و انقالب اسالمى و حامى 

حتما ، بر دشمنان اسالم بتازید ،مسلمانان و مستضعفان جهان باشند با توکل بر خداوند متعال

. ضد انقالبى اشید و اتحاد خود را حفظ کنیدر بخداوند شما را یارى مى کند . امام را یار و یاو

  .یید و با آنها به مبارزه برخیزیدها و منافقین را بشناسید و از آنها تبرى جو

 

از تمام مردم فردوس و همشهریان عزیزم و همکالسیان و دوستانم مى خواهم اگر 

ارى خود چنانچه اینجانب در حق آنها خطایى یا اشتباهى مرتکب شده ام مرا به بزرگو

ببخشند و حاللم کنند. به منافقین کوردل مى گویم که به راه آیید و با ملت ایران درنیفتید 

وگرنه آتش غضب خدا و رسول و ملت ایران دامنگیر آنها خواهد شد .اى کسانى که با انقالب 

ادهحسین محمد ز شهید   



 561...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

نید اسالمى موافق نیستید و از امکانات و رفاهیات این ملت استفاده مى کنید و دائم نق مى ز

به شما بگویم که باید روز قیامت پاسخگوى خون شهداى عزیزمان  ، و به جبهه هم نمى آیید

 . ى سواالت ملت قهرمان ایران باشیدو پاسخگو

از پدر و مادر و خواهران و برادر عزیزم مى خواهم که صبر را پیشه خود سازند و پس از 

 حسین ) ع ( و اصحابش گریه نمایند . شهادت بنده بى تابى نکنند و بر مصائب وارده بر امام

بر پیشانیم ببندند و  ،پیشانى بند قرمزى که به هنگام حمله مى بندند ،پدرم به هنگام دفن

داخل قبرم مهر کربال بگذارند . خانواده عزیزم اگر چه من فرزند و برادر خوبى براى شما نبودم 

ا هاى بنده ا ها مى خواهم که از خطو نتوانستم حق فرزندى و برادرى را ادا کنم ولى از شم

شما مرا بزرگ کردید و خودتان مرا به جبهه ها فرستادید پس شما . درگذرید و مرا ببخشید

در جهاد من شریکید و به نحوى از یاران امام حسین و امام زمانید و من بداشتن چنین پدر و 

از شما مى خواهم شب  ارم .مى طلبم و التماس دعا دافتخار مى کنم . از شما حاللیت  مادرى

هاى جمعه بر سر قبر من بیایید و برایم خیرات و صدقه بدهید و از رفقایم مى خواهم که مرا 

 یاد کنند و با خواندن فاتحه اى روحم را شاد نمایند . 

از خواهرانم مى خواهم که به اسالم و امام وفادار باشند و حجاب اسالمى خود را کامال 

دشمنان اسالم مبارزه کنند . از تنها برادرم مى خواهم که پس از افتادن  رعایت کنند و با

 اسلحه ام سالح افتاده ام را بدست گیرد و راهم را ادامه دهد .
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هر وقت خواستى به جبهه بیایى به واحد تخریب برو زیرا این واحد یکى از  ، على جان

کرد و برادران این واحد همگى از  اصالح جاآن بهترین واحدهایى است که مى شود خود را

دوستان خوب خدایند و رفقایت را تشویق به رفتن به این واحد نما . خداوند به تو توفیق 

 نماید . برادرت را ببخش از خدا براى او تقاضاى بخشش بنما . جهاد اکبر و اصغر را عنایت

این عبد حقیر ضعیفت گناهان  ، خدایا تو را به محمد ) ( و آل اطهارش سوگندت مى دهیم

عواقب امور همه مومنین و مومنات را ختم به خیر بگردان . از مومنین ، را بریز و او را عفو کن

 التماس دعا دارم .
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          حسین نام پدر:
  00/01/0338 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

    پاسدار عضویت:

      طبس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 شیکا چیدو مسئولیت:

 00/00/0315 تاریخ شهادت:

    متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: طبس .تحصیالت: چهارم نظری

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و خمینی امام حقش بر نائب و رزمندگان فرمانده و مهدی حضرت پیشگاه به سالم با

 و ضعیف من، موالیم و معشوقا ، معبودا بارالها خدایا انقالب کفن گلگون شهیدان بر درود

 دست و درآورم فکه در حدقه از دردش اوج در ، دشمن به را هایم چشم دارم دوست ناتوان

 آماج کربال در را قلبم کندو جدا بدن از بصره در را پاهایم و کند قطع العماره در را هایم

 دشمن آزار و فشار کمال در تا نماید جدا تن از سالمقد بیت در را سرم و کند رگبارهایش

 اما ند ا گرفته من از را سرم و وسینه قلب و پاها و دستها ، چشمها چه گر که ببینند مکتبم

 به و معشوقم و اهلل به عشق که است هدفم و ایمانم آن و بگیرند اند نتوانسته را چیز یک

 سالم با و است اسالم و امام به عشق و شهادت   به عشق و هستی جهان مطلق

  که مهربان خاله و گرامیم عموی به فراوان        .

  یا جبهه در من که هایی مدت این در         

 از ام بوده ماموریت         

 دخترتان

هعلی محمد زادشهید   
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 و راحت خیال با نیز من و بگذرد بد او به من غیاب در که اید نگذاشته و کرده پرستاری

 می ، عزیزم همسر و ببخشید مرا که امیدوارم ، کنم ایستادگی فارک مقابل در بتوانم آسوده

 تو، ای بوده من خوار غم و یار حال همه در و ای کشیده بسیار زحمات من برای تو که دانم

 نظر هر از، ای کشیده ها فراغت چه و شده متحمل را ها سختی چه، ازدواج مدت این در که

 انقالب و اسالم مبین دین مبلغ، زینب همچون و خشیدبب مرا امیدوارم طلبم می پوزش تو از

 .کنی ایستادگی کفر مقابل در و برگیری را همسرت تفنگ و بوده

 کردید گریه هم اگر و ندارد گریه شدن شهید که نکنید گریه من قبر سر بر، خواهرانم

 و پدر تقدیر دست که جایی از اما و شود کور آنها چشم اسالم دشمنان تا کنید عشق گریه

 کلیة از وسیله بدین، کنم طلب جویی حالل او از که ندارم کسی و گرفته من از را من مادر

 دارم آن بر امید من که زیرا بدانند خود فرزند مرا که خواهم می شهرمان شهدای های خانواده

 روح رلشگ در ثاراهلل به سوگند به که را جنداهلل باشم. خدایا فرزندانشان راه دهنده ادامه که

، است اهلل بقیته جهانی حکومت ساز زمینه ، اهلل حزب استقرار و عدواهلل شکست برای که اهلل

 کن .  حمایت
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 پیام شهید:

ای کسانی که با انقالب اسالمی موافق نیستید و از امکانات و رفاهیات این ملت استفاده می 

قیامت پاسخگوی خون شهدای کنید و دائم نق می زنید........ به شما بگویم که باید روز 

 .عزیزمان و پاسخگوی سواالت ملت قهرمان ایران باشید
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  محمد باقر نام پدر:

 0318 تاریخ تولد:

  1کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 11/01/0315 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 فردوس مزار شهید: .سوم متوسطهتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالیاب

ج( و نائب برحقش عبا درود وسالم به امام زمان )  ، دانیپاسدار حرمت خون شه، اهلل بنام

بود  یتیرض سالم چند وص. پس از ع زمیو با درودو سالم به شما خانواده عز «ریکب ینیخم»

توکل به خدا  شهیو هم دیکن شهیاول از همه در مشکالت صبر را پ؛  آورمیکاغذ م یکه بر رو

 هایکه سخت دیذکر خدا را به لب داشته و از خدا کمک بخواه یدر هنگام سخت.  دیداشته باش

 .  دیکن یاز گناهان دور دیتوان یکه م یتا جائ نکهیا گریو د شود یآسان م

هعلی محمدزادشهید   
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که همچون  دیهست یشما ندارم چون شما خانواده ا یبه آن صورت برا یتیمن وص

شماها بود با  ستهیم و آنطور که شایما قدر شماها را نداست یشماها در جامعه کم است ول

 ...میشماها رفتار نکرد

 دیکن یاریو در مشکالت آنها را  دیخواهم که پدر و مادر را تنها نگذار یخواهرانم م از

 یشاد نیمتاه دیو ضعف بر خود راه نده دیشهادتم شاد باش بعد از، شد بمیر شهادت نصاگ

فقط  کهیو در مجلس بعد شهادتم از کارهائ باشد نیاست بر دهان منافق یشما مشت محکم

به مجلس  باشد که یمجالستان طور .دیکن یخود دار ، داردن یا دهیباعث زحمت است و فا

دارم و شما را  را تانیدر کارها تیموفق یآرزو تانیبر همگ انیپادر  .باشد هیشب شتریجشن ب

به  یو صدور انقالب اسالم یرزمندگان اسالم بر کفر جهان یروزیپ دیسپارم.به ام یبه خدا م

 .جهان یهمه کشورها
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          محمد حسن نام پدر:

  10/10/0311 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

    سرباز عضویت:

      بیرجند اعزام: محل

 جزیره مجنون محل شهادت:

 م.م 11انداز خمپاره مسئولیت:

 00/00/0313 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 مزار شهید: روستای فیزیک )درمیان(. خواندن و نوشتنتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالىاب

ه توفیق پیدا کردم تا با سربازان اسالم بر علیه مزدوران و متجاوزان شرق و غرب حال ک...

 ، به جبهه هاى نبرد حق علیه باطل بیایم و این مسئولیتى که شهیدان بر دوش ما گذاشته اند

من به فرمانت گوش فرا دادم و آمدم  ، بطور احسن راه آن عزیزان را ادامه دهم.و هان اى رهبر

 . لیت بزرگ را و این دین را ادا کنمتا این مسئو

 

بفرمان این نایب برحق امام زمان  اگر امام را تنها بگذارید.اى برادرانم گوش ، اى برادرانم 

مسجد ها را خالى  ، بدهید و این رهبر را تنها نگذارید.در نماز جماعت ها شرکت کنید

چون روز عاشورا کسى  .م گریه کنیدمبادا براى شهید شدن ، و اى مادر و پدر مهربانم نگذارید .

 نبود که بر حال اسیران و فرزندان ابا عبد ا... گریه کند .

یرپوزی محمدشهید   
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مبادا امام را  ، امام عزیز را تنها نگذارید ؛یک وصیت ناقابل بر شما امت حزب ا... دارم 

خالى ها را  این نایب برحق امام زمان را تنها نگذارید . واى بر شما اگر جبهه ، تنها بگذارید

  بگذارید .

 

حجاب را رعایت کنید .برادر و خواهرم  ، حفظ حجاب حفظ دینتان است ، اى خواهرانم

اگر قلب امام از تو رنجید قلب امام زمان از تو مى  ، تفرقه پراکنى نکنید ،از تفرقه بپرهیزید

ا نازل اى اگر چنان رفتار کنیم که بال بر م. ورنجد و قلب امام زمان خداوند قهرش مى آید

  .شود

حال که این توفیق را پیدا کردم که در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل  ، پدر مهربانم

اى و مبادا روحیه دشمنان اسالم را شاد کنید.، شهید شوم مبادا بر شهید شدنم گریه کنید

بر  واى ، شرکت نکنید واى بر شما اگر در دعاها ، درانمو برا. مادر،گریه نکن برایم،گریه نکنید

 شماها اگر مسجدها را خالى کنید . 
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خواهم که اگر از این حقیر حرف  بار دیگر از شما مردم حزب ا... روستاى فیزیک می

چون سواد کافى ندارم . اگر  ، من حقیر را حالل کنید ،ناشایسته اى شنیدید و یا برخوردى

د بنویسم . به امید دیدار چون نتوانستم آنطور که باید و شای ، اشتباهى است مرا حالل کنید

و اگر شهید شدم در صورت امکان مرا در ضریح  شما در صحراى محشر و سر حوض کوثر .

 امام رضا طواف دهید و بعد در پهلوى قبر برادرم على دفن کنید .

 

 پیام شهید:

 برادر و خواهرم از تفرقه بپرهیزید تفرقه پراکنی نکنید.
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 نام: علی
 0311|0|1تاریخ تولد: 

 عملیات : بدر

  بسیجینوع عضویت: 

 قاینمحل اعزام: 

 هورالهویزه محل شهادت:

 م م 80 مسولیت در جبهه: خمپاره انداز

 03/00/0313 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

 ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، یگان اعزام کننده: سپاه
 زیرکوه روستای بمرودمزار شهید:  .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

اند و در نزد خدا اند بلکه زندهاند مردهگمان مبرید آنهایى که در راه خدا کشته شده

 .طلبندروزى مى

هاى حق در سراسر جهان و سالم و درود این فرمانده جبهه، با درود و سالم بر امام زمان

و با درود به ارواح « امام خمینى »، بر رهبر کبیر انقالب اسالمى و امید مستضعفان جهان

  مطهر شهیدان بخصو  شهیدان گمنامى که در راه اسالم و قرآن جان دادند.

 

هدفم از جبهه آمدن دفاع از : کنمام را آغاز مىغالمرضا محمدى وصیت نامه، اینجانب

ضر اسالم و قرآن است و آمدم از کشور اسالمى دفاع کنم و ثابت کنم که من مسلمانم و حا

اگر در کربال ، نیستم زیر بار ظلم و کفر بروم و به جبهه آمدم به ابا عبداهلل بگویم حسین جان

 غالمرضا محمدی بمرود شهید
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ایم که ایم و به نداى رهبرمان گوش دادهاآلن سالح به دوش گرفته، نبودیم تو را یارى کنیم

  فرمود : به جبهه بیایید و اسالم را یارى کنید.

ها فراموش نکنید و به جبهه بیایید ت که از جبههپیامم به شما ملت شهید پرور این اس

شوید و در جبهه نور خدا و اسالم است. در جبهه که در جبهه بیشتر با خدا و اسالم آشنا مى

ما را از ، پیرو امام عزیزمان باشید و قدر ایشان را بدانید که امام، توانید خودتان را بسازیدمى

عه همیشه شرکت کنید و در دعاها و نماز جماعتها فساد و گمراهى نجات داد. در نماز جم

  شرکت کنید و دعا کنید که پیروزى نزدیک است.

 

، مرا ببخش اگر نافرمانى شما را کردم و از من راضى باش. پدر و مادرم، مادر عزیزم

دانید که دنیا رفتنى است و همه ما خواهیم رفت پس چه بهتر که سرافراز برویم و روز مى

خواهى فرداى قیامت پیش حضرت زهرا )س( صبر کن مگر نمى، لند باشیم.مادرمقیامت سرب

  خواهد.پس راضى باش به آنچه خداوند مى، سربلند باشى
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به خاطر اسالم صبر ، صبر کنید، در دورى من غم و رنج نداشته باشید، برادر و خواهرانم

دستور اسالم چیست. برادر  سعى کنید کارهایتان به خاطر خدا باشد و ببینید، داشته باشید

، کوچکم را از طرف من ببوسید و وقتى بزرگ شد به او بگویید برادرت در راه اسالم شهید شد

 شما هم راهم را ادامه دهید. ، ام را بردارد و راهم را ادامه دهدتا اسلحه

کند. خواهم به جبهه بیایید که جبهه ایمان شما را زیاد مىاز شما مى، روددب، مردم عزیز

 طلبم و امیدوارم مرا ببخشید.از تمام اقوام و خویشان حاللیت مى

 

 پیام شهید:

هدفم از به جبهه آمدن دفاع از اسالم و قرآن است و آمدم از کشور اسالمی دفاع کنم و 

 ثابت کنم که مسلمانم و حاضر نیستم زیر بار ظلم و کفر بروم.
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        حسن نام پدر:

  10/11/0318 تولد: تاریخ

 5کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 قاین محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 11خمپاره انداز مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره -نصر5لشکر، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای اکبریه )قاین( مزار شهید:. تحصیالت: حوزوی

 

 

 

  الرحمن الرحیمبسم اهلل

، حمله نظامی به طبس، .. در شخصیتها، جریانات کردستان، ابتدا محاصره اقتصادی....

 …کودتا و از هم مهمتر جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسالمی می باشد صدام 

ا حمله کرد ولی با یاری خداوندومقاومت مبرای به زانودرآوردن جمهوری اسالمی به مملکت 

در  ،کرد مجبور به عقب نشینی را سپاه و بسیج خیلی زود صدام، .…ه امت اسالمی یکپارچ

 باشیم وکاری سازگار  م که به هیچ وجه با مسامحه و کمیحال حاضر ما در وضعیتی نیست

نباید از انقالب انتظاراتی داشت بلکه باید به انقالب کمک کرد. صبر و استقامت را پیشه خود 

 ؛بیائید دست در دست هم خدایا را به سرعت بازسازی کنیمجنگ ...  هم برای یکبسازید و 

  .بیانیه انقالب فرهنگی را به معنای واقعی در جامعه پیاده کنیم

مطلق عباس محمدیروحانی شهید   
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تنها راه نجات اسالم و پیروزی نهایی انقالب اسالمی پیروی همه  ، خواهران و برادران

امام که همان راه حضرت  سعی کنید در راه.جانبه از امام امت خمینی بت شکن می باشد 

 محمد ) ( است قدم بردارید و اال در خواهید یافت که قدم برداشتن در 

گرد محور امامت و والیت فقیه جمع . راه های دیگر به نابودی یک ملت و نهضت می انجامد 

 روحانیت مبارز و اصیل را یار و یاور خود بدانید و به کمک آنها به ، شوید از تفرقه بپرهیزید

صحبت  .مواظب باشید که با اعمال خود خون شهدا را پایمال نگردانید .حمایت اسالم بپردازید

محمدی  به معرفی هر چه دقیقتر اسالم ، انای عزیز :انیون متعهد و مسئول استدیگر با روح

مکتبهای تو خالی  همت گمارید و جوانان عزیز را از غرق شدن در منجالب مکتبها و …و 

 .نجات دهید 

 ، مرا حالل کنید و با استقامت ، خانواده گرامی ؛صحبت آخرم با خانواده ام می باشد

خداوند  قبول صبر و بردباری در انجام دادن مسئولیتهای اسالمی بکوشید و دعا کنید که مورد

خواهرانم و برادرم در تربیت فرزندان صالح تالش کنید و برادرانم حسین و اکبر و  .واقع شوم

حبل اهلل بپیوندید  به را توصیه می کنم که همگی شما ؛گذاریدنو رضا سنگرم را خالی ابراهیم 

که امروز امام امت حبل اهلل است در این لحظات سخت شما را به خدای احد بسپاریم خدا 

 .نگهدارتان

 

 

 پیام شهید:

و  محور امامت و والیت فقیه جمع شوید از تفرقه بپرهیزید روحانیت مبارز و اصیل یار

یاور خود بدانید و به کمک آنها به حمایت اسالم بپردازید مواظب باشید با اعمال خود خون 

 شهدا را پایمال نگردانید.
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  غالمحسین نام پدر:

  05/15/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:
 پاسدار عضویت:

 طبس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 .مم011دسته توپ فرمانده  مسئولیت:

 01/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع( 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 باد )طبس(آروستای همت  مزار شهید:. تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

 من خطی را انتخاب نمودم که حسین )ع( انتخاب نمود و به سوی تو ، خدایا

هرچه می  ،امرت هستم. خدایا دهم: رضایم به رضای تو و تسلیم ن آوا را سر میمی آیم و ای

بیاور چون راهم را انتخاب نمودم و از هیچ چیزی باک ندارم و اما از  ، خواهی بر سرم بیاوری

 ،شما امت حزب اهلل می خواهم که همانطور که تابحال پشتیبان جنگ و امام بوده اید

انقالب اسالمی باقی بمانید تا به سعادت برسید و خدایی نکرده  همانطور پشتیبان و مدافع

 گول شیطان را نخورید که منحرف خواهید شد.

  

نحسن محمدیاشهید   
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        سید محمد نام پدر:

 0351 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

 بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

       م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/01/0315 ت:تاریخ شهاد

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع( 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 تحصیالت: سیکل .فردوس مزار شهید:

 

 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

جنگ است و شرف و  ، تکلیف است و باید به نحو احسن انجامش داد . جنگ ، تکلیف...

ان و سالم بر با سالم بر امام و امت شهید پرور ایر نگ است .در گرو همین ج ، عزت و دین ما

مرا  ، نسبت به آنان بى احترامى کرده ام ، امیدوارم اگر در طول عمر خود، پدر و مادر مهربانم

  ببخشند .

 

برایم حاللیت بطلبید و من به جبهه آمدم و از ، از تمام اقوام و همسایگان و رفقا و برادرم

م تا در آخرت زندگى خوبى داشته باشم و از اسالم و قرآن و مرزهاى میهن زندگى دنیا گذشت

 ، اسالمى خود و از خونهایى که در این راه مقدس از صدر اسالم تاکنون ریخته شده است

حسین )ع( که در هزار و چهارصد سال قبل  «هل من ناصر ینصرنى »دفاع نمایم و به نداى :

  .ویمپاسخ گ ، کربال به زبان آورد در

دیسید احمد محموشهید   
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از امت حزب اهلل مى خواهم که پاسدار خون شهیدان باشند و جبهه ها را خالى نگذارند 

 و از وجود رهبر کبیر انقالب نهایت استفاده را بنمایند و گوش به فرمان و مطیع امر او باشند .

در تمامى کارها ، از برادرم سید محمد مى خواهم که اگر لیاقت شهادت داشتم و شهید شدم

پدرمان کمک کند و جاى خالى مرا در خانه پرکند و خواهرم را از بابت من دیده بوسى به 

 بپردازید . ، نمائید و هر کس بعد از شهادتم به شما مراجعه کرد و من به او بدهکار بودم

  مى خواهم که نگذارند اسلحه من به زمین بیفتد . در آخر از دوستانم

 

 پیام شهید:

 . که نگذارند اسلحه من بر زمین افتداز دوستانم می خواهم 
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 محمد نام پدر:
 0315|13|01 تاریخ تولد:

 0کربالی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      طبس محل اعزام:

 حاج عمران محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 08/10/0315 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:

 ادوات و ضدزره، امام رضا)ع(00تیپ، سپاه یگان اعزام کننده:

 طبس مزار شهید: .دانشجوی تربیت معلم تحصیالت:

 

 

 

 سمه تعالیاب

 عبدالرحیمی علی عزیزم دوست محترم حضور

 که امیدوارم و وخواهانم خواسته منان ایزد درگاه از را شما سالمتی ، سالم عرض از پس

 باشید نداشته کدورتی و ناراحتی هیچگونه و باشید سرافراز و بلند همیشه سرو  خوب حالتان

 و باشد خوب حالتان امیدوارم و رسانم می فراوان سالم ،حسین ، خودتان از کوچکتر برادر. 

 و است خوب ما جای و قرار بر سالمتی نعمت بحمداهلل ، باشید اینجانب احواالت خواهان اگر

 و هستم تو فکر در جااین در وهمیشه مهربانم دوست تو دوری جز ندارم ناراحتی هیچگونه

 که یدوارمما و است خالی اینجا در تو جای که گویم می و کنم می را تو غیبت اوقات از بعضی

 هم با تا بیائیم آنجا و گردیم بر وطن به سالم همگی ، اسالم رزمندگان نهائی پیروزی با زودتر

 هم با دیگر بعضی و میغال و مالکی حسین با اینجا در ما که هنوز.  کنیم زندگی دوباره دیگر

 یکجا معلم تربیت های نیرو کلیه نه گر و اند شده جدا ما از ها برادر از تا چند فقط، هستیم

 آقایان به حتما من از قول و باشم می مشغول شما بدعاگویی و خوب بنده حال و هستیم

مودیانحسین مح محمدشهید   
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 صو مخ و فراوان سالمرا حکیمیان، زواری، جراحی، چوبداری، زنجانی ، اللهی، شهامی

 و. رسانم می صمیمانه سالم عبدالرحیمی علی خودم دوست خدمت دوباره .نرود یادت .برسان

 معلوم ما ی جا چون جان علی و بخشید می ، آوردم درد را شما سر اگر ندارم عرضی دیگر

 شدیم مستقر اگر نکن جواب برایم را نامه هستیم منطقه یک در روز هر و باشیم کجا نیست

  .دهم می سآدر انشاءاهلل
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       عباس نام پدر:
 11/11/0315 تاریخ تولد:

  0کربالی عملیات:

    سرباز عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 حاج عمران محل شهادت:

       م.م011خدمه توپ مسئولیت:

 01/10/0315تاریخ شهادت: 

 مجرد وضعیت تاهل:

    ضدزرهادوات و  ، ویژه شهدا تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 (درمیان) خزان روستای مزار شهید:. تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

شهید مرتضایی در روستای خزان در خانواده مذهبی متولد شد . خانواده به دلیل ارادت 

از زمان کودکی فردی دوست داشتنی بود و . به اباعبداهلل او را غالمحسین نامگذاری کردند 

عالقه مند بودند. استعداد باالیی خداوند به او عنایت کرد به این دلیل در  مردم روستا به او

طول دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود با قرآن و دعا انس خا  داشت لذا به مکتب رفت و 

 در مدت کوتاهی موفق شد روخوانی قرآن را به خوبی فرا گیرد. 

قه ی زیادی داشت. فردی از همان دوران کودکی نسبت به مسائل مذهبی و هنری عال

ترک تحصیل نمود و به کشاورزی  ،صادق و وقت شناس بود. به دلیل نبود امکانات و مشکالت

و مخصوصا درخت کاری روی آورد. دفاع از اسالم و انقالب و سرزمین را بر خود واجب می 

با  63دانست. به همین سبب از سوی بسیج به جبهه اعزام شد و این وظیفه را بعدا از سال 

 خدمت سربازی ادامه داد. 

خزانایی غالمحسین مرتضشهید   
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م.م انتخاب شد در آخرین وداع به 866به عنوان مسئول قبضه ی  1در عملیات والفجر 

گردم.سر انجام در پاتک متجاوزین بعثی در  بازنمی ،روم که می هدفع همگان گفته بود که این

 منطقه ی حاج عمران بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. 

توصیه می کرد که نگهبان خون شهدا بوده و به پدر و مادر که دو  غالمحسین به همه

 احترام بگذارند و نیز وفادار به امام انقالب و خون شهدا باقی بمانند.، گنج بزرگ هستند
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  غالمحسین نام پدر:

  01/01/0313 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

 پاسدار عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

  فرمانده گروهان )مینی کاتیوشا(ومحور مسئولیت:

 10/15/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع( 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 اسالمیه)فردوس( مزار شهید: .تحصیالت: دیپلم تجربی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

هر چند الیق ، کنم یادآورى خدمت برادران عزیز عرض میچند کلمه اى را بعنوان ... 

باشم .برادران عزیز و اى کسانیکه امید اسالم و  ، نیستم و نتوانستم تابحال آنگونه که باید

از دعا و استغفار فراموش نکنید و در اعمال و رفتار خود بسیار  ، انقالب اسالمى به شماست

را یارى ، این اسوه حسنه اخال  و تقوا، امام امت دقیق شوید و تقواى خدا را پیشه کنید .

نمازهاى جمعه و جماعت را هر چه باشکوهتر  کنید و همیشه دعاگوى وجود شریفش باشید .

 ، برپا کنید که سبب نا امیدى دشمنان اسالم و انقالب اسالمى است . امروز کالم امام امت

مانى ما در مقابل خونهاى پاک بهترین و ببینیم وظیفه انسانى و ای ، حجت است . براى همه ما

شایسته ترین فرزندان این ملت خداجو که هر روز از گلستان این کشور پرپر مى شوند 

چیست ؟ سعى کنیم وظیفه فردى خود را به میزان تعهدى که نسبت به اسالم و انقالب 

  بخوبى انجام دهیم .، اسالمى داریم

ستانغالم رضا مزدشهید   
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حال بى تفاوتى و بى خبرى در رختخواب و بستر  نکند خداى نکرده در، برادران عزیزم

ذلت و خوارى بمیریم که حسین )ع( و یاران باوفایش در میدان نبرد با کفر و الحاد به شهادت 

دستهاى شما را از راه دور مى بوسم . از اینکه نتوانستم  ، رسیدند .و شما پدر و مادر مهربانم

معذرت مى  ،تى را که براى کشیده اید جبران کنمفرزند الیقى تا بحال براى شما باشم و زحما

 ،خواهم . امیدوارم که به بزرگوارى خود از خطاهایم بگذرید که یقینا اگر شما مرا نبخشید

خداوند نیز نخواهد بخشید . از شما مى خواهم صبور و مقاوم باشید که خداوند با صابران 

خدا را شکر کنید که این توفیق بزرگ را است. خداوند انشاء اهلل پاداش شما را خواهد داد . 

داشتید که فرزند خود را براى رضاى او به جبهه فرستادید . خداوند امانتش را از دست شما 

مگر نه این است که ما همه از خدا هستیم و به سوى او برمى گردیم و بازگشت همه  گرفت .

ى او باشد .بار دیگر از شما طلب ما به دست اوست . پس چه بهتر که با عالقه در راه او و برا

  خواهم. ما را از خداوند متعال میبخشش و مغفرت دارم . و سالمت و سعادت و عزت ش
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شما برادران و خواهر بسیار خوبم مرا ببخشید که نتوانستم زحمات شما را جبران کنم 

خالصانه و امیدوارم که خداوند به همه شما صبر و استقامت و به ما توفیق مقاومت و خدمت 

عاقبت همه ما را ختم بخیر نماید .  ، عاشقانه در راهش عنایت فرماید، در نهایت شهادت

 باشم و از همه برادران و خواهران گرامى التماس دعا دارم. ملتمس دعاى خیر همه شما می
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         حسن رضا نام پدر:
 01/13/0300 تاریخ تولد:

  عملیات: خیبر

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 محل شهادت: جزیره مجنون

   م.م80خمپاره انداز  مسئولیت:

 11/00/0310 تاریخ شهادت:

   متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام00لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 سید مراد )نهبندان(  مزار شهید:. تحصیالت: دوم ابتدای

 

 

  

معروفعلی شهید   
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  علی نام پدر:

 08/15/0311 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

 بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

  م.م011سیم چی توپ  بی مسئولیت:

 00/00/0313 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، سپاه یگان اعزام کننده:

 سفردو مزار شهید: .تحصیالت: فوق دیپلم )تربیت معلم(

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

علیه  تمام قوا و نیروی اهریمنی خود سیرتان زمان و استعمارگران دوران با واکنون دی ...

انقالب اسالمی بسیج شده اند برخود الزم دیدم برای چندین بار ندای رهبرم را لبیک گویم و 

یر ساخته نیست ولی شرکت جویم هر چند کاری از حق، در صحنه های پیکار نور علیه ظلمت

من نیز قطره ای از این دریای پر تالطم امت اسالمی هستم و نیز خلق شده در خاک پاک 

لعباس معی شهید   
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آن فقط اسالم و احکام ، ایران زمین و آن چیزی که در این راه به من قوت قلب می دهد

ظیم افله عقراهیان کربال و قدس بپیوندم و یکی از افراد این  است. آری من می روم تا به خیل

می روم به جمعی بپیوندم ، افله ساالرآن مهدی استقافله ای بپیوندم که قباشم. می روم به 

قبول کن و از تقصیرات  ، خداوندا .که روح معنویت وروحانیت وخداجوئی بر آن حاکم است

 ، «الهی و ربی من لی غیرک»همه ما در گذر.خدایا همانطور که در دعای کمیل می خوانیم 

 ازتو کسی رانداریم.ازگناه مادرگذر آمین.خدایاماغیر

که پاکم کند و اگر لیاقتی  محال که قدم در این راه نهاده ام از خداوند بزرگ می خواه

و حال چند سخن است که باید  گرداندو توفیق شهادت را نصیبم بود مرا به خودش بپذیرد 

 : بگویم

، اک نمی رسدپهر چه می رود ملت قهرمان و شهید پرور دنیا سرابی است که انسان  -8

به محض رسیدن به یک آرزو. آرزوی بعدی جانشین آن می شود پس به فکر آخرت باشید و 

 و توشه ی سرای آخرت تقوا و روحانیت و معنویت است.، برای آن دنیا توشه جمع نمایید

ت باشید و رهنمودهای پیامبر گونه اش را مهمیشه در صحنه باشید و یاور امام ا -2

 امه ی عمل بپوشید.ج

روضه بخوانید تا مردم گریه کنند و ، تر برگزار نمایید دعاها را هر چه بهتر و باحال -3

 همیشه در معنویات غرق باشند.

شرکت در جامعه ی آن ، گریه کردن بر شهید» :به گفته شهید مرتضی مطهری -4

بداهلل الحسین)ع( گریه پس به یاد حسین و اسیری زینب و آوارگی اطفال ابا ع«. شهید است 

 کنید البته نه طوری که دشمنان خوشحال شوند.

سیاسی  -اجتماعی -نماز جمعه که یکی از منابع بسیار مهم آگاهی های اسالمی -5

 ...عبادی است را فراموش نکنید

 ببخشیدبرادران اوالً که مرا  ؛آینده این انقالب استنسل همکالسان و  م باحرف دیگر -6

فردا نونهاالن پاک و معصومی زیر دست شما خواهند  فه شما خیلی خطیر است چونثانیاً وظی

 باشید. ...  اشما باید در تعلیم و تربیت آنان کوش، بود
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  امراهلل نام پدر:

 01/11/0311تاریخ تولد: 

 پدافندی عملیات:

  بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 سیم چی  مسئولیت: بی

 10/18/0315تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

تالش ، به قول مادر شهید ؛در خانواده ای روستایی و زحمت کش و مذهبی به دنیا آمد 

الل و سالم بخورند. مادر می کوشید فرزندش را در مجالس اهل بیت به داشتند لقمه ی ح

همراه ببرد. پدر شهید مغنی بود و در چاه ها کار می کرد و سرانجام سرما خورد و کلیه هایش 

صمیمی بود و همه به او عشق می  ، را از دست داد.شهید مهدی زاده فردی صالح و با دوستان

 ورزیدند. 

پدر را برای ه مادرش کمک می کرد و تا می توانست جای خالی در کارهای خانه ب

الوه بر این در نانوایی شاگردی می کرد. مادرش می گوید: او در مادرش پر می نمود و ع

زحمت کش و نان آور خانه بود . تا سال چهارم ابتدایی درس  ، کارهای خانه بازویی برایم بود

رها نمود . نماز خود را به طور مرتب در مسجد می خواند و به خاطر فقر خانواده تحصیل را 

 خواند . همواره مدافع انقالب بود و هرگاه بدگویی از انقالب و جنگ 

می شنید انگار آتش می گرفت. از غیبت و بدگویی دیگران دوری می نمود و همواره قدردان 

ی زادهعید محمد مهدشهید   
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ان امام هستیم و نعمت انقالب بود و می فرمود مسلمان باید قانع باشد و می گفت ما فرزند

سالگی عازم جبهه  87باید تابع باشیم . همواره عالقه به رفتن به جبهه داشت و سرانجام در 

شد و مردانه جنگید و در هنگام مرخصی از بدی ها و سختی ها سخن نمی گفت و عاشق 

 شهادت بود. 

، دردر هنگام وضو گرفتن مورد اصابت ترکش دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید . ما

بی توجه به دنیا  ، بی توقع و راستگو معرفی می کند ، سنگین ، بی آزار ، وی را فردی صبور

  بود و تالش می کرد مخارج خانواده را تامین کند.
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 غالمرضا نام پدر:
 31/10/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 (00ی جی زن)ار پی جیاس پ مسئولیت:

 05/01/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره، امام رضا)ع( 00تیپ  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 بشرویه مزار شهید:. تحصیالت: دوم متوسطه )علوم تجربی(

     

 

 

در روستای خانیک شهرستان بشرویه در خانواده ای  8347شهید در سی ام فروردین 

ندار و مذهبی دیده به جهان گشود . وی دوران تحصیلی مقطع ابتدایی را در روستا گذراند دی

و سپس برای ادامه تحصیل به بشرویه عزیمت نمود . وی فردی متخلق به اخالق اسالمی 

ودارای روحیه ای سرشار از نشاط و شادابی بود و با همت و پشتکاری که داشت تحصیالتش 

توسطه در رشته ی علوم تجربی ادامه داد . پدرش غالم رضا به شغل را تا پایه ی چهارم م

هنگام اوقات فراغت کمک حال پدر بود و در انجام ، او نیز دراین امر ، کشاورزی مشغول بود

 کارهای مختلف وی را یاری می کرد . 

به ، او نیز همانند دیگر دوستان ، با شروع انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره(

شرکت می کرد .  ، که علیه نظام شاهنشاهی برپا می شد یل عظیم مردم در تظاهراتیخ

باعث شد تا با عشقی که به اسالم و  ، شروع جنگ تحمیلی و حمله ی وحشیانه عراق به ایران

به جبهه ی حق علیه ، برای دفاع از ناموس و وطنش داشت و محبتی که از امام در دلش بود

حسین مهریشهید   
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در اولین  ، امام رضا)ع( مشغول به خدمت بود 28در جبهه در تیپ باطل بشتابد . وی که 

       . اعزامش به فیض عظیم شهادت نائل آمد

                          روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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  سید حسین نام پدر:

 05/10/0300 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

  بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 هورالعظیم :محل شهادت

 تدارکات مسئولیت:

 01/00/0313 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره، نصر 5لشکر  ، سپاه یگان اعزام کننده:

 (سرایان)چرمه روستای  مزار شهید: .تحصیالت: پنجم ابتدایی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بر اکرم) ( و ایمان به رهبریت روح بعد از شهادت بر وحدانیت خدا و شهادت بر رسالت پیام

زنده کننده اسالم و  ، این یگانه راست قامت اسالم پیرجماران ، «خمینی بت شکن»خدا 

ن کریم که دستور به جهاد در راه خدا می آمسلمین جهان و بیدارکننده من به پیروی از قر

روی از اسالم و ادامه پیروزید و به پی، دهد و می فرماید در راه خدا چه بکشید و کشته شوید

خط شهدا پا در این راه نهاده ام به سوی جبهه های اسالم روانه هستم چرا که خود را شیعه 

علی)ع( می دانم که همیشه در حال جهاد بوده و لحظه ای دست از جهاد نکشیده و پشت سر 

 به من، حسینی می ایستم که در راه خدا روز عاشورا از زن و فرزند و هستی خود گذشت

وسویسید امیر م شهید   
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جبهه می روم اما به دشمنان اسالم اعالم می کنم که اگر یکی یکی ما به جبهه رفته و شهید 

دست از یاری رهبر برنخواهیم داشت و تا زمانی که یکی از ما زنده باشد و تا زمانی  ، شدیم

که فرزندانمان زنده باشند نخواهند گذاشت که افرادی مثل شما بخواهند به نام مسلمانی 

 یوانات بخورند و بخوابند و شهوترانی کنند و آبروی اسالم را ببرند.چون ح

ماده هستم اگر این آهمه بدانند که من آگاهانه قدم در این راه گذاشته و تا پای شهادت 

دهان دشمنان اسالم بسته ، نصیبم شد که انشاءاهلل می شود ، فیض که آرزوی دیرینه من بوده

ه کشته می شوند و می کشند و در برابر آنها می گویم که بماند که می گویند چرا این هم

به همین کشته شدنها و کشتن ها زنده مانده تا ، اسالمی که به دست من و شما رسیده است

به دست من و شما رسیده است و اکنون هم نهال نوپای جمهوری اسالمی احتیاج به این 

 خونها دارد. 

می کنم که دست از یاری رهبر برندارند و گول  به برادران و دوستان و رفیقانم توصیه

نها بزنند و آشایعه های دشمن را نخورند و در مقابل این شایعه ها مشت محکمی به دهان 

اسالم پایمال شود و روز قیامت  یاسالم و انقالب اسالمی را رها نکرده که مبادا خون شهدا

 ... .پیش اباعبداهلل سربه زیر باشید

اسالمی می خواهم همچنان دعاگوی پیرجماران باشند و دست از یاری  در پایان از امت

 رهبر خود چون مردم کوفه برندارند. 
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  ذبیح اهللسید نام پدر:

 18/10/0311 تاریخ تولد:

 رمضان عملیات:

 بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 شلمچه محل شهادت:

 م.م11خمپاره انداز مسئولیت:

 11/15/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، سپاه یگان اعزام کننده:

 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: سوم راهنمایی

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

آنان را مرده ، راه کشته شده اندا به جهاد برخاسته اند و در این آنان که در راه خد

  «قرآن کریم»زی می خورند.نپندارید بلکه زندگانند و در نزد خدایشان رو

 

من هم اکنون که با شوقی فراوان به جبهه حق علیه باطل می روم.اول برای پیروزی 

اسالم می روم و از خداوند متعال بخواهید آن درجه شهیدی را به من بدهد .بر روی قبر من 

امام من از ملت فردوس می خواهم که هر چه این  ناکام ننویسید چون به کام خود رسیدم.

یل میر جلیل سید ابوالفض شهید   
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گوش کنند و نافرمانی ، بزرگ حضرت ایت اهلل خمینی نایب امام زمان،حسین زمان گفت

  نکنند.

من از برادرانم و خواهران خودم می خواهم که هر چه مادرم به آنها گفت به آن عمل 

 چون خدا نکند اشکی از چشمان مادرم  کنند

رمان را پیش واهیم توانست سچون در آن دنیا همه ما مسئول خواهیم بود و نخ روانه شود

            .مادرمان باال بداریم
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  اهلل  سید ذبیح نام پدر:

 10/10/0315 تاریخ تولد:
 8والفجر عملیات:

 بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 محل شهادت: فاو

  م.م11مسئولیت: خمپاره انداز

 01/00/0311 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

    ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام00تیپ ، سپاه ام کننده:یگان اعز

 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: اول راهنمایی

 

 

 

 بسم رب شهداء و الصدیقین

آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و کوشش کردند در راه خدا با مال ها و جانهای 

 بزرگتر است درجه آنان در نزد خدا و آنان رستگارند.

ن که من به جبهه می روم با خدای خود عهد و پیمان می بندم که بتوانم در اکنو ....

راهش گام بردارم و بتوانم خدمت کنم و اکنون که نصیب این بنده گنهکار شده است تا عازم 

جبهه های حق علیه باطل بشوم تا بتوانم راهم را انتخاب بکنم و خدایا تو شاهدی که از روزی 

ا نیز شناختم و از روزی که تورا شناختم بسویت شتافتم و تا آنجا که تور، که خود را شناختم

  .برایم امکان داشت در راه تو کوشیدم

 

ای معبودم و معشوقم و همه کس و کاره ام نمی دانم در برابر عظمت تو چگونه ، خدایا 

ستایش کنم ولی همینقدر می دانم که هرکس تورا شناخت عاشقت شد و هرکس عاشقت 

لیلیسید رضا میر ج شهید   
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را به خوبی در خود احساس  ت از همه چیز شسته و به سوی تو می شتابد و ایندس، شد

کنم  افتخار می ،کرده و می کنم و حاال که من به یاری خدا به جبهه شتافته ام و شهید شدم

 و اما پس از شهید شدنم چند وصیت با مادرم دارم.

 از شما ، اولین وصیت من این است که از مادرم می خواهم که اگر شهید شدم

خواهم در تشییع جنازه ام گریه و زاری نکنید زیرا گریه شما باعث شادی افراد ضد  می

 بلکه در تشییع جنازه ام شیرینی پخش کنید . ، انقالب می شود

پیامی دیگر دارم برای مردم شهید پرور و قهرمان فردوس که گوش به فرمان نایب االمام 

زیرا ما برای خدا به ، می تواند شما را رهبر باشد چون اوست که ، خمینی بت شکن باشید

جنگ می رویم و امید آن داریم که صدام و صدامیان را نابود کنیم . من از شما مردم همیشه 

روم برای  در صحنه و قهرمان ایران خواهانم که پشتیبان امام و جبهه باشید من به جبهه می

 تا پیروزی نهایی ایران.  شاهللجنگ با کفار و دفاع از آب و خاک و ناموسم ان

پول بدهد ، مبادا سپاه ،دیگر اینکه از پدر و مادرم می خواهم اگر من به لقاء اهلل پیوستم
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ر پول و مال باشد زیرا طزیرا من برای پول نمی جنگم و نمی خواهم جبهه آمدن من به خا

 جبهه من به خاطر خدا و رضای خدا می باشد.
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 سید محمد نام پدر:
 31/01/0315 اریخ تولد:ت

  آفندی)بیت المقدس( عملیات:

    بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

 خرمشهر محل شهادت:

  مسئولیتب : بی سیم چی ادوات

 13/13/0310 تاریخ شهادت:

    مجرد وضعیت تاهل:
 ادوات و ضدزره، یگان خراسان ، سپاه یگان اعزام کننده:

 سیکل یالت:مزار شهید: بهشت اکبر فردوس. تحص

 

 

 

 «و ال تحسن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

و درود  ، امام خمینی ، ار جمهوری اسالمی ایرانذبا سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و بنیانگ

 امیدوارم که حالتان، سالم بر شما پدر و مادر عزیزم؛بر ملت شهید پرور ایران و مردم فردوس 

خواهد  دلم می .ناراحت نباشید، رود خوش و خرم باشد و از اینکه فرزندتان به جبهه می

اگر شهید شدیم ، خوشحال باشید و ناراحت نشوید چون ما برای اسالم و قرآن می جنگیم

کر هواهای نفسانی خود باشیم فجایمان بهشت است و این دنیا قابلی ندارد و نباید همیشه به 

م به آخرت خود بیندیشیم زیرا زندگی از آنجا شروع می شود پس چه بهتر ه بلکه باید کمی

قبول بشویم و ، گیردکه از این دنیا دست خالی نرویم و این امتحانی را که خداوند از ما می 

تا آخرین قطره خون خود خواهیم  انشاءا... صدام را سرنگون کنیم این صدام باید بداندکه ما

فاع و تمام مستکبران جهان را نابود خواهیم کرد و اسالم را در سراسر جنگید و از این اسالم د

 : گسترش خواهیم داد ومن چند وصیتی دارم برایتان می نویسم، جهان

ویجواد میررض سید شهید   
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خواهم که اگر من شهید شدم و به آرزویم  از پدر و مادرم و خواهران و برادرانم می – 8

یه کنید این منافقین خوشحال برایم گریه نکنند و خوشحال باشند زیرا اگر گر، رسیدم

 خواهند شد و روح من آزرده خواهد شد.

از تمام خواهران و برادران فردوس می خواهم که امام را تنها نگذارند و دعا کنند که طول  -2

عمر امام تا ظهور حضرت مهدی )عج( ادامه داشته باشد و برای رزمندگان هم دعا کنید که به 

 .ی نزدیک است و انشاءا.... صدام سرنگون استپیروزی برسند هر چند پیروز

 .از پدرم می خواهم که مرا در کنار قبر دیگر شهید ان بخاک بسپارند -3

در شب جمعه برای من دعای کمیل ، که اگر شهید شدم از برادرم سید حسن می خواهم -4

 کنند تا گناهانم آمرزیده شود. برایم دعا، ندنبخوا

جنازه ام کسی برایم گریه نکند تا این منافقین بفهمند و با  دلم می خواهد در تشییع -5

 ساله بخود بیایند و به راه اسالم برگردند. 85کشته شدن نوجوانی 

تنها خواهشی که از شما مردم فردوس دارم این است که برای رزمندگان جبهه دعا کنید  -6

 تا پیروز شوند.
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ه رابطه خود را با سپاه و بسیج قطع نکنند و از تمام مردم حزب ا.... فردوس می خواهم ک -7

خدمتگزار شما ، داوطلبانه به جبهه ها بروند و سنگرهای شهیدان را پر کنند.دیگر عرضی ندارم

 سید جواد میررضوی: 

 ضمنا برادر شهید سید حسن میررضوی بعد از ایشان به شهادت رسیده است.

واهم که رابطه خود را با سپاه و بسیج قطع از تمام مردم حزب ا.... فردوس می خ پیام شهید:

  نکنند 
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  ابراهیم نام پدر:

 08/11/0315 تاریخ تولد:

 پدافندی عملیات:

 بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 مهران محل شهادت:

   م م 001خمپاره انداز  -بیسیم چی  مسئولیت:

 01/5/0310 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه ننده:یگان اعزام ک

 فردوس مزار شهید: .تحصیالت: سوم هنرستان )راه وساختمان(

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 ، اکنون که به یارى خداوند براى اولین بار به جبهه هاى حق علیه باطل اعزام گردیدم...

بدانید که من  ، در و خواهر و پدر و مادربرا الزم دانستم که چند کلمه وصیت بنویسم :

.  آگاهانه در این راه قدم نهاده ام و آگاهانه هم جان خود را فداى این اسالم عزیز مى کنم

از ریختن این خون شهداء  ، هدفم از رفتن به جبهه به خاطر مسئولیت است که بر دوشم

یگر است و به خاطر رضاى خدا گذاشته شده و هدفم نابودى کفر و یارى رساندن به برادران د

  است .

جواد انظریشهید   
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از ملت شهید پرور فردوس مى خواهم همانطور که تابحال طرفدار امام و یاور امام بوده 

هاى  بیش از پیش طرفدار امام و یاوران او باشید و با هر نوع توطئه اى از سوى ابرقدرت ، اید

ان هر چه بیشتر به جبهه ها روى مبارزه نمایند و برادر ، ریزى مى شودبیگانه و خونخوار طرح

آورند . چون که جبهه جایگاهى است که انسان بین خود و خداى خویش چیز حائلى و مانعى 

احساس نمى کند و جبهه است که انسان در آنجا درس ایثار و فداکارى واز خودگذشتگى مى 

 آموزدو به خدا نزدیکتر مى شود .

آموزان و اى سرمایه  نشرادران همسنگرم :اى داپیامى دارم براى دانش آموزان عزیز و ب

همچون درس که خود گوشه اى از ، بکوشید که در صحنه زندگى ، هاى امروز و آینده اسالم

مدرسه هستى است و هر روز و هر ساعت و بلکه هر دقیقه و ثانیه تان از قبل بهتر و برتر 

ا بتکانید تا گرد و غبار و آلودگى خانه دل ر ، باشید و این روز هاى پربار را غنیمت شمارید

باشید که این سرمایه هاى الهى اسالم که  هاى فکرى و اخالقى از دل شما بیرون رود . بهوش

به خاطر وجود مقدس امام زمان و رهبرى امام امت و تالش مسئوالن و خون شهداء و 

دست ندهیم و این به آسانى از  ، مقاومت دیگر برادران و خواهران به دست ما و شما رسیده

 دشمنان از خدا بى خبر از دست ما نربایند .
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خودسازى کنید و خود را بسازید که وقت ساختن ما دانش  ، اى برادران و دانش آموزان

آموزان است که امام روى شما دانش آموزان نوجوان تکیه زیادى مى گذارند و مى بینیم که 

من هنوز در گهواره ها شیر مى خورند (( و  )) یاران امام در چندین سال پیش مى گویند :

شما اى برادران براى دنیا و آخرت خود بکوشید تا ذخیره هایى براى لشکر امام زمان )عج( و 

 براى استقرار حکومت اسالمى در سراسر هستى باشید و برادران با شرکت خود در انجمن

  وظیفه خود را به انقالب ادا نمایند . ، اى اسالمى و بسیجه

شما اى دانش آموزان بى طرف که جبهه بى طرف را گرفته اید و فقط به فکر درس 

خیانت به  ، مگر نمى دانید که بى تفاوتى به انقالب ، خواندن و نمره گرفتن و مدرک هستید

مبادا  ، خیانت به مملکت است و خیانت به خون شهداء است .و اى پدر و مادرم ، اسالم است

استوار باشید مانند کوه مقاومت کنید . در برابر  ، خود را از دست بدهیدبا شهادت من روحیه 

مشکالت و دشمنان اسالم و همچنین لحظه اى از فکر و یاد خدا غافل مباشید و در راه دین 

 ...د که هر چه بکوشید باز هم کم استاسالم بکوشید و فداکارى کنی

 

 پیام شهید:

خیانت به مملکت است و خیانت به خون ، م استخیانت به اسال، بی تفاوتی به انقالب

 شهداست.
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  نام پدر: علیمراد

  01/11/0311 تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

 بسیجی عضویت:

     فردوس محل اعزام:

 جاده خندق محل شهادت:

 00آر پی جی -مسئول دسته مسئولیت:

 00/10/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، رضا)ع( امام00تیپ ، سپاه :یگان اعزام کننده

 فردوس تحصیالت: سوم هنرستان )راه وساختمان(مزار شهید:

 

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 دیجان ز تن بر آ ای ، تن رسد به جانان ای  دیتا کام من بر آ از طلب ندارم دست

 چنانچه خداوند ، خدا بود نیکردن د ارىیاوال ، من از آمدن به جبهه هدف .... 

 (نیداى مومنان اگر ) .)« ثبتیو  نصرکمیآمنوا ان تنصروا اهلل  نیالذ هایا ای »:  دیمى فرما

سوره محمد  .(را استوار خواهد نمود  تانیخواهد کرد و قدمها ارىیشما را  دیکن ارىیخدا را 

 . 7هیآ

 مانیرهاکه در شعا میوجدان خودم بود . مگر ما نبود تیخاطر و رضا تیبراى رضا ایثان

داستان غم  دنیکه با شن میمگر ما نبود ایآ ؟ میستیما اهل کوفه ن ، اماما ، : اماما میمى گفت

 میدیمى در بانیزده و گر نهیو بر سر و س میستیآنان مى گر تیشهداى کربال بر مظلوم زیانگ

به نداى کمک  تسینمى با ایآ ها در حد شعار باقى مى ماند ؟ ادیفر نیا ستیمى با ایآ! ؟

 دیچمران سردار رش دیشه ؟ مییبگو کی( لبعلى ) ع نیفرزند راست نیا ، زیطلبى امام عز

ریعلی انظ محمد شهید   
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و خاضع  میتسل دیوه هستى در برابر شهکنظرى داشت : ش نیچن دیاسالم در مورد مقام شه

 را مى رسانند . دیوجود دارند که عظمت مقام شه ارىیبس ثیو احاد اتیاست . روا

جوانان  نیا، اى امت حزب اهلل ، آرىمن را شهادت در راه خودت قرار بده .مرگ  خداوندا

 امتیدر روز ق ، که مشتاقانه به جبهه ها مى روند و شهادت را آگاهانه انتخاب کرده اند زىیعز

هستند که  نهایما زنده اند و ا دانیکه شه دیخواهند بود و بدان دیخداى متعال روسف شیدر پ

 کردند . ارىیسالم را آبدرخت ا خودبا خون 
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 نام پدر: علی اکبر
 0311|3|00تاریخ تولد: 

 پدافندی عملیات:

  بسیجینوع عضویت: 

 فردوسمحل اعزام: 

 : میمکمحل شهادت

 م.م80مسةول دسته خمپاره انداز مسولیت در جبهه: 
 01/11/0313 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

 ادوات و ضدزره ، ام رضا)ع(ام00تیپ ، یگان اعزام کننده: سپاه
 افخو)فردوس(مزار شهید: روستای  .تحصیالت: سوم دبیرستان

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 چگونه و زیستن چگونه درس ما به و آفرید را ما که را یکتاى خداوند فراوان سپاس ...

 نائب رب سالم و موعود مهدى ، امامت و والیت اختر پیشگاه به سالم با و آموخت مردن

 خونشان نثار با که اسالم رزمندگان تمامى بر پایان بى درود و سالم و امت امام ، برحقش

  . نمایند مى آبیارى را اسالمى انقالب نهال

 اسالمى قانون از دفاع جز دىومقص نوع هیچ من که شاهدى خودت ، بارالها ، خدایا

، پیمود را راه این حسین که ستا راهى ، کردم انتخاب من که را راهى این و ندارم خودت

. دپیمودن تاکنون گرفته اسالم صدر از شهیدان کلیه ، پیمود دالور عباس ، پیمود اکبر على

 تقاضاى ، منانت ایزد درگاه از لذا.  نیست بهتر که شهدا بقیه ونخ از که من خون پس

  . دارم را تو ستایش راه در شهادت

 محمود انظری شهید
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 حریم از که بود من عهده بر که مسئولیتى راساسب ، اکبر على فرزند ناظرى محمود من

 که است امید ، نمایم دفاع اسالم سیاسى مرزهاى از تا گشتم جبهه راهى ، نمایم دفاع اسالم

 . وانگذارد خود به را من اى لحظه و ببخشد مرا خداوند

 را همگى عبادت خداوند است امید ، همشهریان و دوستان کلیه از بخشش و عفو ضمن

 و فرماید عنایت صبر ، عزیزم مادر و پدر شما به خداوند که امیدوارم و بفرماید قبول اهشر در

 دو در شویم یاکشته بکشیم اگر » : خدا روح ، اماممان فرموده به که جان پدر دارم عقیده من

 زندگى این رابر سرخ مرگ و کرد نخواهم قبول را ظلم بار زیر زندگى من « . پیروزیم حال

 افسوس اما رسید خواهم شهادت ، ام دیرینه آرزوى به که شد الهام من به.  دهم ىم ترجیح

  ... خم اندر هنوز و گذرد مى عمرم از سال 81 که خورم مى

 مرا شهادتنامه حقیقت در من رضایتنامه امضاى با که باد تو بر خدا درود عزیزم پدر

 . کردى امضاء

 و ؛نمائید تسویه است امید ، داشتم لطفى اىآق جناب برادرم با حسابى مقدار پایان در

 شلوارى زیر یک و شلوار دو دوخت از است بنا که داشتم محمدیان مهدى با هم حسابى مقدار

 را قضایش است امید ، دارم قرض روزه هم ماه یک ضمنا ... ساده شلوارى زیر یک و کردى

 . ندارم عرضى دیگر.  بدهید
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  محمد نام پدر:

 11/10/0311 تولد:تاریخ 

 )مرصاد(پدافندی عملیات:

    سرباز عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 اسالم اباد غرب محل شهادت:

 م.م80خمپاره انداز مسئولیت:

 11/15/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

  و ضدزره ادوات، نصر5تیپ الحدید لشکر، یگان اعزام کننده: سپاه
 فخران )بیرجند( روستای مزار شهید: .تحصیالت: سوم ابتدایی

 

 

 

 سمه تعالیاب

شهید ناظمی نژاد در خانواده ای کشاورز و مذهبی دیده به جهان گشود .دوران کودکی 

ه پدر ومادر سپری شد. با بازی با کودکان و همساالن و کار در مزرعه و کمک ب ، وی در روستا

لت کمبود امکانات ادامه تحصیل نداد و از ابتدایی را در روستا گذرانید ولی به عوی تحصیالت 

صبح ها قرآن می خواند . وی عالقه ی شدیدی به مطالعه ی کتاب های ، کودکی در کنار پدر

مذهبی داشت . اوقات فراغت را عالوه بر مطالعه با انجام کارهای کشاورزی و دامداری کمک 

حظه ای از عمر کوتاه و با برکت به خانواده و و انجام امور فرهنگی ودینی سپری می شد ولی ل

                     خویش را به بطالت نگذراند.

شهید روحیات مذهبی شدیدی داشت , وی خود از مداحان اهل بیت )ع( بود , در 

مراسم مذهبی و جلسات قرآن , دعای کمیل و توسل شرکت فعال داشت . در انجام فرائض 

 ا بود . همیشه قرآن می خواند و مذهبی , نماز و روزه فردی مقید و کوش

اخالقی , یداهلل بنا بر اظهار  می گفت: ما هر چه داریم از نماز خواندن و قرآن است. از نظر

هلل انظمیشهید  ژناد یدا  
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د بود. با پدر و مادر مهربان خانواده و اطرافیان , فردی خوش اخالق , صمیمی و خوش برخور

د و رضایت آنها را جلب نماید , سعی می کرد عصبانیت و ناراحتی پدر و مادر را برطرف کنبود

.فردی متواضع و فروتن بود و هیچ وقت عصبانی نمی شد . همیشه متبسم و خنده رو بود , با 

 دوستانش شوخی می کرد و به کسی بدی نمی کرد. 

در خصو  فعالیت های سیاسی , اجتماعی و فرهنگی , در دوران انقالب به علت کم 

. پس از پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ  سن وسال بودن فعالیت خاصی نداشت

در جمع آوری کمک های مردمی به جبهه های حق علیه باطل و در ، شهید یداهلل، تحمیلی

تمامی راهپیمایی ها و مراسم ایام اهلل انقالب فعاالنه شرکت داشت . عضو فعال کتابخانه روستا 

ی نمود , وی در نوجوانی مداح و بود ومرتب کتاب های مذهبی , تاریخی و سیاسی مطالعه م

نوحه خوان هیات عزاداری در روستا بود . با مخالفان نظام و رهبری برخوردی ارشادی و 

                            اصالح طلبانه داشت .
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عاشق امام و شهادت و والیت مدار بود , وقتی امام )ره( اعالم کردند , جوانان باید به 

پا نمی شناخت ومی گفت:اطاعت از امام مثل نماز واجب است . اولین بار جبهه بروند , سر از 

سالگی به جبهه رفت . به بچه های بسیجی توصیه می کرد که همیشه پشتیبان  86در سن 

والیت فقیه باشند و از ولی فقیه اطاعت کنند . شهید چند بار به صورت داوطلبانه و بسیجی 

ه سن سربازی , قبل از موعد مقرر و قانونی داوطلبانه به به جبهه اعزام شد و پس از رسیدن ب

مورد اصابت ترکش ، خدمت مقدس سربازی رفت و پس از ماه ها جهاد و نبرد با متجاوزین

های سالح های دشمن بعثی قرار گرفت . قطعه قطعه شد و به آرزوی دیرینه اش یعنی 

 شهادت نائل امد.

  



 514...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

  



 515...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

  نجف نام پدر:

 11/10/0313تاریخ تولد:

  پدافندی عملیات:

    بسیجی عضویت:

      بیرجند محل اعزام:

 جزیره مجنونمحل شهادت: 

 م.م001خمپاره انداز مسئولیت: 

 10/11/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 جندمزار شهید: بیر .دیپلم اقتصادتحصیالت: 

 

 

 

 سمه تعالیاب

 اداره محترم آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

احتراماً همانگونه که مستحضرید جنگ به مرحله جدیدی رسیده وصدام جنایتکار به 

ما را مورد حمله وحشیانه هوایی و موشکی خود  ، تحریک ابرجنایتکاران شهرهای بی دفاع

راد بی گناه ما را به خاک و خون می کشد تا قرار می دهد که هم شهرهای ما را ویران و هم اف

اجب است تا دست در  شاید به خیال خام خویش ما را وادار به سازش نمایند لذا بر همه و

دست هم به جبهه ها هجوم بریم و کار این دیوانه را یکسره تا هم مردم خود و هم مردم 

قدس عزیز ، م مسلمان عراقنگاه به کمک مردآمظلوم عراق را از شر این جنایتکار راحت و 

آزاد و مقدمه ظهور آقا امام زمان ارواحناله الفدا را فراهم سازیم تا فرادی قیامت در پیشگاه 

باریتعالی و رسول اهلل) ( سرفراز و روسفید باشیم و هم ارواح طیبه شهدا از ما راضی و 

 خشنود باشند. 

احمد نجفیشهید   
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سیج سپاه پاسداران به جبهه های لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ تا بتوانم از طریق ب

نور علیه ظلمت رفته تا دین خویش را نسبت به اسالم و کشور اسالمی خویش ادا نمایم تا در 

فردای قیامت در پیشگاه خداوند و پیامبر گرامی ) ( و ائمه اطهار)ع( و شهدای عزیز روسفید 

 ..و سربلند باشم.
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  غالمحسین نام پدر:

 08/11/0331 تاریخ تولد:

  8والفجر عملیات:

 پاسدار عضویت:

     فردوسمحل اعزام: 

 اروند رود محل شهادت:

 دیده بان -دسته فرمانده مسئولیت:

 00/00/0311 تاریخ شهادت:

 متاهل وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای خانیک )فردوس( مزار شهید: .دیپلمتحصیالت: 

 

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نایب که تو حق بر خلیفه امر به و تو خشنودى براى و تو رضاى براى اینک ، پروردگارا 

 به مرا یا که امید بدان ، گذارممى کفر علیه جهاد صحنه به قدم ، باشد مى نیز زمان امام

 قبال در ىدین اداى و گناهانم محو براى باشد اى کفاره شاید تا برسانى شهادت فیض

 تو از غیر و نیازمندم تو به حال که بپذیرى را ام توبه و بیامرزى مرا یا و اسالمى جمهورى

 لطف که چند هر باشم مخلص اى بنده تو براى تا بودم تالش در بسیار اایخد . ندارم را کسى

  . دارم بخشش امید و سرافکنده و شرمنده ولى بوده حالم شامل تو

 

نظری محمد ارباهیمشهید   
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است .  شیرین خیلى حق راه در شهادت و ندارم هراسى مردن از که دانى مى ، خداوندا

 گلگون مرا اینک و بدهم که ندارم متاعى خونم از گرانبهاتر که خورم مى سوگند ، خداوندا

 . ماند خواهم سنگرم در دارم دلم در که نفس آخرین تا من خدایا . بپذیر شده تکه تکه و شده

 از من رفتن از پس مبادا ، همسرم و مهربانم خواهر و ىگرام برادران و عزیز مادر و پدر

 او از همه که خداست رضایت مهم مسئله چون ، نباشید راضى و دهید نشان ضعفى خودتان

  . کرد جلب را او رضایت باید و اوست از داریم چه هر و گردیم مى باز او به و هستیم

 اینجا به مرا ها سختى با و کشیدى زحمت برایم بیشتر همه از عمرم در خوبم مادر

 زحمت زیاد را شما گذشته در که ببخش مرا ، هستم یادت به حال همه در هم من و رساندى

 شکر ، اى آورده بدست ها چیز خیلى بلکه ، اى نداده دست از را چیزى من رفتن از و ام هداد

 که کن دعا رایمب، شدى شهید یک مادر و گرداندى باز را او امانت که بیاور بجا را خداوند

 بدهد. شما به بزرگى اجر خداوند اهلل انشا ، بپذیرد مرا شهادت خداوند

 انجام من براى، برآمد دستت از که چه هر ، کشیدى زحمت خیلى هم شما بزرگوارم پدر

 ، دارد بزرگى اجر که خداست راه در صبر آن و بکنى باید اکنون را اصلى کار اما ، دادى

 داشتید نقشى هم شما گذاشتم قدم که راه این در ، خوبم برادران . کند قبول شما از خداوند

 که چون ، درگذرید خدا رضاى براى ، دیدید نادرست برخوردى من از اگر.  نبود تاثیر بى و

 را او ، کرد قبول مرا شهادت متعال خداوند راه این در اگر و کردم مى اشتباه و نبودم آگاه

 یک خانواده هم شما و شوم شهید راهش در تا داد من به را لیاقت این که گویید سپاس

 . است افتخار که باشید شهید

 زندگى وار زینب همیشه و کنى پیشه را استقامت و صبر که خواهم مى تو از خواهرم

  . نمایى حفظ همیشه را حجابت نیز و کنى

 و یده قرار خود زندگى سرلوحه را پاکدامنى و عفت و حجاب خواهم مى تو از همسرم

 . کن مبارزه و زندگى گونه زینب و وار فاطمه همیشه

 بزرگى افتخار که بدانید را این اما شوید ناراحت من شدن کشته از بعد شاید ،جان پدر

 هر به ندادم انجام شما قبال در را فرزندى حق که دانم مى جان پدر. شود مى شما نصیب
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 بلکه ؛نگیر عزا و کنى پیشه را صبر من شهادت زا بعد ، باشى راضى من از که امیدوارم حال

 ... باشى خوشحال
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  حسینعلی نام پدر:

 11/10/0315 تاریخ تولد:

 بدر عملیات:

  بسیجی عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 شرق دجله محل شهادت:

 معاون دستهدوشیکاچی ـ  مسئولیت:

 01/10/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، نصر 5لشکر  ، سپاه ام کننده:یگان اعز

 (بیرجندروستای شوراب ) مزار شهید:. تحصیالت: اول راهنمایی

 

 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد خدا  ، گمان مبرید آنهایی که در راه خدا کشته شده اند

 (861طلبند) آل عمران آیه  روزی می

این فرمانده ی جبهه های حق در سراسر جهان و سالم ، و سالم بر امام زمان )عج(درود 

و با درود به  «امام خمینی»و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و امید مستضعفان جهان 

 ارواح مطهر شهیدان بخصو  شهیدان گمنامی که در راه اسالم و قرآن جان دادند.

 

نامه ام را آغاز می کنم: هدفم از جبهه آمدن دفاع از  وصیت، اینجانب محمد تقی نوروزی

قرآن و اسالم است و آمدم تا از کشور اسالمی دفاع کنم و ثابت کنم که من مسلمانم و حاضر 

نیستم زیر بار ظلم و کفر بروم و به جبهه آمدم به اباعبداهلل بگویم حسین جان اگر در کربال 

شوراب محمد تقی نوروزیشهید   
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دوش گرفته ایم و به نوای رهبرمان گوش داده ایم که  ن سالح براآل، نبودیم تو را یاری کنیم

 د و اسالم را یاری کنید. یفرمودبه جبهه بیای

 پیامم به شما ملت شهید پرور این است که از جبهه ها فراموش نکنید و به 

جبهه ها بیاید که در جبهه بیشتر با خدا و اسالم آشنا می شوید و در جبهه نور خدا و اسالم 

می توانید خودتان را بسازید. پیرو امام عزیزمان باشید و قدر ایشان را بدانید  است در جبهه

که امام ما را از فساد و گمراهی نجات داد در نماز جمعه همیشه شرکت کنید و در دعاها و 

 نمازجماعت ها شرکت کنید و دعا کنید که پیروزی نزدیک است.

 ردم از من راضی باشید . پدر و مادرم میمرا ببخش اگر نافرمانی شما را ک ، مادر عزیزم

برویم و روز دانید که دنیا رفتنی است و همه ی ما خواهیم رفت پس چه بهتر که سرافراز 

مگر نمیخواهی فردای قیامت پیش حضرت زهرا ) (  ، مادرم صبر کن قیامت سربلند باشیم.

 سربلند باشید پس راضی باش به آنچه خداوند می خواهد . 
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خواهرانم در دوری من غم و رنج نداشته باشید و صبر کنید به خاطر اسالم صبر  برادر و

ر اسالم رست تداشته باشید. سعی کنید تا کارهایتان برای رضای خداوند باشد و ببینید د

از تمام برادران می خواهم که راه شهدا را ادامه دهند و زیاد به فکر دنیا نباشند چون ؟چیست 

ست و یک مقدار به فکر آخرتتان هم باشید و بهترین جهاد در راه خدا آخرت را هم الزم ا

کند و از تمام خواهران می خواهم  اینست که به جبهه بیاید زیرا جبهه ایمان شما را زیاد می

تا با حجابشان سنگر خود را حفظ کنند و در پایان از تمام اقوام و خویشان حاللیت می طلبم 

  ..بخشید.و امیدوارم بدی های مرا ب
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  محمد نام پدر:

 13/11/0313 تاریخ تولد:

 خیبر عملیات:

 پاسدار عضویت:

  بیرجند محل اعزام:

 جزیره مجنون محل شهادت:

 م.م001مسئول خمپاره انداز  مسئولیت:

 11/00/0310 تاریخ شهادت:

 وضعیت تاهل: مجرد

    ضدزره ادوات و ، امام رضا )ع( 00تیپ  ، یگان اعزام کننده: سپاه

   بیرجند مزار شهید: .تحصیالت: دیپلم )مکانیک عمومی(

 

 

 

 سمه تعالیاب

روم به جبهه  با درود و سالم بر امام امت رهبر انقالب و شهیدان اسالم .هم اکنون می

هل من » تا به آن شعارهائى که در مساجد و خیابانها دادم جامه عمل بپوشانم و به نداى :

جواب مثبت داده باشم تا در روز قیامت ، خمینى بت شکن ، زمان حسین «ناصر ینصرنى

  وظیفه خویش عمل کرده باشم .ه جلوى آن محکمه عدل الهى سرافکنده نباشم و ب

  

تیعلی نوفرس شهید   
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از اینکه توفیق شرکت و مبارزه در راه خودت را به  می کنم تو را شکر و سپاس ، بارالها

عمرى را  ، لهاراابدارم که مرا ببخشید .  من دادى از تو اى خداى ارحم الراحمین تمناى آن

روم تا در صف  گذراندم در پى معصیت و گناه و خالف امر تو را انجام دادم و حال که می

ار امید آن دارم که این بنده عاصى را مورد لطف و مرحمت خودت قر .رزمندگان تو قرار گیرم

 بدهید .

امید آن دارم ، ش و کوشش نمودیداز شما که عمرى برایم تال، اى پدر و مادر عزیزم

خواست برایتان نبودم و  دارم آن فرزندى که خدا می من اعتراف به این که مرا عفو نمائید و

به وظیفه خویش عمل نکردم .و اى برادران و خواهران من از شما هم که مدتى با شما زندگى 

کار از خدا طلب مغفرت خواهم که براى این بنده گناه کردم امید عفو دارم و از شماها می

نمائید و اگر خواستید که خدا هم از شما راضى باشد به وظیفه تان عمل بنمائید و آن رسالت 

  .وش شما هست بنحو احسن انجام دهیدسنگینى را که در این برهه از زمان بر د

خواهم که امام امت را تنها نگذارید و به آن چه  ا ملت غیور و شهید پرور هم میماز ش

خواهم  از شما می ، کند از جان و دل بپذیرید . و اى مردم مسلمان که شما را نصیحت می

و زاد و توشه براى آخرت خویش تهیه بینید و  که دنیا را رها بکنید و بگذارید براى دنیا طلبان

توانید از مال و جان خویش در  اآلن مسئله جنگ مهمتر از هر مسئله ایست و تا آنجائیکه می

  ن بکوشید.راه آ
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، پاسدار اسالم و قرآن هستید شما که امروز سخنى چند با شما برادران عزیز پاسدار :

آنجائى که  ، آن سخن امام را که درباره شما گفت یادتان نرود و همیشه مد نظر داشته باشید

چقدر  ؛بیندیشید و به آن توجه کنید ای لحظه، فرمود :اى کاش من هم یک پاسدار بودم

نمودید موفق خواهید شد و   ه و مسئولیت شما سنگین است که اگر انشاء ا... به آن عملوظیف

 ...اسالم باشید امیدوارم همانطوریکه هستید یک الگوى کامل از

 

 

 پیام شهید:

از شما می خواهم که دنیا را رها کنید و بگذارید برای دنیا طلبان و زاد و توشه برای آخرت 

 .خویش تهیه ببینید
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  محمدرضا نام پدر:

 01/11/0311 تاریخ تولد:

 1نصر عملیات:

    سرباز عضویت:

 بیرجند محل اعزام:

 ماووت عراق محل شهادت:

    اس پی جیفرمانده گروهان ـ  مسئولیت:

 11/00/0311 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ،ادوات و ضدزرهامام رضا)ع(00نور،لشکر سپاه،تیپ یگان اعزام کننده:

 گازار )بیرجند( روستای مزار شهید: .تحصیالت: اول راهنمایی

 

 

 

در روستای گازار از توابع شهرستان بیرجند , در خانواده ای مذهبی و ، شهید هاشم زهی

کشاورزدیده به جهان گشود.دوران کودکی وی همچون سایر همساالن وی , به بازی 

از همان کودکی عالقه ی زیادی به امور وسرگرمی با دوستان و بچه های فامیل سپری شد. 

مذهبی داشت و همراه پدر در جلسات مذهبی و عزاداری اهل بیت )ع( شرکت می کرد. شب 

های جمعه دعای کمیل را با دقت از رادیو گوش می داد. تحت تربیت دینی خانواده , با قران 

 . جام امور دینی ونماز اول وقت بودمانوس بود., مقید به ان

مد به گچ آتحصیالت خود را تا سال سوم راهنمایی ادامه داد و برای تامین درشهید 

فردی متخلق به خلق و خوی اسالمی , مردم دار , متواضع ، کاری مشغول بود . از نظر اخالقی

, مهربان , خوش برخورد , صبور بود . به پدر ومادر بسیار احترام می گذاشت و برخورد بسیار 

حتی نسبت به  ، زاری ندیدآخویشاوندان داشت , هیچ کس از و  خوبی با اطرافیان و

بود. اوقات فراغت را بیشتر به مطالعه ی کتاب و تالوت قران  حیوانات)گوسفندان( نیز مهربان

مهدی اهشم زهیشهید   
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و انجام فعالیت های سیاسی و فرهنگی نظیر شعار نویسی و ثبت شعارهای انقالبی در دفترچه 

 ای مخصو  سپری می کرد. 

سیاسی و اجتماعی خویش را از قبل از پیروزی انقالب , همراه و همگام با  فعالیت های

سایر همساالن و مردم مبارز , با شرکت در راهپیمایی ها اغاز نمود . پس از پیروزی انقالب 

اسالمی نیز , حضوری فعال در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشت . فردی والیت 

                      ود.مدار و عاشق حضرت امام )ره( ب

هل من ناصر حسین  »ندای، همچون دیگر جوانان این مرزو بوم، با شروع جنگ تحمیلی

را لبیک گفت و با انگیزه ی دفاع از ارزش ها و اسالم وخدمت به میهن , چندین  «خمینی»« 

 نوبت به جبهه از طریق سپاه پاسداران اعزام شد. چندین بار در جبهه مجروح شد ولی

 5مجروحیت خویش را از خانواده پنهان می نمود تا نگران نشوند. باالخره در عملیات کربالی

 دست مزدوران بعثی به شهادت رسید. به
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    نام پدر: اسداهلل
  0310تاریخ تولد: 

 عملیات: خیبر

 عضویت: بسیجی

 محل اعزام: فردوس

 جزیره مجنون محل شهادت:

 - مسئولیت:

 01/00/0310تاریخ شهادت: 

 تاهل: مجرد وضعیت

 ادوات و ضدزره ، نصر5لشکر ، سپاه یگان اعزام کننده:
 محل دفن: فردوس .علوم تجربی -تحصیالت: سوم دبیرستان

 

 

 

در شهرستان فردوس و در خانواده ای مذهبی  8342شهید هوشنگ نژاد در دوازدهم دی ماه 

نهاد و تحصیالتش را تا سال  چشم به جهان گشود . پس از طی دوران طفولیت به مدرسه پا

چهارم دبیرستان در رشته ی علوم تجربی ادامه داد. از نظر اخالقی فردی با خلق و خوی 

 متواضع،اسالمی

مهربان و صبور بود و به پدر و مادر در انجام کارهای مختلف کمک می کرد تا والدینش از او ، 

او  ، د و این عشق به ائمه اطهار )ع(کمال رضایت داشته باشند . او که عاشق اهل بیت )ع( بو

را به جلسات مذهبی می کشاند و در این مجالس شرکت می کرد. با شروع انقالب اسالمی به 

رهبری امام خمینی )ره( او نیز همانند دیگر مردم و دوستان و همسن و ساالن خود در 

ساس تکلیف و راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد . پس از آغاز جنگ تحمیلی با اح

عشق به امام و رهبری و برای دفاع از میهن اسالمی خویش به جبهه های حق علیه باطل 

م.م )  867مسئولیت خدمه قبضه  ، نصر به عنوان بسیجی 5شتافت و با حضور در لشکر 

در  ، مینی کاتیوشا ( را برعهده گرفت. سرانجام پس از مدت حدود دوسال حضور در جبهه

ادحسن هوشنگ ژنشهید   
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به شهادت رسید .  8362منطقه جزیره مجنون در بیست و چهارم اسفند ماه عملیات خیبر و 

پیکر وی پس از مدت ها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در بهشت اکبر زادگاهش به 

 خاک سپرد شد.
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  حسن نام پدر:

 11/15/0311 تاریخ تولد:

 5کربالی عملیات:

  بسیجی عضویت:

 فردوس محل اعزام:

   شلمچه محل شهادت:

 م.م 11خمپاره انداز  مسئولیت:

 15/00/0315 تاریخ شهادت:

 مجرد وضعیت تاهل:

    ادوات و ضدزره ، امام رضا)ع(00تیپ ، سپاه یگان اعزام کننده:

 روستای انارستانک )فردوس( مزار شهید: .تحصیالت: سیکل

 

 

 

مملو از عشق و  شهید در خانواده ای کشاورز و مذهبی دیده به جهان گشود . در فضایی

با صوت  نآموختن قرآمحبت به اهل بیت)ع( رشد نمود . از دوران کودکی عالقه وافری به 

در مجالس مذهبی و عزاداری و دعا با شور وحال وصف ناپذیر شرکت می  ، اختصا  داده بود

نها از آنها متوسل می شد , برای آنمود عالقه ی زیادی به اهل بیت )ع( داشت و همیشه به 

نان اشک می ریخت . آروی دفترچه مداحی خویش , مرثیه سرایی می کرد و بر مظلومیت 

ودر نماز های جمعه و  محمد علی همیشه با وضو بود , نماز اول وقت را ترک نمی کرد

                          جماعت شرکت فعال داشت .

بود . از همان دوران از نظر اخالقی , متخلق به خلق و خوی اسالمی در ابعاد مختلف 

کودکی , فردی صبور , خوش اخالق , مهربان وساده زیست بود . با اطرافیان اعم از خانواده , 

نان احترام می گذاشت , به دیگران آدوستان , معلمان و دیگران برخوردی مودبانه داشت , به 

و صرفا به  زارش به کسی نمی رسیدو بدون هیچ توقعیآبه ویژه مستمندان کمک می کرد , 

خاطر رضای خدا گام بر می داشت . در انجام امور خانه به خانواده کمک می کرد , کارهای 

یمحمد علی زیدشهید   
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شخصی اش را خودش انجام می داد و به کسی محول نمی نمود . اوقات فراغت خویش را با 

نی و مذهبی سپری می کرد . پس از آکمک به پدر در امور کشاورزی و شرکت در مجالس قر

در حمایت ، ها همگام با امت حزب اهلل در تمام راهپیمایی ، الب شکوهمند اسالمیپیروزی انق

        رمان های امام راحل)ع( شرکت می نمود .آاز 

غاز جنگ تحمیلی و فرمان امام راحل مبنی آمصادف با ، اوج دوران نوجوانی محمد علی

روشوق زیادی برای رفتن به شو بر دفاع امت در برابر تهاجم متجاوزان بعثی بود . محمد علی

جبهه داشت , او که با دو دوست صمیمی خود , پسر خاله های )شهید(خود در فردوس 

مشغول به تحصیل بود چندین بار برای اعزام به جبهه ثبت نام کرد که به علت سن کم وی , 

هی می زمایش و نعمتی الآبا اعزام ایشان موافقت نشد. او عاشق جهاد وشهادت بود و جنگ را 

دانست که وظیفه ی همه ی مردم است و هرکس به تناسب لیاقت خود از ان بهره مند می 

  شود .
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بپذیر ازما خدمت کردن در راهت و شهید شدن در خط تو و برای تو ای خالق  ، خدایا

سال از عمرم را  5به مادران و پدران شهداء خدایا تو میدانی که هستی و ای امید دهنده 

تو خودت  .خودم تنها ماندم برای رضای تو سپری کردم و بهترین دوستانم از دست رفتند و

این قدر گریستم تا شاید رحمت تو شامل ، کردم ها به درگاهت التماس می شاهدی که شب

ت من در پیامبر تو وعده داد که خوبان ام، داای خ .حالم شود وبه درجه رفیع شهادت برسم

پس چرا پنج سال است که من غم برادرانم را به دل ، شوند ب میخر زمان با شهادت انتخاآ

نقدر حرف آ.نقدر گریستم که دیگر چشمانم اشک ندارد آ. بخدائیت دیگر طاقت ندارم . دارم

بیا به من  .نها هستمآکردم با  نقدر به مزار شهدا رفتم که فکر.آشنیدم که دلم لبریز شد 

به من شجاعت عطا کن که سینه ام را برای دشمنان ؛خدمتی کن که دیگر تاب تحمل ندارم 

ای پدر و مادر گرامی ام  .باشم این را بدان که من هرجا که باشم به یادت می ؛دینم سپر کنم

که با شهید شدنم  خواهم ن میاز این که مدتی برایم زحمت کشیده اید خیلی متشکرم و اآل

وبیغالمحسین یعق شهید   
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زحمات شما را جبران کنم و درهای بهشت را به رویتان بگشایم و برادران و خواهرانم از شما 

          هم متشکرم که شما در زندگی الگویی بودید و مرا به این مقام رساندید.

 گر منـربان مادر کنار سنـــبیا ای مه

 اگر دیدی به خون غلطان تنم افتاده در میدان

 من مرا باهر غم و دردی زانو نه سر به

 رازمـودی سرفـــت کردی نمــا تربیـــچه زیب

 بر مادر تو قربانیدر این معراج انسانی،

 نـــور داور مــــن , حضـــور داور مـــحض

 زندگیم را مدیون تو می باشم. ای خدای من تمام

به امید این که ما  .ن پر رهروروانشان شاد و راهشا، نها را با شهدای کربال محشور بگردانآ 

 .هم از رهروان راه این شهیدان گرانقدر و شاهد باشیم 

 بساط خویش برچیدند و رفتند / نان که با عزت ز گیتیآخوشا 

 شهادت را پسندیدند و رفتند / شفته بازارآز کاالهای این 
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 فصل سوم

 تحلیل محتوا
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 جنوبی تحلیل محتوای دغدغه های شهدای ادوات خراسان
 

وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس اسناد مهمی هستند که می توان در حوزه های 

از جمله می توان با استفاده از روش تحقیق تحلیل ، مختلف پژوهشی از آن استفاده نمود

 پژوهشدر روش خا  تحلیل محتوا یک . محتوا به شناسایی دغدغه های ایشان پرداخت

پژوهشى کّمى است که از طریق آن محتواى ، ظر ماهیتاسنادى محسوب مى شود و از ن

طى دستکارى هاى آمارى به داده هاى کمّى تبدیل مى شود. این ، کیفى منابع مورد بررسى

روش سابقه اى طوالنى دارد که آثار آن را مى توان در تحلیل کتب دینى مانند انجیل و قرآن 

تحلیل مطبوعات دنبال شده و به حوزه  اما به صورت علمى در قرن اخیر و با بررسى و، دید

روشمند کّمى و ، هاى گوناگون علمى گسترش پیدا کرده است. این روش را مطالعه عینى

تعریف کرده اند. ، فرآورده هاى ارتباطى )محتواى آشکار پیام( براى رسیدن به تفسیر پیام

ه اى پیام و تحلیل تحلیل پیشین، هدف هاى اصلى آن را مى توان در تحلیل ویژگى هاى پیام

 .پى آمدهاى پیام خالصه کرد

تحلیل محتوا را  «کریپندورف»از تحلیل محتوا تعاریف مختلفی شده است از جمله 

تکنیکی پژوهشی معرفی می کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده ها در مورد 

حلیل را همانند سایر تکنیک (. وی هدف این ت25: 8371، متن آنها بکار می رود )کریپندروف

تصویر واقعیت و راهنمای عمل می ، بینشی نو، های پژوهشی فراهم آوردن شناخت

، پژوهشی برای توصیف عینی»این تکنیک را ، از پیشگامان تحلیل محتوا، داند)همان(. برلسون

به نقل از ، 81، 8151معرفی می کند )« سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام

. در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته شده که (26، 8371، فکریپندور
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هایی برحسب شناسایی نظام روز و عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می برای استنباط

 (. لورنس باردن نیز به نقل از النذری می نویسد: 21، رود)همان

را تلطیف و تصفیه می کند و  تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی»

به صورت عینی آشکار می ، ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که به شخص داده می شود

 . (35، 8374، سازد )باردن

متن وصیت نامه  874پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا تعداد 

دف از این پژوهش شناسایی دغدغه ه، شهدای گرانقدر ادوات خراسان جنوبی را بررسی نماید

در این راستا تالش شده ابتداء شاخص های پر ، ها و پیام های این شهدای عظیم الشان است

شاخص به شرح  36در این راستا تعداد، تکرار و مهم در وصیت نامه ها کشف و شناسایی شود

 مشخص شد: زیر

، جبهه و جنگ، خدا، وطن ،مرز، آب و خاک، عاشورا، امام زمان، یاله تیرضا، یرهبر

استعمار ، یزیاستبداد ست، ینیامام خم، )ع(ائمه،قرآن، یزیظلم ست، یزیکفر ست، وحدت

، هیفق تیوال، آخرت، امر به معروف، (یو اقتصاد یفرهنگ، یاسی)س استقالل، یآزاد، یزیست

 .حجابو انقالب، اسالم، رانیا، مملکت، کشور، شهدا

متن و بررسی های آماری آن به یک نمودار یکسان سپس با شمارش این شاخص ها در 

است که نشان دهنده  8-8ماحصل تالشهای صورت گرفته نمودار ، در این زمینه ایجاد گردید

  نوع دغدغه ها و میزان اهمیت آنها در وصیت نامه های شهدای ادوات خراسان جنوبی است.
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 امه های شهدای ادوات خراسان جنوبی: میزان تکرار شاخص های پژوهش در وصیت ن0-0نمودار 

 

دغدغه های شهدای گرانقدر مزبور را درباره  8-8همانگونه که مشاهده می شود نمودار 

امر به ، شهداء، اسالم، شاخص هایی همچون انقالب، شاخص های گوناگون نشان می دهد

و امام  خدا، جبهه و جنگ، ائمه معصومین )ع(، امام خمینی)ره(، معروف و نهی از منکر
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شاخص طرح شده بدون  36هیچ کدام از ، زمان)عج( بیشترین تکرار و تاکید را داشته اند

نهایتا اینکه بیشتر ، تکرار و تاکید نبوده است که نشانگر وسعت دید این شهدای بزرگ است

مباحث دینی و مذهبی در متن وصیت نامه ها تکرار شده است که این مسئله مبین عمق 

  داترسی رزمندگان اسالم بوده است.دین باوری و خ
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 الف

 33 یعل. زر آتش

 36 کاظم.  ییآقا

 31 محمود.  آماده

 45 احمد.  یمیابراه

 48 یعل احمد.  یمیابراه

  44 محمد.  یمیابراه

 41 یعل محمد.  زهان یمیابراه

 53 اهلل یول.  یاتفاق

 452 محمود.  ایاحمدن

 7. 51 عباس دیس.  یاحمد

 62 میهابرا.  یاسپک

 65. 67 جواد.  یاسدالله

 64. 61 یهاد.  یاسدالله

 76 رضا.  زهان یاسدالله

 72 یعل.  نرم یاسد

 75 اکبر یعل.  یاسرار

 31. 218. 358 اریاسفند

 71 رضایعل.  کمال لیاسماع

 1 یقربانعل.  یاشعر

 17 اهلل بیحب.  افروز

 14 یعل.  یالوان

. 567. 513. 663. 684. 685ینیخم امام

565 .555 .588 .463 .456 .438 .421 .

461 .461 .311 .376 .365 .231 .811 .

817 .813 .875 .876 .851 .858 .856 .

833 .884 .861 .865 .864 .44 

    18 حسن.  یادیا

  227 یرانیا

 14 نیغالمحس.  یمانیا

 11 نیحس.  یوانیا

 

 ب

 868 درضایحم.  نانیبااطم

 684. 633 لورنس.  باردن

 864 رضا محمد.  نکوکخا یبانو

 227 آزما بخت

 867 هاشم.  شیبخشا

 886 احمد.  زاده یبخش

 1 رضا.  مقدم برازنده

 882 میابراه.  برزگر

 683 برلسون

 1 حسن دیس.  آرا بزم

 886 محمود.  دیق یب

 884 نیحس.  یثان یزادیب

 826 محمود.  زاده یکیب
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 824 یعل.  یگمیب

 

 پ

  827 نیغالمحس.  پاکنهاد

 836 غالمرضا.  پوره

 877 یوسفیپور

 

 ت

  833 خسرو.  زاده یتق

 7. 836 رضا.  زاده یتق

 846 حسن.  یتوسل

 441 دیوح.  یتوکل

 7. 843 محمد.  اناران یتوکل

 

 ج

 847 هاشم.  یجبار

 548 یجراح

 7 اهلل حشمت.  انیلیجل

 

 چ

 7 محسن.  چرخکاران

 548 یچوبدار

 

 ح

 856 حسن.  پور یحاج

 854 نیحس.  یخوئ حسن

 857 غالمرضا.  زاده حسن

    851 ابوالقاسم.  نژاد حسن

 863 رضایعل دیس.  یحسن

    866 محمد.  گازار یحسن

 876 رجب.  زاده نیحس

  7 یمصطف.  زاده نیحس

 872 نیحس دیس.  ینیحس

 872 رضا دیس.  ینیحس

 872 عبداهلل دیس.  ینیحس

 872 یعل دیس.  ینیحس

 875 ونسی دیس.  ینیحس

 877 نیحس.  ژادن ینیحس

 548 انیمیحک

 7 یحمام

 

 خ

 7 محمد دیس.  خاکپور

 871 غالمرضا.  خامسان

 813 کاظم.  خائف

 816 محمد.  زاده یخراشاد

 813 غالمرضا.  یخزائ
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 815 یهاد.  کیخون یخزائ

 817 حسن.  یخط

 268 اهلل رحمت.  خفاجه

 264 محمد.  خندان

 267 گدا یعل.  خواجه

 

 د

 7 یعل.  یدادالله

 286 یعل.  ادخواهد

 284 نیغالمحس.  یداد

 286 محمود.  زیآب یداماد

 226 نیحس.  دلخواه

 223 احمد.  لیدل

  227 دهقان

 226 اهلل حیذب.  باغستان دهقان

 

 ذ

 227 یحیذب

 877 محمد دیس.  یحیذب

 

 ر

 221 غالمرضا.  رادمرد

 232 یهاد.  مقدم راستگو

 235 یعل دیس.  یراشد

 1 نیغالمحس.  زاده رجب

 231 محمد دیع.  یمیرح

 267 یعباسعل.  ییرضا

 242 یعل.  ییرضا

  244 لیاسماع محمد. خان تخته ییرضا

 246 یعل.  ییشهرا ییرضا

  241 یعل دیس.  نژاد یرضو

 258 محمد.  یرفتار

 255 اکبر محمد.  یرفتار

 251 محمد. بهلجرد یعیرف

 441 یحانیر

 262 نیحس محمد. رئوف

 

 ز

 265 سعبا.  یمصعب زارع

  1 عباس.  زال

 548 یزنجان

 261 اهلل بیحب. یزنگوئ

  548 یزوار

 273 رضا محمد.  زاده نیالعابد نیز

 

 س

   276 یعل.  ساده

 7 محمد.  کار سبزه
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 277 محمد.  یسرحد

 271 یعل دیس.  ایدنیسع

 218 یسیع.  یسکندر

 7 یمهد.  نیدیس

 

 ش

 14 محمد.  یشاعف

 214 رضا محمد.  یشبان

 216 یتق.  زاده فیشر

 218 ا،عباسین فیشر

 214 یمهد.  یفیشر

 211 غالمرضا. پناه یفیشر

   548 یشهام

 1 ینورعل.  یشوشتر

   873 غالم.  یخیش

 

 ص

 364 رضا احمد.  صابر

 361 محمد.  پور صادق

 382 نیحس.  یصادق

 384 حسن دیس.  یصاعد

 381 میابراه محمد. پور صالح

 322 عباس.  یصالح

 327 جواد دیس.  صبا

 333 عباس.  صفرزاده

 337 محمد.  یصفر

   346 نیحس محمد.  یصفر

 343 یمهد.  یصنعت

 

 ض

 341 باقر.  بیضرا

 

 ط

 1 رضا.  ییطباطبا

 227 عزت. طلب

  358 نیحس. یطهان

 355 رضایعل.  نژاد یبیط

 

 ظ

 7 محمد.  فیظر

 

 ع

 368 رضایعل دیس.  یعباد

 873 حسن.  عباسپور

 351 محمد.  یعباس

 7. 363 حسن.  انیعباس

 365 محمد.  انیعباس
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 363 نیغالمحس.  انیعباس

 7  محمد.  عبدالرضا

  478 زاده عبداهلل

 367 احمد.  مقدم زاده عبداهلل

 378 احمد.  یعبدالله

 374 محمود. نو زیکار یعبدالله

 478 زاده عبدهلل

 376   محمد.  یعبد

 318 یعل محمد.  یعجم

 7 رضا.  انیعدالت

 313. 314 یموس.  عرب

 315 یمهد.  انیعصار

 311 میابراه دیس.  یعلو

 312 محمد دیس.  یعلو

 314 عباس.  مطلق پوریعل

 872 محمد. پوریعل

 472 غالمرضا.  زادهیعل

 316. 311 رضا محمد.  زادهیعل

 468 نیفخرالد دیس.  یعماد

 463 میابراه.  یعنصر

 477 حسن.  ییایع

 

 غ

 1 یمجتب.  غفورپور

 546 یغالم

 

 ف

 461 رضا محمد.  جوان خارف

 488 یمهد.  فروزانفر

 7. 483 جالل.  یفطرت

 487 میابراه محمد.  انیاضیف

 

 ق

 7. 424 رضایعل دیس.  یقاسم

 427 غالمرضا دیس.  یقاسم

 428 اکبر یعل. یقاسم

 7. 438 یعل دیس.  بافانیقال

 1 محمد.  یقربان

 1 یمرتض.  یقربان

 434 رضا.  سرند یقربان

 431 میابراه.  رسادف زاده یقل

 443 یتق محمد.  یمحب قنات

 7 رضا محمد.  یقندهار

 7. 445 محمد.  قهرمان

 456 دیمج.  یقهرمان

 452 وسفی.  میقو
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 ک

 7 محمد دیس.  یکاخک

 454 باقر محمد.  یمحب کارگر

 451. 451 یمهد دیس.  یکاظم

 466 جانیعل.  یکاظم

 463 اهلل بیحب.  برون کامل

 877 رسول.  یکاووس

 466 حسن محمد.  یریکب

 461 یمهد.  ییکدخدا

 478 نیحس.  یکرات

 474  احمد.  یکرمان

 683 پندروفیکر

 872 محمد.  یمیکر

 476 یعل.  کفاش

 416 رضا دیحم.  یکفاش

   352 یکفتر

 7 دیحم.  یرمضان کالته

 

 گ

 412 نیحس.  سکیآِ یگل

 

 ل

 684 یالنذر

 411 یعل.  یلطف

  548 یالله

 

 م

 546 نیحس.  یمالک

 412 رضایعل.  یمالک

 416 میعبدالعظ.  یمتول

 568 محمد.  راد محب

    563 یموس.  زاده محسن

 561 نیحس.  زاده محمد

 588 یعل.  زاده محمد

 581 زیپرو.  یمحمد

  522 غالمرضا.  یمحمد

 522 غالمرضا.  بمرود یمحمد

 521 عباس.  مطلق یمحمد

  533 حسن.  انیمحمد

 571 یمهد.  انیمحمد

 873 رجب.  یمحمود

 873 رضا.  یمحمود

 536 احمد دیس.  یمحمود

 546 نیحس محمد.  انیمحمود

 542 نیغالمحس.  خزان ییمرتضا

 1 حسن دیس.  یمرتضو

 1 برات.  یدیمروار

 545 غالمرضا.  مزدستان
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 7 ناصر.  یمظفر

  7 جمال.  یمعتمد

  541 یعل.  معروف

 556 عباس.  لیمع

 7 حسن.  مالزاده

 555 نیحس.  ریمه

 553 محمد دیع.  زاده یمهد

  7 نیالد ابوسراج.  یموسو

 557 ریام دیس.  یموسو

 1  احمد.  ییموال

 568 ابوالفضل دیس.  یلیجل ریم

 567 جواد دیس.  یررضویم

 1 یمهد.  ییرزایم

 227 ینائیم

 

 ن

 578 جواد.  یناظر

 575  یعل محمد.  یناظر

  571 محمود.  یناظر

 518 اهللدی.  نژاد یناظم

 1 اکبر یعل. ینجات

 515 احمد.  ینجف

 256 ییندا

 515 میابراه محمد.  ینظر

 513 یتق محمد. شوراب ینوروز

 7  یعل. ینوفرست

 

 هـ

 668 یمهد.  یزه هاشم

 663 حسن.  نژاد هوشنگ

 

 ی

  665 یعل محمد.  یزدی

 667 نیغالمحس.  یعقوبی
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نوبیجمعی از رزمندگان ادواتی استان خراسان ج  
 

 

 رزمندگان بیرجند و درمیان 
 

 )آسیابان( علی رضا بهاری

 )آسیابان(علی اصغر بهزادی 

 آخوندی محمد حسن

 حسین یوسفی

 احمد ملکی راد

 اسداهلل یاری

 )آسیابان( رضا معتمدی

 )آسیابان( رضا حسنی

 رضا عامری

 جعفر خزاعی

 محمد زراعتی

 غالم رضا احمدی

 ابراهیم مطهری

 ریحانیغالمحسین 

 )آسیابان( احمد نعمتی

 ابراهیم ابراهیمی

 )آسیابان( محمد قربانی

 علی عبداللهی

 محمد علی سلیمی

 سلیمی محمد

 ادهم قربانی

 احمد فوالدی

 محمد رضا ابراهیمی

 اکبرپور علی حجت االسالم 

 مهدی امینی 

 حجت االسالم عباس فرازی

 )آسیابان(حجت االسالم محمود جعفری

 )آسیابان(حسین ملکی

 حمید صالحی

 علی حسنی



 625...................  .......................................................................................................................................................................................................................... 871گرای  

 

 

 عباس ارشادی

 )آسیابان( نیای ابراهیم مهدو

 )آسیابان( منصور ترابی

 حسین سیرتی

 ن امیرآبادیحس

 غالم حسین غالمی

 محمد ناصری

 حسن عقابی

 غالم صبوری

 ابراهیم احمدی شاهرخت

 صالح نژاد )میالنی(محمدعلی 

 محمد علی ناصری

 شریعتیحجت االسالم 

 رضا نوروزی

 محمد رضا آقا ابراهیمی

 مهدی بهمنیار

 قهرمان

 رضا برازنده مقدم

 رضا بهمنیار

 احمد رضایی اسفهرود

 محمد عیدی

 د حسین امینیمحم

 محمد مهدی محمدی

 برات مرواریدی

 محمد علی میرزایی

 محمد حسن درویشی

 ابوالقاسم کمالی

 مهدی نوزادی

 محمد رضا صادقی فر

 ابراهیم احمدی

 صمد زاده

 حسن زاهد

 محمد علی رضایی

 علی اصغر پردلیان

 سید محمد داوودی

 مجیدیعلی 

 علی اصغر قنبری

 حسین محمودی

 زنگویییم حجت االسالم ابراه

 نیاحسین فرخ 

 عید محمد حسینی

 محمد رضا رضائی

 هادی بیکی

 احمد معزی

 حجت االسالم محمدرضا صادقی

 خلیل اکبری

 ابوالقاسم کمالی

 )آسیابان( مهدی نوزادی
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 ابراهیم تقی زاده

 علیرضا وحدتی

 محمد راستگومقدم

 محمدعلی رضایی

 علی مرتضایی

 علی اصغر پردلیان

 بان()آسیا غالمرضا سرابی

 محمد کبودی

 رضا فروزانفر

 علوی

 مجید سما

 محمدرضا سلیمی

 حسن عقابی

 احمد محبی

 محمود رضایی فر

 علی حسینی

 سیدعلی سیادت

 محمدعلی ناظری

 علی سنجری

 مرحوم محمد عفتی

 حسین هنری

 علی عبادی

 جواد موذن

 سلمانیحمد م

 آخوندیحمدرضا م

 باقرزادهحسین 

 جلیلیسعید 

 تهامیمحمدعلی 

 تهامیعبدالرضا 

 ساقینیغالمرضا 

 سنگکیابرهیم 

 شعبانیحسین 

 قنبریحمد م

 علی مقربی

 محمدحسین آخوندی

 هادی اسداللهی

 هعلی اعتمادی زاد

 حسین امیرآبادی زاده

 صمد امینی

 قاسمیسیدرضا 

 .. کارکننصرا.

 علی بادامکی

 علی برزگر حاجی آباد

 سیدحسین حسینی

 عباس زیوری افین

 محمد شبانی بورنگ

 غالم عباس کریمی پور

 ابراهیم محمدزاده
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 محمدعلی میرزایی

 احمد یعقوب پور

 محمد عبداللهی

 مهدی نوربخش

 احمد حسین زاده چهکند

 علیرضا رخشانی

 رضا محمدپور

 جابریحسن 

 ها... قالسی پنجحبیب 

 رزمندگان طبس
 

 احمد براتیان

 حسین محمدزاده

 علیرضا قاضی زاده

 احمدرضا قاضی زاده

 مهدی رحیمی

 محمدحسن عدالتی

 محمدعلی محمنیا

 علی عباسیان

 محمود سامی

 حسین امیری

 اسماعیل شاه گلی

 حسن مهدی زاده

 محمد عباسیان

 محمود اختیاری

 آماده

 یاییحسن دنمرحوم 

 لهیاریاعلی 

 براتیجعفر 

 بیابانگردعلیرضا 

 پهلوانیعلی 

 جاویدیغالمحسین 

 چوپان زادهحسن 

 رمضانیغالمرضا 

 رضاییمرادعلی 

 رجبیعباسعلی 

صدیقیاصغر 
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 ، بشرویه، سرایانرزمندگان فردوس
 

 عباسعلی رمضانی

 علی مرادنیا

 حسین مرادی

 محمد علی معمار

 احمد غفاری 

 سید مرتضی طبسی

 علی رضا غالم رضا نژاد

 محمد صادق علی پرست

 غالم حسین رجب زاده

 محمد رضا عیدی

 حسن طاعتی

 محمد غفاری

 علی پارسا

 جواد خزایی فر

 غالم رضا خراسانی

 غالم رضا هدایتی

 محمد رضا صالح پور

 علی اکبر دیاری

 حسین جامعی

 محمد صدقی

 محمد علی نصیری

 محمد حسن عیدی

 مهدی جوادی

 رضا عصاریان

 محمود کارگر

 محمد رضا بذرافشان

 محمد علی صالح پور

 غالم رضا مهرپرو

 عباسعلی غالمی

 علی ادریسی

 عباس زال

 محمد حسن رادمرد

 محمود دلپذیر

 مهدی قریشی

 م رضا نژادغالم رضا غال

 پرتویرضا 

 غالم حسین اکبری

 محمد حسینیان

 مهدی بخشنده

 محمد کارگر

 محمد رضا ذاکر 

 علی ناصری

 سید احمد جوشنی

 سید محمد جوشنی
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 حسین خلیل نیا

 محمد باقر خلیلیان

 محمد علی فاتح جوان

 محمد علی عکافا

 حمید وادی

 حسین اسماعیل زاده

 اشرفی مقدم

 ابراهیم رحمتی

 رضا کریم زادهسید غالم 

 حبیب عبیدی

 حسن مقدس

 حسین ناظری

 رضا مرادی

 سید جواد منور زاده

 محمد راهبر

 علی بانوی

 جواد فرخی

 عباس طالب زاده

 محمد رضا نظریان

 علیرضا مصباحی

 مهرداد عابدینی

 غالمرضا معنوی

 محمدعلی کیان

 وحید والهی

 حسن گنجی

 محمد اختری

 محمد عبیدی

 مهدی ربانی

 حسین قیصری

 هادی بخشایش

 علی سعادت پور

 غالمرضا سلیمانی

 محمد کالته

 امیر حسن خانی

 محمود رحمتی

 رضا غفاری

 محمدرضا زال حسینی

 محمدرضا طالب زاده

 حسن عیدی

 احمد کرامتی

 محمدرضا نوین

 سود خواه

 کاظم نظری

 محمدرضا نظری

 محمدرضا فارقی

 هادی عزتی

 محمد بخشنده

 ابراهیم محمدی
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 حمیدرضا غفاری

 زاییخ

 محمدرضا شکرگذار

 محمدرضا افروشه

 محمدرضا غفاری

 رضای عباسی

 مهدی بنی زاده

 محمد باقر ادهمی

 جعفر جعفرزاده

 سرگرد ذاکر

 حسین مصباح

 علی غالمی

 حسن غالمی

 موسی برزو

 حسین خوبان

 حجت اهلل یزدان پناه

 محمدحسین سیامکی

 حسن ارجمندی

 محمدحسن عربی

 محمدرضا سیامکی

 محیعلی مراد تسا

 مصطفی عامری

 محمد فرخ

 غالمرضا کافی

 علی اصغر باوقار

 سیدمهدی علی پرست

 سیدحسن بزم آرا

 میرزا حسن رادمرد

 عباس مالکان

 محمدعلی نادری

 رضا گویایی

 سیدعلیرضا کوهستانی

 یعقوبیلی ع

 یعقوبی نژادواد ج

 فکریرمضان 

 قدوسیمحمدحسین 

 مجید کوهستانیسید

 ابراهیم کوهی نژاد

 علی فکری

 غالمحسین کبیری

 غالمحسین حمزه ای

 محمدعلی جوان

 اهعباس دولتخو

 حسین مهرداد

 سیدمحمد متولی

 علی خلیل نیا

 محمدرضا حکایتی

 شعبان رحمتی
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 محمد عبیری

 علیرضا پارسا

 عزیززاده

 بهادری ا... ولی

 دیاریعلی اکبر 

 محمدحسن ناظری

 غالم نژاد

 اکبرزاده

 سیدعلی تولی

 مرحوم محمد حمیدی

 مرحوم حسن زراعتکار مقدم

 قاسمیانمحمد 

 محمدعلی نصیری

 برادریانرضا 

 سیدحسن مقدس

 حسن مقدس فر

 محمدرضا واله

 محمدرضا خیاط

 محمدرضا زیوری

 محمدرضا کارگر

 حسن آجری

 غالمرضا بنی اسد

 علی عرب نژاد

 مهدی اصغری

 تقی شریف زاه

 محمد صفرپور

 علی اکبر شمسی

 احمد مقیمی

 محمدعلی نامدار

 مهدی خادمی

 رحمت یعقوبیان

 دولتخواه

 رضا شهسواریغالم

 علی شریف زاده

 غالمرضا آذری

 علی ابراهیمی

 محمدرضا اسماعیلی اول

 مهدی تفقدی نظریان

 علی حائری فر

 حسین حسینی

 حسین خاوری

 حسن سردار

 محمد شریفی

 علی صحرایی

 سیدمحمد فضائلی

 محمدحسن کریمی

 محمدحسین مسروری

 رضا مهدی زاده
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 حسن نیازی

 محمد کرمی

 عباس علیزاده

 ا آذریسید رض

 حسن اسماعیلی اول

 علی اکبر اکبرزاده

 محمد تیموریان

 محمد حاجی زاده

 غالمرضا حسینی

 محمدعلی رضایی

 محمد سلمانی صفاپیشه

 علی شهریاری

 محمد طاووسی

 محمدعلی قاسم زاده

 مهی کیانی

 جواد مشکی

 علی اکبر نامور

 محمدرضا وکیل زاده

 عباس ابراهیمی

 رضا اسماعیلی اول

 کاظم الهی

 واد جوادزادهج

 علی مرادیان

 حسین حمیدی

 حسن رحمانی

 سیدمهدی سلیمانی

 عباسعلی صادقی

 مهدی طهانی

 احمد قاسمیان

 علی کیانی زاده

 سیدهادی مظفری

 محمد نظافت

 محمد هادی نژاد

 علی جمالی

 محم ایوب نژاد

 غالمرضا بیزادی

 علیرضا تفقدی سبحانی

 عباس جهان پور

 علی حسنی مقدم

 خاکی نژاد

 س رحمانیعبا

 حسین سلیمی

 علی اکبر صارمی

 احم عطازاده

 محمدرضا قاسمیان

 سیدمحمود محمدی

 علیرضا مقیمیان هوش

 جواد نقوی حسینی
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 حسن چوپان

 محمدرضا عابدی

 علی جهان پور

 غالمرضا فیاض بخش

 آجریغالمرضا 

 رحیمیغالمرضا آلودیحسن 

 عربیمحمد 

 عربیحسن 

 پردیدهحسن 

 طیخیامحمد 

 حمامیغالمحسین 

 جمعه زادهمحمد 

 علی حسنیبرات 

 حمیدزادهحسین 

 عباس فتوحیحسین 

 خضیریمحمدعلی 

 راستیاسماعیل 

 مراد رمضانیعلی 

 رحمتیحسین 

 زارعیرضا 

 شمیانیغالمرضا 

 سیناییسیدعلی 

 العابدین موالییزین 

 محمدیمحمدعلی 

 منصورزاده مقدمسیدجواد 

 مهمیزمحمدکلوخ 

 مرادیابراهیم 

 میریمحمد 

 بخشنده جوانمحمد 

 میثاقیخدابخش 

 جلیلیمهدی سید

 دادخواهعلی 

 دالیمحمدرضا 

 دزبانیمحمدحسین 

 داناییمحمدرضا 

 ا... دهقانیذبیح 

 ربانی رادمهدی 

 سلطانیسیدعلی 

 شریف زادهتقی 

 شریف زادهعلی 

 صفریمحمد 

 فیضیاسماعیل 

 عزیزیحمیدرضا 

 اکبر عاملیلی ع

 فیاضیانمحمدکاظم 

 یجمعه نوذعلی 

 پاسدیمحمدعلی 

 مقدسیحسن 
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 محمدیمحمد  حمدیمحسن 

 

 

 رزمندگان قاین
 

 یاضیاناسماعیل ف

 سیدعلیرضا حسینی نژاد

 سیداحمد حسینی نژاد

 عباس ارشادی

 رضا حسینی

 علی عباسی ورزگ

 غالمحسین طالبی

 حسین حسن زاده

 محمد حسن زاده

 محمد شوری

 محمد ورزگی نژاد

 رحمان علیزاده

 رضا نظامی

 حسن عرب

 محمدرضا پورصادقی

 مختار گلزاری

 محمدتقی کافی

 علیرضا پورصادقی

 زادهغالمحسین علی

 قاسم عرب

 اسحق خسروی

 رضا عباس پور فرد

 جالل فقیری

 حسن توکل

 ابراهیم قائم پناه

 ابراهیم قائم پناه

 محمدعلی موحدنیا

 رضا عباسپور فر

 موهبتیمحمد حجت االسالم 

 محمد نظرنژاد

 قاسمیغالمرضا 

 ویانمراد حق گعلی 

 حسن نژادمحمود 

 زارعیاسد 

 جعفریحسن 

 عه دشتیجمعلی 

 دوستیمحمدعلی 

 حیریاسیدمحمد 
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 رضایی ینغالمحس

 شعبانیت برا

 ادق پورصمحمود 

 صادقیغالمعلی 

 طرازیعلی 

 ئینبابراهیم 

 

 
 رزمندگان نهبندان

 
 غالم صبوری

 محمد توکلی حسین آباد
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