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 چکیده

روشی که جهت  می پردازد. شهدای شهرستان دشتی از برگزیده نامه وصیت 90 تحلیل و مطالعه بهپیش رو  مقاله

به کار رفته روش تحلیلی و توصیفی است. در این پژوهش به سوال ذیل پاسخ داده می تهیه این پژوهش

شهرستان دشتی  یشهدا نامه وصیتقدرت نرم جمهوری اسالمی با توجه به  اصلی مولفه های»شود؟  

دشمن شناسی و » ،«فقیه والیت»: از است عبارت این پژوهش اصلی محورهای و مضامین «چیست؟

 و «دنیایی زندگی نفی» ،«جمعه نماز و جماعت نماز» ،«حجابعفاف و » ،«هيلعحسین امام» ،«استکبارستیزی

 . «خودشان شهادت برای گریستن جای به کربال شهدای برای گریستن به توصیه»

 مفصل آن پیرامون دیگر های دال که آید می حساب به مرکزی دالبه عنوان  «فقیه والیت» عنصر میان این در

با مطالعه این پژوهش به فصل الخطابی از گفتمان شهدا،  وانیمت می ما بنابراین. یابند می معنا و شوند می بندی

 که خط مشی فعلی و آینده نظام اسالمی را ترسیم می کند، دست یابیم.

، به عنوان دو آسیب اساسی پیش روی انقالب اسالمی بررسی وصایای «انحراف»و « استحاله»با توجه به دو مقوله 

 گردد. به عنوان یک ضرورت مطرح میشهدا 

بزداییم و با نگاهی به وصایای یاد و خاطره آن نام آوران  تا غبار فراموشی را ازهستیم  در این پژوهش به دنبال آن

آن گلگون کفنان، پیام الهی آنان را به عنوان یکی از رهبردهای حفظ و نگهداری انقالب اسالمی و مقدمه سازی 

 منتقل کنیم. جوانان و نوجوانان ارواحنا فداه به نسل ظهور حضرت ولی امر

 این مقاله شامل:  

 مقدمات-1

 متن پژوهش-2 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-3 

 وصایای شهدا-4 

 م می باشد.ئضماو  -5 



 

 کلید واژها: وصیت نامه شهدا، شهادت، حجاب، والیت مداری، اسالم، عاشورا، امام حسین)ع(

 

 

عَلی اَهْلِ بَیْتِهِ  اَلسَّالمُ ﴾3﴿عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ  اَلسَّالمُ ﴾2﴿عَلی نَبِی اللّهِ اَلسَّالمُ ﴾1﴿رَسوُلِ اللّهِ عَلی  اَلسَّالمُ

 ﴾6﴿التَّوْحیدِعَلَیْکُمْ یا اَهْلَ بَیْتِ االْیمانِ وَ  اَلسَّالمُ ﴾5﴿عَلَیْکُمْ اَیُّهَا الشُّهَدآءُ الْمُؤْمِنُونَ اَلسَّالمُ ﴾4﴿الطّاهِرین

 ﴾8﴿عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ سَالمٌ ﴾7﴿عَلَیْکُمْ یا اَنْصارَ دینِ اللّهِ وَ اَنْصارَ رَسُولِهِ عَلَیْهِ وَ الِهِ السَّالمُ اَلسَّالمُ

وَ ذَبَبْتُمْ عَنْ  ﴾10﴿وَاَشْهَدُ اَنَّکُمْ قَدْ جاهَدْتُمْ فِی اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ ﴾9﴿اَشْهَدُ اَنَّ اللّهَ اخْتارَکُمْ لِدینِهِ وَ اصْطَفاکُمْ لِرَسُولِهِ

فَجَزاکُمُ اللّهُ عَنْ  ﴾12﴿وَاَشْهَدُ اَنَّکُم قُتِلْتُمْ عَلی مِنْهاجِ رَسُولِ اللّهِ ﴾11﴿وَ جُدْتُمْ بِاَنْفُسِکُمْ دُونَهُ دینِ اللّهِ وَ عَنْ نَبِیِّهِ

وَ عَرَّفَنا وُجُوهَکُمْ فی مَحَلِّ رِضْوانِهِ وَ مَوْضِعِ اِکْرامِهِ مَعَ النَّبِیّینَ وَ  ﴾13﴿سْالمِ وَ اَهْلِهِ اَفْضَلَ الْجَزآءِ نِ االِنَبِیِّهِ وَعَ

مَنْ حارَبَکُمْ فَقَدْ حارَبَ  اَشْهَدُ اَنَّکُمْ حِزْبُ اللّهِ وَاَنَّ ﴾14﴿الصِّدّیقینَ وَ الشُّهَدآءِ وَ الصّالِحینَ وَ حَسُنَ اُولَّئِکَ رَفیقاً

فَعَلی مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَ الْمَالَّئِکَةِ  ﴾16﴿الَّذینَ هُمْ اَحْیآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ وَ اَنَّکُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبینَ الْفائِزینَ ﴾15﴿اللّهَ

وْحیدِ زائِراً وَبِحَقِّکُمْ عارِفاً وِبِزِیارَتِکُمْ اِلَی اللّهِ مُتَقَرِّباً وَ بِما سَبَقَ مِنْ شَریفِ اَتَیْتُکُمْ یا اَهْلَ التَّ ﴾17﴿و َالنّاسِ اَجْمَعینَ

غَضَبُهُ وَ عَلی مَنْ قَتَلَکُمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَ  ﴾19﴿فَعَلَیْکُمْ سَالمُ اللّهِ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَکاتُهُ  ﴾18﴿االْعْمالِ وَ مَرْضِی االْفْعالِ عالِماً

نَهُم انْفَعْنی بِزِیارَتِهِمْ وَ ثَبِّتْنی عَلی قَصْدِهِمْ وَ تَوَفَّنی عَلی ما تَوَفَّیْتَهُمْ عَلَیْهِ وَ اجْمَعْ بَیْنی وَ بَیْ اَللّهُمَّ ﴾20﴿وَ سَخَطُهُ 

 ﴾22﴿ونَ اَشْهَدُ اَنَّکُمْ لَنا فَرَطٌ وَ نَحْنُ بِکُمْ الحِقُ ﴾21﴿فی مُسْتَقَرِّ دارِ رَحْمَتِکَ

 

سالم بر رسول خدا سالم بر پیامبر خدا سالم بر محمد بن عبداللّه سالم بر خاندان پاکش سالم بر شما ای شهیدان 

که بر او و  -با ایمان سالم بر شما ای خاندان ایمان و توحید سالم بر شما ای یاران دین خدا و یاران رسول خدا 

که کردید پس چه خوب است خانه سرانجام شما گواهی دهم که سالم بر شما بدان شکیبائی  -آلش سالم باد 

براستی خداوند شما را برای دین خود انتخاب فرمود و برگزیدتان برای رسول خود و گواهی دهم که شما در راه 

خدا جهاد کردید آن طور که باید و دفاع کردید از دین خدا و از پیغمبر خدا و جانبازی کردید در رکاب رسول خدا 

گواهی دهم که شما بر همان راه رسول خدا کشته شدید پس خدای تان پاداش دهد از جانب پیامبرش و از دین  و

اسالم و مسلمانان بهترین پاداش و بشناساند به ما صورت های شما را در جایگاه رضوان خود و موضع اکرامش 

ی هستند آن ها گواهی دهم که شمائید حزب همراه با پیمبران و راستگویان و شهیدان و صالحان و چه نیکو رفیقان

خدا و هر که با شما بجنگد مسلماً با خدا جنگ کرده و براستی شما از مقربان و رستگارانید که در پیشگاه 



 

پروردگارشان زنده اند و روزی می خورند پس لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آن که شما را کُشت آمده ام 

ای اهل توحید و به حق شما عارفم و بوسیله زیارت شما بسوی خدا تقرب جویم و بدان به نزد شما برای زیارت 

چه گذشته از اعمال شریف و کارهای پسندیده دانایم پس بر شما باد سالم خدا و رحمت و برکاتش و لعنت خدا 

ها داشتند مرا  و خشم غضبش بر آن کس که شما را کُشت خدایا سود ده مرا به زیارت شان و بر آن نیتی که آن

هم ثابت بدار و بمیرانم بر آن چه ایشان را بر آن میراندی و گرد آور میان من و ایشان در جایگاه خانه رحمتت 

 گواهی دهم که شما بر ما سبقت گرفتید.

 

 

 کالم امام
 

 

 

 

 

 

 عبادت سال هفتاد .کنید مطالعه را مینویسند عزیزان این که هایی نامه وصیت این

 ره اینها. بخوانید را شهدا های وصیتنامه از یکی بروید ولی کند، قبول خدا کردید

 می عزیزان این که هایی وصیتنامه این .کردند طی شبه یک را ما ی ساله هفتاد

 یکی هم روز یک کند، قبول خدا و کردید، عبادت سال پنجاه. کنید مطالعه نویسند

 01/04/60  .1کنید تفکر و کنید مطالعه و بگیرید را ها وصیتنامه این از
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وصیتنامه ها اینها، انسان را می لرزاند، انسان را بیدار می  وصیتنامه های جوانها را شما دیده اید که چیست؟ این

  2.14/11/60کند

ینم یا شعارهایی که در جبهه ها می ب اآلن من گاهی که وصیتنامة بعض از شهدا را می بینم یا وضع جبهه ها را

 60/  9/  11 .3می بینم، می بینم که ملت، الهی شده است که شهید بشوند همان شبی که فردا احتمال دارد

جوانان غیرتمند  و عزیز اسالم به متعهد عظیم های توده به هستیم مفتخر ما امروز  وصیتنامه شهدا سند ایمان است

و ندای حق را اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاءاهلل  که از اول انقالب شجاعانه قیام کرده اند و رزمنده

گرانقدر خود را در راه اسالم و هدف از دست  آمالشان بود، رسیده، و گروه عزیز دیگر که سالمت خود یا اعضای که

مادران دلیری که عزیز از دست  آنان مواجه هستیم. و نیز مفتخریم که چهره های بشاش و نورانی با داده اند و با

عروسی عزیزان و  جوانانشان شهید شده اند آنچنان با ما برخورد می کنند که گویی داده اند و پدران عزیزی که

م یا وصیتنامة انسان وقت با این عزیزان معظم برخورد می کن جوانانشان را جشن می گیرند. و اینجانب هر

ایمان و تعهدشان را به اسالم در دست دارند،  شهیدی را می بینم احساس حقارت و زبونی می کنم. اینان سند ساز

جاوید آنان شهادت می دهد، و شکایتی  اجساد و ابدان معلوالن، زبان گویایی است که به عظمت روح و قبور شهدا و

رسیده اند، می نالند که چرا  فیض شهادت نرسیده اند و یا در حالی که به ثواب شهادت ست که بهاگر دارند از آن ا

 .4را سر می دهند« جنگ جنگ تا پیروزی»برگردند، و فریاد  نمی توانند برای دفاع به جبهه ها
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 کالم والیت 

اساسی ما. همه منشور رسمی و قانونىِ انقالب و کشور عبارت است از قانون 

چیزهایی که برای اداره امور ملت الزم است، به شکل متین و مستحکمی در 

این منشور وجود دارد. منشور معنوی انقالب هم وصیّتنامه امام و 

ها را بخوانید و ببینید شهدا که در است. این وصیّتنامه های شهدوصیّتنامه

ردند و دنبال چه بودند. میدان جنگ جان خود را فدا کردند، برای چه فدا ک

مگر میشود از مجموعه فداکاریها و آرمانهای یک ملت، کسی به این آسانی 

های سعادت ماست که باید دنبال دست بشوید!؟ اینها راه ماست؛ اینها مایه

 . 5کنیم

 کردند، مى آن ى مطالعه به توصیه( ره)امام که شهدا هاى نامه وصیت این

 خواند، مى انسان که را ها نامه وصیت این از کدام هر.است نفر یک درونی انقالب نمایشگر که است این خاطر به

 را حالت این باید ما. است دهنده درس و کننده منقلب خودش و بیند مى آن در را نفر یک انقالب از تصویرى

 است ممکن این، و بدهیم تعمیم

 از هرچه. امکرده عمل خیلى ایشان ىتوصیه این به من بخوانید، فرمودندمى امام که هایىنامهوصیت این

 چیزهاى ام؛خوانده را اینها من غالباً - جزوه یک فتوکپى، یک - رسیده دستم به هابچه همین هاىنامهوصیت

 الهى، علم و علم و درس که شودمى معلوم جااین. گیریممى درس هانامهوصیت این از واقعاً ماها. است عجیبى

 - است الهى نورانیت از ناشى که - معنوى حکمت به باشد، وابسته رسمى هاى قالب و ظواهر به که آنچه از بیش

                                                           
  5 http://www.khamenei.ir  «01/09/1381» 



 

 یک و درس یک من، امثال و من براى اشکلمه هر اما شود،مى خوانده بزور هم خطش جوان آن .است وابسته

  .6امکرده استفاده خیلى خودم من و راهگشاست

گ و پیروزی وصیت نامه شهدا دریچه ای برای فهم حاالت معنوی رزمندگانی است که قادر به انجام کارهای بزر 

 .در صحنه هایی شدند که با معادالت مادی و نظامی معمول دنیا قابل محاسبه نیست

نخبگان، دو آسیب و خطر بزرگی است که در کمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد و  فراموشی و تحریف

 این ندهند اجازه فرهنگی،فرزانگان و دست اندرکاران عرصه دفاع مقدس، با شناساندن دقیق این ذخیره و گنجینه 

 .7شود تحریف و فراموشی دستخوش حماسه
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 مقدمه

 به کوتاه ای برهه در جز اش دیرپایی همه با تاریخ که بود مردی مردان ظهور مقدس، دفاع دوران برکات از یکی  

 آنها تا بود شده سبب اسالم با آنها پیوند و داشتند دین درد چیزی هر از بیش که هایی انسان بود؛ ندیده خود

 حق نبرد معمای شهدا، خون که طوری به. بگذارند نمایش به مدرنیسم عصر در را ایثارها ترین شگفت و بزرگترین

. بخشید بشری حیات به دوباره جانی گویی و داد پاسخ بود، مانده پاسخ بی بشری جامعه برای ها قرن که را باطل و

( ره)خمینی سربازان« .زد خواهند رقم خمینی مردان را آینده عصر» که قلم اهل شهیدان سید گفت خوش چه آری،

 کردند، می طی شبه یک کردند می آن صرف عمر سال ها ده گاه عرفا و علما که معنوی و روحی تکامل مراحل

 قطعاً  شهدا باور و شناخت اساس این بر. اند مانده ناکام آن وصف در ها قلم که دادند جنگ به عظمتی چنان اینها

 به شهدا همرزمان و ها خانواده بازماندگان،. است ها جنبه همه در آنها از دقیق و عمیق شناسی معرفت نیازمند

 وسیع تحقیق و مطالعه یک برای ابزارهایی توانند می شهادت و جنگ های جبهه یادگارهای تر، ملموس طور

 معرفت این اصلی منبع و شوند قلمداد مکمل و فرعی اطالعاتی ها، داده این همه رسد می نظر به اما باشند؛ میدانی

 ها، نامه وصیت زیرا. دهند می تشکیل ها نامه وصیت یعنی شهدا دنیوی ظاهر به آثار و یادگارها همان را شناسی

 بیان کاغذ ای برگه واسطه به تنها البته و برآمد آنان ایمان و معنوی باطن عمق از مستقیماً که هستند هایی نوشته

 توانند می که اند شده تبدیل گرانبها گوهرهایی به شهدا از مانده یادگار به های جمله و ها کلمه این و اند شده

 کل در و آنان سیاسی و خانوادگی ، اجتماعی اخالقی، و فکری های دغدغه و شهدا روانی و روحی فضای نشانگر

 و دقت کمی با ولی نیستند استخراج و کشف قابل اول نگاه در که هایی پیام باشد؛ ها جبهه معنوی هوایی و حال

 عنوان به شهدا های نامه وصیت به توان می بنابراین. دهند نشان را آنها معنوی ژرفای و آسمانی روح قادرند تأمل

 در آنان شدن ذوب از نشان که هایی متن. کرد نگاه عادی نوشته دست یک ورای عقالنی البته و عرفانی منبعی

. دهد می نشان را شان زیبای بسیار سیاسی حتی و اجتماعی دینی، امور در معنوی بصیرت و آگاهی حق، وجود

 است شده کشیده تصویر به شان های نامه وصیت و شهدا کالم در زیبا آنچنان الهی معرفت فلسفه و کمال سیر

 شهیدی ساز انسان نامه وصیت که هنگامی من»:فرمایند می شهدا وصایای از شگفتی تمجیدات با جماران پیر که

 مقدمه در و «دارند دست در اسالم به را تعهدشان و ایمان سند ایشان. کنم می زبونی و حقارت احساس بینم می را

 عزیزان این مقابل در را خود آید می شرمم من»:نویسند می شهداست نامه وصیت بردارنده در که خون پیام کتاب

 ملکوتی و عرفانی حاالت و روحی تألمات اساس این بر« .آورم می حساب به فداکاری و عشق و ایمان از سرشار

 درجه در اند کرده نثار را خود پاک خون آن برای( ره) خمینی سربازان آنچه که است واقعیت این از حاکی شهدا،



 

 عبارتی« .کنم ادا اسالم به باید را خود سهم من» جمله که طوری به. است بوده اسالمی های ارزش و اسالم اول

 بسیاری تصور برخالف. است آمده ها نامه وصیت عبارات اولین در هم آن شهدا های نامه وصیت اکثر در که است

 شهدا دغدغه و انگیزه که گفت باید اما کنند، می وجو جست میهن از دفاع در صرفاً را شهدا خون که مردم از

شهر خورموج  شهدا های نامه وصیت محتوایی تحلیل با نوشتار این در لذا است، نبوده دین درد و اسالم جز چیزی

 .خواهیم پرداخت به مولفه های قدرت نظام جهوری اسالمی 

 

 :ضرورت موضوع      

شمسی با الهام از حماسه خونین عاشورا پا به عرصه وجود  40ابتدای دهه  ازنظام مقدس جمهوری اسالمی 

این مکتب رهبر  مکتب بودند. پیرواناین مهمترین الگوهای تربیتی  هيلعمحرم و حسین بن علی ،عاشورا گذاشت.

نشناخته سر از پا  ،در راه ولیی دّفَتَ  برایتابعین می دانستند که می خواندند و خویش را هيلعخود را فرزند حسین

کالم بلکه در عمل در برابر چشمان  تنها درو در بذل جان و مال و فرند از هیچ امری مضایغه نکنند و این را نه 

ی جامعه اسالمی)امام( و رهبر ، مفاهیم عاشوراییمکتب تشیع ،ب اسالمبدین ترتی .اندتاریخ به نمایش گذاشته 

 تعرف شد. شیعهمهمترین ارکان اساسی جامعه سیاسی مولفه های قدرت سخت، نیمه سخت و نرم نظام اسالمی و 

ری علمدا "بدر شیعی"امروزه جمهوری اسالمی ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم بیرق این جبهه را به وسعت 

که امام امت رحمه اهلل علیه قیام خود را آغاز نمود عده ای از این جوانان دلباخته اسالم دور  42از سال می کند. 

 شمع وجود سالله رسول اهلل جمع گشته و به ندای یاری خواهی ایشان لبیک گفته اند.

دوران جنگ تحمیلی و در عصر حاضر امروزه سیاق و مسلک عاشورایی جوانان ایرانی در دروران قبل از انقالب، در 

الگویی برای جوانان آزادی خواه عالم در نیجریه، بحرین، یمن و ... تبدیل شده است و این مسئله عمق استراتژیک 

ایی این توانمندی با تشکیل گروه دشمن نیز با شناس نظام اسالمی را در ابعاد منطقه ای و جهانی توسعه داده است.

 این جریان بر آمده است. استحاله  داعش، القاعده و...)اسالم ارتجاعی( در صدد تحریف و های تروریستی همچون

بر دو موضوع استوار شده است اول مسله مسئله عاشورا و مفاهیم عاشورایی یعنی عد استراتژیک نظام اسالمی بُ

مسئله انتظار و امر  ،مسئلهشهادت از خود گذشتگی و ایثار، تولی و تبری، امام مداری و امام محوری؛ و دومین 

 فرج است. فرجی که وقوع آن به معنای برچیده شدن بساط استکبار و استعمار جهانی است.   



 

و در آسمان  یابدگیرد و عروج میشیعه با دو بال سرخ شهادت که برگرفته از عاشوراست و بال سبز انتظار، اوج می

 «8نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی األرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ  وَنُرِیدُ أَنْ »تاریخ بشریت بنا به آیه شریفه 

 خواهد درخشید. 

روزه وصیت این جریان تاریخی برای ادامه حیات خویش نیاز به استمرار و تثبیت و رشد مفاهیم خویش دارد ام

فاهیم عاشورایی و نامه شهدا به عنوان یکی از اسناد باالدستی می تواند احیاگر و تثبیت کننده و انتقال دهنده م

شهر خورموج  وصایای شهدای نگاهی بهستیم که با مهدوی باشد. لذا با توجه به ضرورت موضوع بر خویش واجب دان

ه درک با این شرح بتفصیلی و تحلیلی داشته باشیم.شرحی  به تبیین مولفه های قدرت نرم جمهوری اسالمی

 دقیقی از چیستی و ساختار قدرت نرم جمهوری اسالمی خواهیم رسید.

ش را نثار جان خوی است اسالمی انقالب حفظ جهت نرم قدرت از بارز نمونه آنان حرکت که این به علم باشهدا 

 کاغذ از اتیصفح و گرفته دست در قلم کنند، رنگین را تاریخ صفحه خود خون با اینکه از پیش شهدا لذا. کردند

 این نامه صیتو. اند نموده نورانی آتی، های نسل به اندرزهایی و ها توصیه و خویش مقاصد و اهداف بیان جهت را

 هدافا بیانگر و شده نگاشته آتی های نسل برای که است راهبردی سندی همچون حقیقت در قدر گران شهدای

ا آشنایی با یینه تمام نمای راز حیات هستند، لذآ شهدا .باشد می جنگ نرم و سخت عرصة در شان قدرت منابع و

 برای ایای شهداوص به پرداختن نابراینب توصیه های این عزیزان می تواند ما را هم چنان در خط اسالم نگه دارد.

  .ستا شده پرداخته آن به مقاله این در که یدمی نما ضروری امری ایران، در نرم قدرت تحلیل و شناخت

 

 بیان مسئله:

ند یا استحاله نظام ج.ا.ا برآمد ، تغییرقدرت های شرقی و غربی در صدد خذفپس از شکل گیری انقالب اسالمی ابر 

یزیکی و ایدئولوژیکی آن بر آمدند. از یک شجره طیبه را در نطفه خفه کنند و در صدد حذف فخواستند این و می

تی که ، ترورهای مسلحانه و... با کمک ایادی داخلی و خارجی خود برملساله8طرف در حوزه جنگ سخت، جنگ 

رهبری عربستان خواست تحمیل کردند و از طرفی سعه کردند اسالم ارتجاعی را به چیزی جز عزت خویش نمی

ها تفکر و متد شهادت و شهادت ترین عوامل برون رفت از آن بحرانسعودی در منطقه تقویت کنند . یکی از مهم

. این جمله سئله نفاق در عهد اول انقالب بودطلبی بود که یکی از دستاوردهای آن آگاهی توده عمومی و تبیین م
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. این نکته مهم قابل تذکر است شودما را ملت ما بیدارتر می ید: بکششتی گواهی بر سخنان ماستمشهور شهید به

 -« بصیرت» -. و عدم آگاهی توده عمومیمه روحیه شهادت و شهادت طلبی استکه آگاهی توده عمومی مقد

موجب تقویت جبهه نقاق گردیده است و می توان از وصایای شهدا به عنوان یکی از مولفه هایآگاه بخش اجتماعی 

های دشمن در عرصه جنگ سخت دشمن رو به سوی جبهه نرم آورد و سعی نمود آمالی را عد از ناکامییاد کرد. ب

. دشمن در این عرصه جامعه بود در جبهه جنگ نرم به دست آوردکه در جبهه جنگ سخت به دست نیاورده 

معین  –از جنسیت(( ))نیروی محرکه وشتاب دهنده به هر اجتماع صرف نظر  _هدف خویش را جوانان و نوجوانان 

های مختلفی چون مواد مخدر، اشاعه فحشا، بی بندوباری، ترویج بدحجابی و بی ر عرصهکرده بود و سعی نمود د

، تبلیغ و اشاعه اشغال کاذب و های تندرو منتسب به اسالمحجابی، اسالم هراسی و اسالم ستیزی، تقویت گروهک

. این در حالی است که بارها رهبر معظم انقالب از این جریان لج کندتواند جامعه هدف خویش را فپردآمد و . . . ب

نگی و ناتوی فرهنگی یاد کرده ، تهاجم فرهشدت و حدت تحت عناوین مختلفی چون: شبیخون فرهنگیبه نسبت 

ن . هر چند این مقوله در ابتدای امر مورد غفلت و استهزاء برخی از جریانات روشن فکری واقع شده بود و دشمبود

ن آییم سخنای توانسته بود سنگرهای زیادی را از ما تصاحب کند. و هر چه جلوتر میبا وجود این پیاده نظام داخل

 . نمایدآن واال مقام بیشتر رخنمایی می

با تاسی از مکتب اهلبیت )ع( و و رهبر انقالب های درهنموجوانان و نوجوانانی عاشورایی با پیش رو قرار دادن   

ه معنوی خویش و با الگو قرار دادن  شهدای جنگ تحمیلی و استقامت بر مسیر و گفتمان شهید و تقویت روحی

 های جنگ جبهه جدید باشند .توانست چون رزمندگان فاتحان صحنهشهادت طلبی خواهند 

؛ تید روحیه جهادی و شهادت طلبی اسها و ابزارهای جنگ در عصر جداین باوریم یکی از مهمترین مولفهبر ما 

به همین خاطر به . های مختلف متحمل شده استینی را در جبههکه دشمن به واسطه همین باور ضربات سهمگ

ها  و سیاست مداران خویش و از طرف دیگر طیف روشن فکران داخلی در صدد رائه واسطه دانشمندان، ایدئولوگ

 . ه استدو استحاله مفهوم شهادت طلبی برآم مفهومی اشتباه

به وصایای  نگاهی دیگربارهستیم تا ضمن غبارزدایی از نام و یاد و خاطره آن نام آوران  پژوهش به دنبال آندر این 

 منتقل کنیم. جوانان و نوجوانان آن گلگون کفنان داشته باشیم و پیام آنان را به نسل

 

 



 

 مبانی نظری تحقیق: 

مولفه را  بارها این های دشمن،ه ایدئولوگن را بهم زده کمقوله شهادت و شهادت طلبی آن چنان معادالت دشم

ر است انقالب اسالمی :  آقای فوکویاما بر این باونماییمند که به آن اشاره میامورد نظریه پردازی خود قرار داده

م کردن ؛ پس برای منهدت و شهادت طلبی و بال سبز مهدویتدوبال دارد که قوه محرک آن است بال سرخ شهاد

اله و تغییر قرار داد تا های آن را مورد هدف قرار داد و این باورها را یا باید خذف یا دچار استحبالاین پرنده باید 

 .بر جمهوری اسالمی سلطه پیدا کنیمبتوانیم 

اور است از طرف دیگر میشل فوکو نظریه پرداز فرانسوی که در جریان انقالب شاهد وقوع انقالب بوده بر این ب

ی تصادفی و تواند با انگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد و این انقالب امرنمیانقالب اسالمی ایران 

داند وهمان مترین عامل وقوع انقالب ایران میجامعه ایرانی را مهگرایی سیاسی ایشان  معنویت .اتفاقی نبوده است

  . 9گرددهادت طلبی قلمداد میه معنوی حس شگونه که مبرهن است یکی از مهمترین عوامل ایجاد و تقویت روحی

دار بر این باور است اگر در دنیا یک انقالب آگاهانه واقع تحصیلاضافه بر آن خانم تدا اسکاچپل در کتاب دولت 

شود و با نی اسالم تحت عنوان بصیرت یاد میشده باشد آن انقالب اسالمی ایران است و این آگاهی در ادبیات دی

، های این آگاهی را در شبکه مساجدچ پل ریشه. خانم اسکاتقیم و الزم و ملزوم داردای مسمفهوم شهادت رابطه

 .10انسته استتاریخ اسالم و تشیع و اسطوره بنیادین تفکر تشیع حسین بن علی د

 

 :سوال اصلی پژوهش

 مهمترین مولفه های قدرت نرم جمهوری اسالمی چیست؟ 

 مهمترین مولفه های وصیت نامه شهدا کدامند؟

 

 اهداف تحقیق:

                                                           
 64ایرانی ها چه در سر دارند ص  9

 143سیری در نظریه های انقالب ص  10



 

 از آن وصایا جامع ثبت وصیت نامه شهدا و ارائه تحلیل

 برداشتن غبار فراموشی از وصایای شهدای شهرستان دشتی.

 به نسل های آینده. دشتی انتقال پیام شهدای شهرستان

 اثبات انگیزه های معنوی نهادینه شده در رفتار و اخالق شهدا و انتقال آن به نسل آینده.

 بیشتر با اعتقادات و اندیشه های شهدای شهرستان دشتی.آشنایی 

  

 :فرضیات

 .است بوده چشمگیر بسیار راحل امام شخصیت از تاثیرشهدا میزان

 .است بوده معنوی مسائل ،جهاد برای شهدا انگیزه مهمترین 

 وصیت نامه شهدا به عنوان گنجیه ای از گنجینه های دفاع مقدس مطرح است.

 .است اجتماعی و سیاسی اخالقی، دینی، عرفانی، های پیام دارای محتوا لحاظ از شهدا های وصیتنامه

 

 :تحقیق روش

 برده بهره توصیفی تحلیلی روش با اسنادی تحلیل از نگارنده حاضر، پژوهش برای شده تعریف اهداف به توجه با

 وریآ جمع به ابتدا پژوهش این در باشد می ای کتابخانه اسنادی صورت به پژوهش دراین تحقیق روش. است

 موضوع را آنها برداری فیش از بعد سپس ایم، پرداخته  دشتی شهرستان شهدای از وصیتنامه 90 حدود که اسناد

 تالش ها نامه صیتو انتخاب در. دادهایم قرار محتوا و ساختار تحلیل مورد را اسناد این نهایت در. ایم کرده بندی

 نامه وصیت ها، نامه وصیت بین در. شود تحلیل و بررسی نامه وصیت دارای شهدای همه نامه وصیت که بود براین

 . بود اولویت در برجسته شهدای

 

 پیشینه تحقیق:

 مقدسدفاع  شهدای های نامه وصیت و محتوایی طبق تحقیقات انجام شده تاکنون در مورد تحلیل ساختاری

 11در این زمینه، کتابی به نام شقایق های بیرم .انجام نشده است گسترده ای پژوهش علمی شهرستان دشتی

چاپ شده که صرفاً به ذکر وصایای شهدا اکتفا شده است. در این اثر ضمن ذکر وصایای شهدا سعی برآن داریم تا 

 دیدی تحلیلی به وصایای شهدا ارائه دهیم. 
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 : آماری جامعۀ

 ستان دشتیشهر شهید 90 های نامه وصیتبرگذیده  شامل تحقیق این آماری جامعة

 نامه وصیت به ایران اسالمی انقالب نرم قدرت منابع شناخت منظور به چرا که اساسی پرسش این به پاسخ در

 بسیار بشریت تاریخ در شهید خون که شود توجه نکته این به باید است، شده مراجعه تحمیلی جنگ شهدای

 پی در و موجود وضعیت در تغییر منظور به شهید جهاد و هجرت و قیام حقیقت در که چرا است؛ بوده اثرگذار

 و بشری جامعة ساختن به تعبیر آن از مطهری شهید که میدهد رخ جدید و متفاوت موقعیتی و ساختاری ایجاد

 موجود اسناد معتبرترین و بهترین شهدا های نامه وصیت وصف این با .12است کرده یاد بشریت تاریخ بر اثرگذاری

 بندی دسته به میتوان ها آن محتوای تحلیل واسطه به و بوده شهدا های دغدغه و ها اندیشه گر بیان که است

 .یافت دست آنان های دغدغه و نگرش نوع و ها اندیشه منطقی

 .کنید مطالعه را مینویسند عزیزان این که هایی نامه وصیت این»: میفرمایند ارتباط همین در( ره)خمینی امام

 تفکر و کنید مطالعه و بگیرید را ها نامه وصیت این از یکی هم روز یک کند، قبول خدا و کردید عبادت سال پنجاه

 .13«کنید پیدا تعلم و تعلیم قدری اینها از... کنید

 

 :پژوهش های یافته

 - عاشورا قیام از گوگیریال و مداری عزت - انقالبی رزمندگان مجاهدت و جهاد - محوری ایمان و دینی باورهای

 احیای بر تأکید - رهبری و مداری والیت رب تأکید -اسالمی  انقالب داری پرچم و انقالب حفظ بر تأکید های مؤلفه

فرهنگ  –پرهیز از اسالم دیدگاه سکوالریستی  –تکلیف گرایی  –دشمن شناسی  –اسالم  جهان هویت

و رد مظالم  حق الناس – عدم وابستگی به دنیا –معاد باوری  –بدهکار بودن  –احترام والدین  –مهدوی)انتظار( 

 و ازخودکذشتگی ایثار -جامعه مخاطبین شهدا –تبیین چهره نفاق  –حجاب و عفاف  –تزکیه نفس 

 :نماز جمعه و جماعت     
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. است برخوردار ماندگار و دیرینه ای پیشینه از که است بسزایی اهمیت و واال ارزش دارای نماز عبادات، میان در

 آن برگرد عبادی اعمال سایر که است ای کعبه چون نماز .است یاد شده کرات به زکات و نماز از مجید قرآن در

در ادبیات دینی از نماز به عنوان عمود دین و عاملی بازدارنده . دارد محکمی و ناگسستنی ارتباط آن با و گردد می

برخی عبادات . 14الصَّالةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَأَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ از فحشا و منکر یاد شده است 

در دین اسالم نسبت به زمان و مکان خاصی تعریف می شود مثل روزه که زمان خاصی دارد یا حج که نیازمند 

یچ حالتی از انسان ساقط نمی مکان زمان و استطاعت مالی و جسمی است. اما نماز تنها عبادتی است که در ه

 بین در مهم ایندر هیچ مکانی و هیچ زمانی، و این نشانه اهمیت فوق العاده نماز در ادبیات دینی ماست.  شود

 اقامه که شود می دیده وضوح به تحمیلی جنگ تا اسالم صدر از رفتند جهاد به اسالم برای که رزمندگانی همه

 اینکه بر تاکید با هم ما رزمندگان. است برخوردار خاصی اهمیت از واجب امر یک عنوان به شرایطی هر در نماز

 .اند پرداخته نماز واالی ارزش به خود وصایای در ، است نماز در عبادات تمام قبولی شرط

 این در ستا توجه جالب. اند کرده تأکید نماز الهی فریضه بر شهدا از درصد 85 از بیش شده، انجام پژوهش در

 زیادی سفارش و کیدتأ جمعه نماز و جماعت نماز انجام به نماز، الهی فریضه انجام بر تأکید بر عالوه ها نامه وصیت

 .است شده

  پذیریوالیت      

 رافرازس تحمیلی، ساله هشت جنگ از ایران ملت شد باعث مولفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران که از یکی

 جنگ های سال ولط در الهی، مدیریت این. بود (اهلل رحمه)عالمانه و مدبرانه امام امت مدیریت و رهبری بیاید، بیرون

 شتربی اعتراف به .پیداست وضوح به شد، می ایجاد هایی گره جنگ در که زمانی حتی مختلف، مقاطع در و

 حضور اطلب علیه حق های جبهه در کشور از دفاع برای که اسالم رزمندگان از بسیاری تحمیلی، جنگ فرماندهان

 بود گذاشته اثر آنها روحیه در آنچنان امام، قدسی نفس ولی بودند، ندیده نزدیک از را( اهلل رحمه)امام بودند، یافته

 .کردند می سفارش نایشا از دفاع به را همه فرستادند، می هایشان خانواده به که هایی نامه یا ها نامه وصیت در که

 زمان امام و والیت امام، نام بار چهار میانگین، طور به ای نامه وصیت هر در که دهد می ،نشانی شهدای یاوصا در

 دهد می نشان پژوهش این در شهدا وصایای محتوای تحلیل نتایج. است شده ذکر فقیه والیت از تبعیت و( عج)

                                                           
 ﴾45عنکبوت﴿ 14



 

 چرا و چون بی پیروی شان، های خانواده به تنها نه و جامعه مردم به هم آن خود وصایای در شهدا اصلی تأکید که

  .است فقیه والیت اصل از

 اسالم از دفاع

 انتخاب با عزیز شهدای این تمامی که است شده داده نشان ،شهرستان دشتی وصایای شهدای محتوای تحلیل در

 به. است بوده اسالم از دفاع آنها اتفاق به قریب اکثر اصلی انگیزه و شتافتند حق های جبهه به اختیار و آگاهانه

»...  چون عباراتی با که است اسالم از حمایت و شناخت شهیدان این پیام ها، نامه وصیت این بیشتر در که طوری

 نثار را خود خون باید من» یا و« ...چیست زندگی از هدفش و رود می کجا به و آمده دنیا به چه برای بداند انسان

 .است بوده همراه« .کنم ادا را خود دین تا کنم اسالم

 مکتب عاشورا

 کربالصحرای  شهدای، صدای به خاک غلتیدن است فرا مکانی و فرا زمانیعاشورا جهان شمول،  مکتب آموزه های

از میان همه فراز و فرودهای این قرون متمادی هنوز تازه و ناب و تکان دهنده است. هنوز پس از صدها سال گویی 

و زینب، نگاه  امام، زمزمه های عاشقانه و دلبری های هيلعبیترا تازه به قتلگاه می برند. هنوز زجه های اهل  امام

 می کشد. بشریت معنادار پدر به قامت فرزند، داغ و تازه است و نیشتر بر قلب و روحت 

ز وجوه قیام عاشوراست ش گویای برخی ادنیا گریزی ... هر کدام سخاوت و ،، مقاومتشجاعت، مظلومیت، ایستادگی

اما آنچه این حادثه را بر تاللو گیتی به درخشش درآورده، انسانیت گمشده و همیشه رمیده از وجنات زندگی بشری 

به نام  ،، به نام انسانیت ایستاد تا فخر عالم و آدم شود دست رد زدظلم بر سینه  اسالمبه نام  هيلعحسین امام است. 

گواه کالم  ا اسطوره ای تکرار نشدنی در همیشه تاریخ در هر زمان و مکانی باشد.از هر آنچه داشت گذشت ت مکتب

 است که می فرمایند:  هيلعما این چند بیت شعر امام حسین

 

 

 

 



 

 

 أراک لکـی العیـالَ وأیتمتُ            هـواک فی  طُراً  ترکتُ الخلقَ

 15سـواک إلى الفؤادُ  مالَ لـمَا               إربـاً الحـبِ  فلو قطعتنی فی

ا آخرین نفس تبه امام عصر خویش اقتدا، در برابر ظلم  هيلعو شهدای جنگ تحمیلی با اسوه قرار دادن سید الشهدا 

 . فته اندو الهام گر و یاری حسین زمان کوتاهی نکردند.ایستادند و از مال و جان خویش در راه عزت اسالم 

 انتظار

ج( محدود . توجه و توسل به امام زمان)عمطرح استبه سمت تمدن اسالمی به عنوان متور محرک جامعه انتظار 

های مشرک  یکی از مولفه. خویش به این مسئله اشاره کرده اند ایبه دوران حیات شهدا نبوده و حتی در وصای

زمان  شهدا در می باشد. این توجهات یک طرفه نبوده و بارهاارواحنا فداه امام زمان  وصیت نامه شهدا توجه به

رسیده است.  در این زمینه کتابهای فراوانی به چاپ ایت امام عصر)عج( قرار گرفته اند کهحیات خویش مورد عن

اکید شده است: در وصایای شهدا هر کجا حرف از اطاعت از امام عصر)عج( به میان آمده به اطاعت از امام راحل ت

 .بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

 حجاب

مصونیت را  مهمترین واجبات دین است که انکار آن انکار دین اسالم است. واجبی که برای جامعهحجاب یکی از 

ابی یکی از به ارمغان داشته است. با نگاهی با تاریخچه امپراتوری اسالمی در اندلس خواهیم یافت که بی حج

ده، برای امنیت کانیزمی بازدارنحجاب به عنوان م مهمترین ارکان زوال حاکمیت اسالم در آندلس به شمار می آید.

 معنوی جهت حضور زنان در جامعه طراحی شده است.

ارها و بارها . بنیستاگر بیان شود بعد از اطاعت از رهبری مهمترین دغدغه شهدا مسئله حجاب بوده حرف گزافی  

را به حفظ ود نواده خو خامسئله حجاب و عفاف به کرات در وصیت نامه شهدا تکرار شده است. شهدا جامعه بانوان 

 . سته اندچادر، عفت و حیا دان خویش رابهای سرخی خون  ده اند. وحجاب و عفاف توصیه نمو

 تکلیف مداری و پرهیز از نتیجه گرایی
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و تمامی افعال « ما مامور به ادای تکلیفیم و نه نتیجه»را سرلوحه کار خویش داشتند که  )ره(امام کالمشهدا این 

اند. کسی که تکلیف گرا شد از نتیجه کار چه خوب و چه بد هیچ تعریف می کرد« تکلیف»خویش را بر اساس 

مت کسی سر کسی که تکلیف گرا باشد در انجام وظیفه از تشکر کسی سرخوش و از مالابایی نخواهد داشت. 

چرا که خود را به واسطه ادای کسی که تکلیف گرا باشد همیشه خود را بدهکار اسالم می داند، خورده نمی شود. 

اگر کشته در انجام تکلیف الهی در روز عاشورا که فرمودند  بنا به  قول سیدالشهدا)ع( تکلیف پیروز میدان می داند

 )احدی الحسنیین( شویم یا بر دشمن چیره شویم باز هم پیروزیم

 خداوند رضای

 شده داده نشان ،شهر شهرستان دشتی شهدای های نامه وصیت محتوای در تحلیلی و توصیفی پژوهش یک در

 رضایت حصول طلبی، شهادت و جهاد و جبهه در شرکت برای شهدا مهم و اصلی های انگیزه و علل که است

و میهن گرایی و میهن پرستی در اولویت های بعدی قرار گرفته  .است بوده جهاد امر در تکلیف احساس و خداوند

 است.

شهدا در این موضوع هم به شدت از امام راحل رضوان اهلل علیه الهام گرفته اند اند. امام راحل تمام حرکات و 

باری یی بود و همه چیز را از خدا می دانست. امام در فتح خرمشهر این حادثه عظیم را از برکات سکناتش خدا

 تعالی بر ملت می دانست و حتی در بستان نیز این کالم را تکرار کرد که: بستان را خدا آزاد کرد.

با نگاهی به وصیت شهدا خواهیم دید که این دیدگاه الهی از امام راحل به پیروان طریقت وی منتقل و نهادینه 

 شده است.

  معنوی هایسفارش

 به شهدا های سفارش و ها توصیه درصد 98 از بیش که است داده نشان آماری نتایج یشهدا پژوهشاین  در

 از تبعیت به آنها درصد 90 که طوری به. است داشته معنوی و اعتقادی رویکرد مردم عموم همچنین و ها خانواده

 اند، کرده طلب را( عج) زمان امام فرج برای دعا درصد 70 اند؛ کرده سفارش شهدا راه ادامه و( ره) خمینی امام

 بیشترین که داشتند حاللیت طلب درصد 60 اند، کرده سفارش را قدس آزادی برای اسالم امت تالش درصد 40

 به را خود های خانواده درصد 1/16است، بوده درصد 4 تنهایی به مادر از و درصد 5/9 مادر و پدر از درخواست

 از دفاع و دینی واجبات انجام به آنها درصد 95 از بیش. اند نموده سفارش زاری و گریه عدم به درصد 50 و صبر

 .اند کرده سفارش زنان حیای و حجاب امر به درصد 80 حتی و اند کرده سفارش اسالم



 

 مقدس اهداف تحقق برای تالش و قرآن به عمل رهبری، از اطاعت به سفارش شهیدان، کالم آخرین همچنین

 .است بوده شرعی احکام و واجبات به عمل اسالمی، نظام

 مکتوب وصایای با آینده، حتی و فعلی نسل مستقیم ارتباط دوران، آن از عبور ها سال از بعد امروز حال هر به

 را ما جوان نسل نهایت بی است اسالمی انقالب اسناد ترین صادقانه و ترین مقدس ترین، ارزش با جزء که شهدا

 .کرد خواهد بیمه انقالب و اسالم دشمنان نرم تهاجم کوران در

 

 ستیزیدشمن شناسی و استکبار

بخشد، تا در که به انسان بصیرت می ،روداز مسایل اساسی و مهمی به شمار می عرصه هاشناسی در همه دشمن

را  پیرواندین همواره  زعمایدوست را دشمن و دشمن را دوست نگیرد. از این رو  آرمانها و اهدافراه رسیدن به 

، که آنها را از سایر شخصیت های زمان شهداهای بارز فکری و رفتاری یکی از ویژگینموده اند.  توصیهبه این مهم 

در وصیت نامه شهدا دیده به وضوح مسئله  نای و استستیزی دشمن شناسی و استکبار خویش متمایز می ساخت 

ده است. با ر معرفی شهانخوادر وصیت نامه شهدا دشمن اول شیطان اکبر و طاغوت اعظم آمریکای ج می شود.

وجود اینها شهدا از دشمنان داخلی و منافقین غافل نبوده اند و بازماندگان خویش و جوانان را از همراهی این 

به طوری که بارها در وصیت نامه شده اند شهدا در این مسئله به شدت از امام متاثر طیف بر حذر داشته اند. 

تعالی علیه سود جسته اند. شهدا ریشه و اساس همه مظالمی که به  خویش از فرمایشات امام امت رضوان اهلل

امروز در بخشی از وصیت نامه شهید نادر مهدوی چنین آمده است:  .بشریت روا می شود را امریکا می دانستند

دشمن ما صدام نیست امروز دشمن ما حزب بعث نیست اینها عروسک های کوکی استکبارند وما دشمن واقعی 

 .تکبار جهانی به سر کردگی آمریکا میدانیمخودرا اس

 امر به معروف و نهی از منکر

وصیت نامه شهدا را می توان در دو جمله خالصه کرد امر به معروف و نهی ازمنکر. شهدا انسانهای خنثی و بی 

جوانی زن و خاصیت در زندگی خود نبودند. انگیزه حیات و ممات شهدا اسالم بود و به خاطر آن از مال و جان 

همسر خویش گذشتند. فریضه امر به معروف و نهی از منکر وجه مشترک همه وصایای شهداست. شهدا آنقدر 

احساس غیرت و حمیت داشتتند که حتی بعد از مرگ وصیت خویش را به این فریضه اختصاص داده اند. و چه 



 

ی و بی حیایی که در غالب وصایای شهدا به معروفی باالتر از حافظت از امام حاضر و چه منکری بدتر از بی حجاب

 تنها نگذاشتن امام راحل و حفظ حجاب و عفاف اشاره شده است.

 خطاب های شهدا 

مورد خطاب بارها وصایای شهدا جوانان  غالب در هستند. اصلی وصیت نامه شهدا نسل جوان و نوجوان انمخاطب

و مهمترین اولین  ،، به عنوان وارثان اصلی انقالب اسالمیه شده اند. بر این باوریم جوانان و نوجوانانقرار داد

 ،همسایگان ،خویشاوندان ،اطبین چون جامعه بانوانخاطبان وصایای شهدا هستند. هر چند وصایای شهدا مخم

البته سیره و وصیت شهدا ویژه جوانان و مردم شریف ایران نیست  دارد.توده انقالبی ملت شریف ایران و  دوستان

 باشد.و این گنجینه می تواند عاملی الهام بخش برای همه آزادی خواهان عالم 

 

 فراموش نکنید!

را فراموش  شهداسیره رهبری و خطاب به همه مخاطبین این چین گفته اند که:  وصایای خویش شهدا در پایان

شدن  به فراموشی سپرده ،از مهمترین دغدغه های شهدا قبل از شهادترا ادامه دهیم. یکی  و راه ایشان نکنیم

هنگفت دارد و آن چیزی بس از جانب بازماندگان است. نشستن غبار فراموشی بر وصایای شهدا قیمتی  آنان وصیت

شهدا از  و خاطره یاد نام،نیست مگر استحاله و تحریف انقالب اسالمی. هر چند باید گفت عده ای امروز با حذف 

کتب درسی و معابر سطح شهر به دنبال فراموشی یاد و خاطره شهدا هستند. یاد و خاطره شهدا از آن چنان 

 .نمی داندکمتر از شهادت را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا علمدار انقالب اسالمی اهمیتی برخوردار است که 

 :سخن آخر

کسانی برداشت که امنیت،  وصایایه بود به شکل اجمالی غبار فراموشی و غفلت از الف( در این مجموعه سعی شد

عافیت و رفاه امروز ما مرهون جان فشانی و از خودگذشتگی دیروز آنها آنهاست. در این اثر، سعی و اهتمام بر آن 

به عنوان الگو به همگان این قهرمانان جاوید وطن را برای حال و آیندگان ثبت و  تا درس هایی از وصایایداشتیم 

بیندازیم چند نکته به شکل مشترک بین غاطبه شهدا  شهدای عزیززندگی این وصایا و ارائه نمود. اگر نگاهی به 

 کند:چهره نمایی می



 

داران تحرکات اجتماعی و محرک جامعه علیه ظلم ظالمین و دهد که مستضعفین طالیهتاریخ گواهی می _1

اند و وعده تحقق آرمان شهر حکومت شر، مدام مورد عنایت خاصه قرآن شریف واقع شدهمستکبرین هستند و این ق

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم » جهانی اسالم، به این قشر داده شده است

برابر جور نیست بلکه یک البته نباید از نظر دور داشت که استضعاف به معنی پذیرش ظلم و سکوت در « الوارثین 

اند و این جریان سعی جریان اجتماعی است که به واسطه ظلم صاحبان ثروت و قدرت به استضعاف کشانده شده

در بر هم زدن این نظم کنونی و ایجاد یک نظام توحیدی، مبتنی بر عدالت و امامت امت است. نکته قابل توجه آن 

شر مستضعف و محروم اجتماع هستند. قشر غالبی که در بن بستهای که اکثر شهدا و خانواده آنها از همین ق

 اند.مختلف شجره طیبه انقالب اسالمی به کمک آن شتافته و عصای دست انقالب بوده

خانواده شهدا غالباً جزء طبقه میانه یا ضعیف اجتماع و از طبقه زحمتکش کشاورز، دامدار و  از لحاظ اقتصادی _2

اند. مهمترین مولفه این بخش سخت کوشی و بلند همتی پدران شهدا در راستای کسب لقمه صیاد اجتماع بوده

حالل و تربیت صحیح فرزندان خویش است. لقمه حاللی که در ادبیات دینی و آئینی ما بر آن تاکید شده است و 

هایی هدا انسانتوان این مولفه را از نظر دور داشت. از طرفی دیگر شبدون شک در بررسی سیره شهدا نمی

-کوش، قانع و برای اقتصاد و معیشت خویش و اطرافیان خویش از هیچ تالشی فروگزاری نمیزیست، سختساده

 گری و عدم وابستگی به اطرافیان(نمودند.)نفی عملی تکدی

عامل یا  اند. اما چهاکثر شهدا و والدین آنها از سطح باالیی از تحصیالت علمی و دانشگاهی برخوردار نبوده _3

گیری کنش و واکنشهای شخصی، اجتماعی و عاشورایی شهدا و خانواده آنها موثر بوده است؟ در عواملی در شکل

ایم که بدون شک و تردید، تربیت رشد و نمو والدین بررسی اجمالی به عمل آمده از سیره شهدا به این باور رسیده

مستقیم و معنوی شهدا با روحانیت و در صدر آنها امام  شهدا و خود شهدا در دانشگاه منابر حسینی و ارتباط

خمینی)ره( صورت گرفته است و این عامل از جمله مهمترین عوامل در تربیت شهدا و خانواده آنها به حساب 

سازی، ایجاد بصیرت و شور انقالبی در بدنه اجتماع را آید. منابر حسینی در اجتماع، نقش به سزایی در آگاهمی

 اند.کند و به همین خاطر مورد تهاجم، تضعیف و تحریف استکبار، استبداد و ایادی داخلی آن واقع شدهبازی می

فقیه و پرهیز از والیت شعاری در گفتمان و عمل است. عشق و  مطلقه جلوه دیگر زندگی شهدا تقید به والیت _4

آید. عشق و محبتی جنگ به حساب می هایمحبت به امام)ره( از جمله مهمترین عوامل حضور جوانان در جبهه

که پیر و جوان حاظراند به خاطر آن جان را فدا و تمام هستی خویش را در طبق اخالص نثار سازند. عشق و 

وار در نثار جوانان خویش در راه دین، امام و عزت وطن از هم پیشی گیرند محبتی که موجب شد مادران، عاشورایی

به لقاء الی اهلل رسانیده است. البته این عشق و محبت دو طرفه بوده و امام نیز  و عشق و محبتی که عاشقان را



 

داشت و از خدا بارها خواسته بود که روز قیامت وی خواند و آنها را دوست میخود میسربازان خویش را فرزندان 

 را با آنها محشور سازد.

فقیه، تنها نگذاشتن امام و برائت از مخالفان والیت فقیه وید بتوان اذعان داشت توصیه به تبعیت از والیتشا _5

آرزوی شهادت، رعایت اصل عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، استکبار ستیزی و عدم سازش با استکبار 

باشد که این متد ملهم شده از سیره عملی و و در راس آنها آمریکا و ... از نکات مشترک وصیت نامه شهدا می

 امام راحل است.گفتاری 

ر نقاط مشترک گاز دی ییلذات زودگذر دنیاترک ای و و قبیله، سازمانی، گذشتن از منافع شخصی، گروهی _6

 شخصیت شهداست.

وجه مشترک دیگر شهدا در بستر تاریخ برانگیختن عواطف انسانی و تغییر مسیر تاریخ است و بر صدر این  _7

علیهم السالم تکیه زده است و شهدا در این مولفه به امام خویش اقتدا  اریکه مقتدای شهیدان امام حسین بن علی

دهد و این قبیله چه زیبا تاریخی شود که حرکت تاریخ را تغییر میاند و این برانگیختگی منشاء آثاری مینموده

 شد با ذلت و هزینه کمتر نوشت، با نثار خون خویش با عزت ثبت و ضبط نمودند.که می

تر به حدیث شریف نبوی که فرموداند: بهترین شما نزد من کسی است که با خانواده خویش با اخالق با توجه _8

باشد از جمله وجوه مشترک شهدا مزین شدن به اخالق حسنه است و این خصلت در ادبیات دینی ما در خانواده 

واند الگویی برای رهروان طریقت تبیشتر نمود پیدا کرده است. این امر نمادی از خانواده دوستی شهداست که می

 شهدا باشد.

اند و آن مرگ، مرگ سرخ از دیگر وجوه مشرک شهدا نوع مرگیست که آنها انتخاب و به استقبال آن شتافته _9

است. مرگی از روی بصیرت، زمان سنجی، انتخاب آزادانه و آگاهانه و عزت مندانه. و آن مرگ شهادت است که در 

 قطه امل و آرزوی نهایی شهدا در عالم دنیاست. نقل بیان شده باال ن

حفظ اسالم و وطن و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی از جمله مهمترین مسائلی است که در وصیت شهدا  _10

 به عنوان انگیزه آنها از رفتن به جبهه بیان شده است که در نوبه خود درخور توجه است.

 ب( الگوسازی الگوپذیری و ایجاد باور



 

اند. ارائه الگو در عالم های بدوی به دنبال الگو و سبکی برای زندگی خویش بودهسان بما هو انسان حتی  انسانان

انسانی از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از کشورهای جنوب غرب آسیا که دارای آنچنان سبک خاصی در 

بالی)فوتبالیستها( برای نوجوانان و کودکان، امروز های فوتاند با ارائه الگوی کارتونی شخصیتورزش فوتبال نبوده

توانیم را به نسل آینده خویش توانسته به عنوان یکی از قدرتهای فوتبال آسیا خود را مطرح سازد و باور ما می

 منتقل نماید.  

ر هر قدرتی که العالی امروز جنگ جنگ اراده هاست. بر این باوریم در عهد حاضای مدضلهبنا به فرموده امام خامنه

بتواند سایر ملل را به پذیرش باورها و اعتقادات خویش به واسطه ارائه الگوهای رفتاری متقاعد سازد قدرت مسلط 

 عالم از هر لحاظ خواهد بود.

گیری نیز به عنوان مسیر سوم در برابر قدرتهای شرقی و غربی)کمونیست، لیبرالیسم( انقالب اسالمی از ابتدای شکل

رائه الگویی موفق برای سعادت بشری نمود و حضرت امام به عنوان معمار این شجره طیبه سعی در انتقال سعی در ا

یاد نمود. به همین « صدور انقالب»به سایر ملل داشت و از آن به عنوان « جمهوری اسالمی»این باور تحت عنوان

است. ، نظامی، اقتصادی و ... دشمن بوده خاطر شاهدهستیم این انقالب از ابتدای شکوفایی آماج تهاجمات فرهنگی

بر این باوریم مهمترین انگیزه این تهاجمات، خارج نمودن ج.ا.ا از عرصه رقابت ارائه الگو و سبک زندگی برای عالم 

اما به اراده الهی و عنایات ائمه هدی « یریدوا لیطفئوا نور اهلل بافواههم و اهلل متم نوره و لو کره المشرکون»است. 

و تحت توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه این شجره طیبه)ج.ا.ا( برقرار و استوار است و مسیر رشد  هيلع

 و حیات انسانی خویش را تا رساندن انسان به قله عالی سعادت ادامه خواهد داد. 

سبک زندگی به جهانیان  شهدا به عنوان طالیه داران این حرکت مبارک نقش به سزایی در انتقال و ارائه این متد و

اند و چه زیبا اند تا جایی که خویش به الگویی برای آیندگان بدل شدهاند و این مسیر را تا پای جان پیمودهداشته

 امام شهیدان فرمودند که: ما انقالبمان را در جنگ تحمیلی به عالم صادر نمودیم.

برای ارائه نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه جوانان تواند الگویی مناسب سبک زندگی شهدا میوصایا و امروزه 

عالم باشد و پنجره ای جدید به روی عالمی که غرق لذات شوانی است گشوده شود و آن جوامع را از حضیض 

مذلت به اوج عزت رسانید و این یعنی سعادت بشری. سعادتی که تمام رسل، انبیاء و اولیاء الهی به خاطر آن 

 اند.دهبرانگیخته ش

هاداتی پیشن "بدر شیعی"حال با توجه به اهمیت وصایای شهدا و نقش شهدا در تمدن سازی جهان اسالم ج( 

 :ارائه می گرددو سبک زندگی آنها جهت معرفی شهدا 



 

 برپایی نمایشگاه سیره شهدا و معرفی شهدای مد نظر. -1

 ویژه نوجوانان و جوانانبرپایی اردوهای راهیان نور  -2

 محله ای منطقه ای شهری شهرستانی و استانیمعرفی ساالنه شهید شاخص  -3

 .منطقهشهدای و وصیت نامه البسه، وسائل التحریر و... با تمثال  تهیه -4

 .شهر با رویکرد محله و مردم محوری و نه سازمانیهای شهدا در سطح برپایی یادواره -5

 هدا.برگزاری تورهای اردویی زیارتی با موضوع ش -6

 (.محمود حیدری پورشهید والیبال جام : )مثالًمنطقه برگزاری مسابقات ورزشی با نام شهدای  -7

 برگزاری جشنواره های سرود تاتر مقاله نویسی، خالصه نویسی، کتاب خوانی با موضوع معرفی شهدای شهر. -8

 غذی )بروشور( یا چاپ بنر(.ایجاد تابلو جهت معرفی شهدا در ادارات نهادها و سطح شهر)دیجیتال، کا -9

 جمع آوری آثار شهدا به واسطه فراخوان مسابقه عکس و فیلم شهدا. -10

و   شهر خورموجارائه الگوی موفق سبک زندگی به واسطه ساخت انیمیشن و فیلم از سبک زندگی شهدای  -11

 ارائه آن به کودکان و نوجوانان.

 .ی شهرستان و استانارسال پیامک در سطح انبوه با موضوع شهدا -12

 .شهدای شهر خورموج ها و نصب مجسمه)نماد(ایجاد میدان -13

 شهر خورموج.انتشار وسیع کتب با موضوع خاطرات و سبک زندگی شهدای  -14

 های فرهنگی تربیتی جهت معرفی و ارائه سبک شهدا به نسل آینده.اعزام مبلغ در مدارس، مساجد و کانون -15

 مثل حاج آقا واعضی. و قدر دانی از آنها.شهر خورموج معرفی شهدای زنده _16

 شهر خورموج.شهدای برگذاری مجالس ختم قرآن با هدف حفظ یاد و خاطره  -17

 حضور در منازل شهدا و بیعت مجدد با آرمانهای شهدا به مناسبتهای مختلفی چون سالگرد شهادت. -18



 

 ای آن.اسر استان به شکل جامع در مرکز استان و انعکاس رسانهسرها و کنگربرپایی یادواره  -19

ایجاد موزه شهدای شهرستان و استان جهت جمع آوری آثار شهدا و جلوگیری از مفقود شدن آثار و انتقال  -20

 سبک زندگی شهدا به نسل آینده.

 آینده ارائه گردد.  از شخصیت شهدا یک کاراکتر کارتونی و انیمیشنی طراحی و جهت معرفی به نسل -21
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 و تمت کلمت ربک صدقا و عدال                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضمائم
 

 والصدیقین / جاء الحق و زهق الباطلبسم رب الشهدا 

 متن کامل وصیت نامه شهید  حسین مقاتلی

مدتی است می خواهم که وصیت نامه بنویسم فرصت پیدا نمی شود امروز فرصتی که پیش آمده قبل از رفتن به 

مان مسلمانم جبهه استفاده می کنم و چند کلمه ای باپدر ومادر وبرادرانم با دوستان عزیز جنگجویم وبا امت قهر

صحبت می کنم به مادرم می گویم ای فرشته بر تو بشارت باد که خداوند این سعادت را نصیب تو کرد که فرزندت 

را در راه خدا ودر برای تحقق آرمانش شهید شد البته اگر قبول کند و دعا کنید که خدا این جسم ناقابل را قبول 

باالخره می دانید که انا هلل وانا الیه را جعون . پس چرا وقت تلف می کند. مادر مهر  زندگی این دنیا ابدی نیست و 

لش انجام می دهند ساکت نشسته اید عزیزان من جه به جنایات فجیعی که آمریکا وآکنیم و می کنید چرا با تو

کرده مگر بچه های شما با دیگران فرق دارند و شما ای دوستان رزمنده وجوانان عزیزم مسیری که شما انتخاب 

اید ، مسیری با مسئولیتی بسی سنگین نمی دانم حس می کنید چه میگویم آن مسئولیت وپاسداری از خون 

شهدای پاسداران من معتقدم که هر گاه فرصتی پیش می ایدبا خدا خلوت کنید ومجددا تصمیم بگیرید براستی 

اسالمی را در جهان شکوفا کنند و چشم امت انقالبی ما به شماست و به حرکات شما که پشتبازی شما انقالب 

باالخره شما ای ملت مسلمان ایران قدر این ابر مرد را بدانید از بیانات گوهر بارش استفاده نمائید که براستی 

خداوند محبت عظیمی به ما نموده ودر این برهه از تاریخ چنین رهبری رابه ما اهدا  نموده است قدرش را بدانید 

پیشگاه خداوند شرمسار نباشیم وبه من نیز دعا کنید و راستی مال وثروتی هم ندارم که برایم  تا فردا و روز جزا در

درد سر ایجاد کند فقط قدری پول که دارم بدهید به مستمندان و ضعفا باز هم عاجزانه می خواهم که دعایم کنید 

م که مرا ببخشائید زیرا در زمان وگوش به فرمان امام کنید .وشما ای برادرن وخواهران عزیزم از شما می خواه

حیاتم خیلی به من کمک و برایم زحمت کشیده اید واز همه بستگان واقوامم می خواهم که مرا ببخشانید وباز تو 

ای فرشته خدا مادر مهربانم که چه مهربانی که هیچ وقت  زبانش بر نگشت که بگویی حسین نرو همش می گفتی 

مادر مهربانم قلم که از وصف شما والدین عاجز و دستها خسته است که بنویسند خدا پشت وپناهت درود بر تو ای 

و مادر عزیزم هیچگاه از برایم گریه نکنید نه خودتان ونه هیچ کس دیگر بلکه از برایم شادی کنید ودر روز هفنته 



 

ادی کنید مبادا ام با پول خودم برای تمام کسانی که در محفل شرکت می کنند غذا بدهید واز برایم جشن وش

گریه کنید زیرا من نمرده ام بلکه به اصحاب حسین مظلوم ملحق گشته ام ومرا در چاووشی در کنار قبر مشهدی 

 حیدر مقاتلی شهید ناکام دفن کنید در پایان پیروزی اسالم درسراسر جهان را از خداوند بزرگ آرزو می کنم .                   

 والسالم                                                                                                     

 شهید حسین مقاتلی                                                                                              

 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 وصیت نامه شهید اسماعیل کازرونی

ملت دالور ایران میدانید که زاده چه بزرگ مردانی هستید چون بهشتی ها وخمینی ها ی کبیر وشما خود ای 

آگاهید که هدف این رهبر عالیقدر در طی این جنگ هرگز برای خود خواهی و کشور گشائی نبود ونیست وهدفش 

راه نیرومندی هر گز از تالش باز  فقط استمرار حکومت اهلل در جهان می باشد وای رزمنده فرزندان غیور شما در

نمی ایستید واین کوششها که کشور اسالمی ما را در برابر رویدادهای جهان تاریک وآشفته امروز پاسدار واستوار 

 ساخته است واین است شعار زنده وجاوید رزمندگان اسالم

 ما زنده از آنیم که آرام نگیریم              موجیم که آسودگی ماعدم ماست

پدرومادرم شما خود میدانید که من هم مثل برادرانم به دلخواه خود برای بیرون راندن دشمن از خاک کشور عزیزم 

ایران به جبهه جنگ روانه شده ام واز اینکه چند صباحی از شما جدا می شوم ناراحتی به خود راه ندهید البته من 

م برمن گریه نکنید زیرا شما زحمتها وکوششها وزجرهای نمیدانم ونمی توانم بگویم که اگر سعادت شهید شدن داشت

زیادی را متحمل شده اید تا ما را به اینجا رسانده اید وخواه وناخواه امیدهای زیادی داشته اید وخالصه باید 

 خوشحال باشید که توانسته اید از دوفرزند خود یکی را فی سبیل اهلل عطا نمائید . پدرومادر ارجمندم شاید خودتان

بدانید که من تا مادامی که در خورموج بودم هر شهیدی که به این شهر می آوردند بنده خود اولین نفر بودم که 

شهیدان دفن می کردم واز شما می خواهم اگر شایسته شهادت بودم به مردم اطالع دهید تا در تشعیع جنازه ام 

 شرکت کنند . 

 



 

 د ،مهدی  را صدا کنید(بسم رب الشهدا والصدیقین / )امام را دعا کنی

 وصیت نامه شهید حسین کریمی 

امام خمینی باسالم ودرود فراوان به رهبر کبیر انقالب "اگر این جنگ بیست سال طول بکشد ما ایستاده ایم "

وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی وسالم برساالر شهیدان حسین بن علی )ع( وسالم بر شهیدان اسالم 

امه خود را بدین شرح شروع میکنم .در اول هر چیز برای چندمین بار سالم خود را به امام امت می گویم . وصیت ن

سالم بر تو ای الگوی شکست ناپذیر ای امام وراهنمای مسلمین ومن در صورتی وصیت نامه خود را شروع می کنم 

دهم ودر ضمن چند کلمه با ملت مسلمان که دلم می خواهد به جبهه بروم وراه شهیدان انقالب واسالم را ادامه 

که ای ملت دست از رهبر عالیقدر بر ندارید وقدر اورا بدانید او فرزند حسین است وچون او وارد قیام شد البته که 

اینطور نیست . نکند خدائی نخواسته از او کناره گیری کنید اگر این کار را کردید بدانید که از قرآن خدا کناره 

د .ای پدرو مادرم بدانید که من خیلی خوشحال هستم که خداوند این سعادت را به من دادتا بتوانم گیری کرده ای

خدمتی را به انقالب نمایم معجزه هائی که در جبهه دیده ام هرگز فراموش شدنی نیست ،مادر جان تو همچون 

رفت وشهید شد تو هم  مادری شیر دل باش مانند مادر حنظله که حنظله شب عروسی کرد وروز بعد به جنگ

همچنان باش حرمت خون شهدا را نگهدارمبادا اگر خدا بکند وسعادت شهید شدن را به من دادبرایم گریه وزاری 

کنی تو باید صبور باشی که خداوند اجر گرانبهائی برای صابران در نظر دارد همینطور که دراین آیه می فرماید 

وبرادرم تو خودداری در جبهه جنگ می کنی ولی اگر خداوند سعادت  )انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب (

شهید شدن را به من داد مبادا بگذاری اسلحه من به زمین افتد فوری به جبهه برو وتو هم جان خود را در راه 

ران اسالم فدا کن. دیگر نمی گویم برایم گریه نکنید مرا حالل کنید واز سر تقصیرات من در گذرید .درضمن براد

ودوستانم راسالم برسانید وبگوئید که در شبهای جمعه برایم سوره قرآن بخوانید ومرا حالل کنید در ضمن در 

قبرستان روستایم مرا به خاک بسپارید برای چندمین بار می گویم که برایم گریه نکنید پدرومادرم من خیلی از 

 حسین کریمی فرزند غالمحسین کریمی     خداحافظشما راضی هستم که از رفتن من به جبهه جلوگیری نکردید .  

 

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید علی مزارعی

این وصیت نامه هائی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید پنجاه سال عبادت کرده اید.)امام خمینی( خوشحالیم 

رزمندگان عزیز در سپاه محمد همانا که تاریخ فتح که باز توفیق به جبهه رفتن پیدا کرده ام تا همدوش وهمگام با 

مکه در قلبها تازه می گرداند آیا جای دردی هم باقی مانده سپاهی که جلو دارش محمد )ص( وحضرت باریتعالی 

بر سر ومالئکه اهلل چون محافظ در اطراف سپاه پر گشوده وامامش پیر جماران ودعاگویش امت شهید پرور وامید 

سیران پیروزی نهائی را حتمی می بینم .خدایا تو آگاهی که هیچ هدفی چون تو در دلم نیست آرزوی آزادی ا

واکنون با دیده ای بینا و آشنائی کامل این راه که جهاد مقدس اسالمی است بر گزیده وانتخاب نموده ام . بنده 

خاب کرده است . حتی به پدر حرفی برای کسی ندارم زیرا امت حزب اهلل ایران راه وخط خودش را شناخته و انت

ومادرم وبرادرانم وهمسرم جز خداحافظی وحاللی سفارشی دیگر ندارم زیرا آنها هم در مشکالت وکمبودها دارای 

صبری انقالبی هستند وعرض دیگری ندارم .خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  خداحافظ همگی شما 

 ،جان نثار علی مزارعی

 

 لیبسمه تعا

 وصیت نامه شهید محمدرضا کشاورز 

. گمان نکنید کسانی که ﴾169آل عمران﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

خورند. ملت ایران این هم یک در راه خدا کشته شده اند مرد ه اند آنان زنده اند ودر نزد پروردگارشان روزی می 

درس بزرگ یعنی شهادت از حسین ابن علی )ع(آموختم ومن وظیفه ای که بر دوش داشتم این بود که به جبهه 

حق علیه باطل بروم و صدام وصدامیان وعجائب آنها یعنی آمریکا ودیگر کشورهای شرق وغرب از پا در آورم وظیفه 

ی دیگر به ملت رنج دیده و مستضعف ما به خاک وخون بکشند . پیام من ای که بر دوش دارم نگذارم که کشورها

به پدرو مادرم این است که اگر شهید شدم برای من گریه نکنید من که بهتر از بهشتی ها ویا رجائیها وبا هنرهانیستم 

الی نگذارید آخرین وصیتی که دارم ملت ایران سالح را بردارید وبرعلیه کفر بجنگید و سنگر های مدارس را خ

وبرادرم راه مرا ادامه بدهد وپدران ومادران پسران خود را به جبهه بفرستید .کسی مرا مجبور نکرده که برو به جبهه 



 

من خودم رفتم وهمیشه این دعا را یادتان نرود خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار .   برای رزمندگان 

 می تواند بکند.اسالم دعا کنید ،آمریکا هیچ غلطی ن

 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 وصیت نامه شهید صفدر کشاورز پور

خواهران وبرادران ودوستان وآشنایان ، شما را وصیت می کنم به تقوا . برای خدا کار کنید وفرزندان خود را طوری 

صالح کنید بطوریکه هر تربیت کنید که شایسته جنگیدن در رکاب امام زمان باشد .واز دنیادل بکنید وخودتان را ا

آن منتظر ظهور حضرت مهدی )عج(باشید .وآماده باشید که جان خودرادرراه هدف الهیش نثار کنید .شماها که 

مانده اید بس باری سنگین بردوش خود دارید و آن رسالت خون شهدا است .کسی سرباز وکسی مجاهد است که 

خود می روم . من گناه زیاد کرده ام برایم دعا کنید که شهید است .من میروم پیش خدا وبسوی تکلیف اسالمی 

من محتاج دعایم تا شاید خدا مرا بیامرزد .اگر کسی از خانواده من موفق به زیارت امام شد از جانب من دستش 

را ببوسید من امام را خیلی دوست دارم همه دوستش دارند چون رهبر مستضعفین است .دوستان نماز وروزه برایم 

. خداحافظ شما صفدر کشاورز پور مامثل حسین در جنگ وارد شدیم ومثل حسین باید به شهادت برسیم کنید 

 .)امام خمینی(    

 

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید عبدالمحمد مقاتلی

 کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده اند و نزد خدایشان روزی می خورند .

نامه خود را از این جا شروع می کنم پدرم ودائی عزیزم وپدر بزرگوارم من اگر از بین شما رفتم برای من وصیت 

من یکی هیچ گریه نکنید وهیچگاه خودتان را ناراحت نکنید بلکه شما باید این فکر کنید که زمانیکه پا نهادم در 

دست شما قرار داده است باید بخوبی این امانت را این دنیا امانتی بودم وپیش شماحاال باید این امانتی که خدا در 



 

به او پس بدهید باری پدر ودائی عزیزم از اینکه من نتوانستم برای شما یک فرزند خوب باشم خودتان مرا ببخشید 

وباری دائی گرامیم اگر من شهید شدم مرا در پیش مادرم بخوابانید پدر ودائی عزیزم مبادا یک روز خدائی نکرده 

ا تنها بگذارید وشمائید که بعد از من یار ویاور امام باشید. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ، موجیم که آسودگی امام ر

 ما عدم ماست .

 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 وصیت نامه شهید ابراهیم شیخیانی 

 ما مرد جنگیم و از جنگ هیچ هراسی نـداریم)امام خمینی(

ر جمهوری اسالمی و سالم بر شهیدان گلگون کفن و رزمندگان جان بر کف این سربازان با درود به رهبر و بنیانگذا

بحق حضرت مهدی )عج( و سالم بر امت شهید پرور و اینکه من عازم جبهه هستم هیچ باکی از شهادت نداریم 

یبان باشم تا این زیرا شهادت در مکتب ماست و برای یاری اسالم و مسلمین به جبهه قدم می گذارم تا امام را پشت

نائب بحق امام زمان را یاری کنم و اگر شهادت نصیب این حقیر شد از خانواده ام می خواهم که برایم گریه و زاری 

نکنند چون من به آرزوی دیرینه خود رسیده ام و در ضمن اگر من شهید شدم از پدرم می خواهم که مقداری 

خــــــــدایـا                          حت و آسوده خاطر سر به خاک نهم.پول بدهکارم حتماً بدهکاریم را بدهند تا را

 ، خــــــدایـا تــا انقــالب مهـــدی خمینــی را نگهـــدار.

 بـــــرای حفظ اسـالم از عـــــمر مـــا بکـاه و بــر عمــر او بیــافـــزا.                                        

 والســالم:   ابـراهیــم شیخیانی                                                                   

 

 

 

 

 



 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 وصیت نامه شهید غالمحسین مالح

م بنام اهلل پاسدار خون شهدا . سالم بر امام خمینی ولی فقیه این قامت ایستاده که مانند جدش حسین در برابرظل

و ستم مستکبران و قدرتهای بزرگ ایستاده ویک قدم به عقب بر نمی گردد سالم بر امت شهید پرور ونمونه که با 

حضور همیشه خود در همه صحنه های حق و امام را یاری کردند و قدرت نفس کشیدن و خواب راحت از دشمن 

داوند در دو جبهه پیروز بوده است وهست صلب کرده است ،امت اسالم امروز در دو جبهه می جنگد که با عنایت خ

یکی جبهه داخلی متشکل از منافقین و لیبرال ها وکمونیستها وملی گرهایی که در نهایت یک خط را دنبال میکنند 

که همان خط شیطان بزرگ آمریکاست . جبهه دوم در جبهه نبرد با نیرو ههای خارجی که یکی از آنها صدام 

اربابانش آمریکا به حریم کشور ما تجاوز نموده است آمریکا این را تا بحال باید فهمیده  عفلقی کافر است که بوسیله

باشد که با این حرکات مذبوحانه و آشکار بنا به فرمایش امام عزیز هیچ غلطی نمی تواند بکند خوشا بحال آنان که 

راهی ندارند و جز ذکر خدا یادی مرگشان در راه خدا و زندگیشان برای خداست خوشا بحال آنان که جز راه خدا 

ندارند خدایا سوگند یاد می کنم که فدا کاری کنم الهی یاری ده که بتوانم این حکم ان چنان را که شایسته مقام 

باری تعالی است بجا آورم ،این جانب غالمحسین مالح را هم شناخته بودم وروانه میدان شدم این وظیفه شرعی 

م وبسوی ان راه شتافتم اما شما ای والدین من بخاطر من ناراحتی نکنید صبر و من بود که انجام وظیفه کرد

بردباری را حفظ کنید و هیچ گریه ای برای من نکنید  شما آگاهید وآگاهتر شوید ما دنبال روان اجداد خود هستیم 

ن می خوا هم که مرا و باید از ناموس خود دفاع کنیم ،عزیزان همه شما مرا حالل کنید از همه اقوامان ودوستا

ببخشند و مرا حالل کنند حقیر خود را مرگ در راه حق حجله دامادی ماست ،حجله را به ایین ده دامادم کن . 

 ( 17/8/61التماس دعا از همه شما دارم )فرزند وبرادر کوچک شما غالمحسین مالح 

 

 بسم رب الشداء والصدیقین

 وصیت نامه شهید فاتحی مجرد

آگاهانه انتخاب کرده ام و برای کوبیدن صدام وصدامیان راهی جبهه شدم وبه پدر ومادرم می گویم من راه خود را 

که برای من گریه وزاری نکنند زیرا من در راهی بس بزرگ رفته ام ومن خدای شکر می گویم که این سعادت را 

ستم اگر چه شما یک فرزندی نصیب من کرد فقط شما خدای را شکر کنید زیرا من که بهتراز علی اکبر حسین نی



 

را از دست داده اید ولی یک قطره خون به پای درخت اسالم ریخته اید ودرخت اسالم را آبیاری کرده اید در ضمن 

 والسالم                اگر کسی از من طلبی دارد آن را پس بدهید . 

 علی فاتحی مجرد                                                                                                     

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 وصیت نامه شهید محمد مزارعی

اهل روستای میانخره می باشم این جانب وظیفه خود میدانم 1341این جانب محمد مزارعی فرزند حسین زایچه 

ه که صدام کافر بر ما تحمیل کرده سهمیه که مثل بقیه جوانان مسلمان در کشور اسالمی در این جنگ ناخواست

ای داشته باشم باید ما جوانان به حرف امام حضرت امام خمینی که گفته اند جبهه راپر کنید به فرمان باشیم 

 والسالم                                    ولبیک بگوئیم .  

 

 وصیت نامه دوم شهید                                   

برپیامبر وائمه معصومین وامام زمان )عج( ونائب بر حقش خمینی کبیر وامت قهرمان وشهید پرور ایران حال  درود

که بدن ما برای مردن آفریده شده پس چه بهتر که این مرگ در راه اهلل باشد والگوی شهادت سیدالشهدا وهر روز 

شه وکنار غرب وجنوب میهن اسالمی خود بوده شاهد ایثار وشهادتهای جان بر کفان سلحشور امت حزب اهلل در گو

وهستم ودیگر بیش از این نمی توانم بنشینم وتحمل کنم ونظاره گر شهدا باشم وشهدائی که از جبهه ها می آورند 

.آری ای اقوامهای من ودوستان وآشنایان عزیزم از شما بطور عاجزانه می خواهم که شما از مرگ من ناراحت 

زار من بجای گریه لبخند بزنید که من در این راه سعادتمند هستم زیرا این راه حق است وغمگین نشوید و بر م

ای دوستان وآشنایان وای عزیزان از شما می خواهم زمانی که مرا یاد می کنید با خوشحالی وسرافرازی یاد کنید 

شما باشد انجام دهم وشما  ای پدر وای پدر بزرگوارم وای دائی گرامیم در حیات خود نتوانستم کاری که شایسته

باید به بزرگی خود ببخشید واز فامیلهایم می خواهم که مرا در روستائی که بدنیا آمده ام بخاک بسپارند . خدایا 

 خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار .

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید اسماعیل کشاورز

 ..علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم ینتظروما بدلوا تبدیال.من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا .

مستقر در عین خوش، شکر خدای راکه توفیق یافتم در راه مبارزه  حمزه 21من اسماعیل کشاورز جمعی لشکر 

حق علیه باطل شرکت کنم وآن جان حقیری که دارم در طبق اخالص نهاده و تقدیم ایزد منان کنم وآنچه حسین 

د ور آن می گشتند من هم آن را بازیابم ، یعنی )شهادت (آیا کسی  وتمام رزمندگان صدر اسالم پروانه وارویارانش 

ومتجاوزان دست بسوی اسالمش، وشرفش، وکشورش  بخود اجازه می دهد که باچشم خود ببیند تمام جنایتکاران

ز ماهها انتظار به معشوقم رسیدم به من بعد ا دراز کرده وقصد نابودی آن را داشته باشند، وسکوت اختیار کند

نفری امام حسین )ع(پیوستم پس مادرم برای من اشک نریز وگریه نکن وسیاه نپوش چرا که گریه کردن  72شهداء

مرده است. من زنده ام واز هر روز شاداب در دوران مردگیم شاداب ترم گریه کردن بر آن  وسیاه پوشیدن از آن،

وبرادران وخواهران ودوستانم قدمهای استوار ومشتهای گره کرده به ندای اهلل  ،که زنده مرده است کسی است،

اکبرتان وایمان پیروی از اسالم وامام می تواند ضربه محکمی به دهان آمریکا وعمالش در داخل باشد ،وشما در 

ام خون تمام شهیدان است قبال مسلمان بودنتان در برابر حفظ وتداوم انقالب مسئولید ، وبدانید پیروی از امام انتق

  ، به امید گستردگی اسالم در جهان به رهبری امام خمینی، و خانواده شهید.

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه بسیجی دالور حاج محمد عاشوری

خورند هرگز مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می 

. ای ابراهیم خلیل بت شکن شاهد باش که ما در طول قرون و اعصار خونبار تشیع اسماعیلها را به مسلخگاه عشق 

برده و قربانی نموده تا حق را آشکار و باطل را محو کنیم ای حسین ، سرور شهیدان که در لحظه های آخرین بر 

می گرفتی شاهد باش دیگر چگونه پیروان و شیعیان بالین تک تک یارانت حاضر می شدی و سرشان را بر دامن 

پدرت به تالفی بی وفایی مردم آن عصر به خاک و خون می غلطند و وجب به وجب زمینهای ایران و عراق رابا 

 یاحسین شهید.لبیک  فرزند پیامبرخدا لبیک یا وعرض کنند به زیارتت نائل آیند تا نمایند خون خودگلگون می



 

 

 در مهدویوصیتنامه شهید نا

 بروید بجنگید وزمینه را برای آینده فرزندان خود مساعد نمائید .

سالم برحضرت محمد )ص(که با خدمات خود سعادت وشرافت رابرای انسانیت تضمین کرد ودرود بر حضرت 

ئم مهدی )ع(ونائب برحقش امام خمینی .امت حزب اهلل واز خود گذشته درود وسالم خدا بر شما باد که با حضور دا

خود در صحنه اسالم عزیز وامام را یاری کردید .برادران عزیز وخواهران محترمه امروز اسالم که با خون انسانهای 

پاکدل ومعصوم همچون حسین ابن علی ، قاسم ابن الحسن زحمات شبانه روزی رسول اکرم باقیمانده بهای این 

اشیده شده امام رضا ودیگر شهدای اسالم بوده مکتب تحمل اسارت موسی ابن جعفر سمبل مقاومت وایثار ،جگرپ

و گذشتگان با جان ووجود از این مکتب دفاع کردند وبه ما سپردند اما امروز دشمنان ما فرزندان معاویه ابن ابی 

سفیان وعمرعاص ها قسم خورده ومصمم عزم بر نابودی قرآن گرفته وراه یزید ابن معاویه رادنبال می کنند امروز 

ام نیست امروز دشمن ما حزب بعث نیست اینها عروسک های کوکی استکبارند وما دشمن واقعی دشمن ما صد

خودرا استکبار جهانی به سر کردگی آمریکا میدانیم شرق وغرب گذشته ها از اختالفات درونی خود متحدانه 

ثار وشمشیر است بکشید موضعی خصمانه دربرابر اسالم گرفته اند بدانید که امروز شرافت وعزت در سایه جهاد وای

دشمنان اسالم ودین خدا ،تا فکر تجاوز وغارت رادر سر نپرورانند خداوند گاهی با غضب وگاهی با رحمت خود مارا 

امتحان می نماید امروز وسیله امتحان ما جنگ وبسیج است بر هر فرد مسلمان که سحرگاه برمی خیزد وندای 

را بهای شرافت وسعادت نمی کنند واجب است که در این امتحان شرکت  الاله اال اهلل را سر می دهد وخواب گران

کرده وپیروز مندانه یا با شهادت ویا مدفون نمودن دشمن بدر آید و دردریای مرگ شنا کنید تا به ساحل پیروزی 

ر برسید. ای به ظاهر زندگان آگاه باشید که قافله مرگ همچنان به مقصد نیستی در حرکت است شما نیز امو

دنیوی را کنار گذاشته وبدان ملحق شوید سعی کنید این مرگ را به چشمان باز وجسورانه انتخاب نمایید قبل از 

آنکه در چنگال مخوفش گرفتار شوید دل از دنیا برکنید وپا در عرصه میدان بگذارید وبرعلیه دشمنان اسالم برزمید 

یروی از امام حسین علیه السالم پای در چکمه کرده وبه که در  این نبرد چه کشته شوید پیروزید اکنون من به پ

جبهه می روم به جبهه رفتن یعنی به معشوق خود پیوستن .امیدوارم چه با قلیل خدمتی که بدان قادرم وچه 

انشااهلل باشهادتم  به وظیفه الهی خود که پروردگار عالم برایم منظور داشته عمل نماییم عزیزانم حسین زمان شدن 

ست ،حسین زمان شدن یا یزیدیان زمان رانابود کردن یا تنت رازیر تانکها سائیدن ودر زیر خمپاره شدن سخت ا

تکه تکه شدن ،امت قهرمان همچون گذشته جزء برای خدا کار نکنید هدفتان فقط اهلل کتابتان قرآن رهبرتان 



 

سعادت رایافته ام هیچگونه  ناراحتی  خمینی باشد . پدرومادر همسر وخواهرانم اگر من شهید شدم بدانید که کمال

 /20به خود راه ندهید بدانید که این مرگ را آگاهانه انتخاب نموده ام .    والسالم علیکم ورحمت ا... وبرکاته 

 پاسدار نادر بسریا معروف به حسین    12/63

 

 بنام خداوند بخشنده مهربان

 وصیتنامه شهید سید محمد صادق فقیه حسینی

 ر خطم ببخشید چون زیرنور ماه می نویسم .برمن از نظ

برادران وخواهرانم ، شاید نتوانم بیایم وبا شما خداحافظی کنم مرا ببخشید می خواهم بااین چند کلمه باشما 

خداحافظی کنم ودست همه شما را از دور می بوسم چند سفارش داشتم )اگر چه باعث زحمت می شود اما چه 

 برای من کشیده اید اینها را هم حتماٌ انجام خواهید داد(عیب دارد شما که زحمت ها 

برادر، من اعزام به جبهه هستم وشاید نتوانم برگردم وخداحافظی کنم وشاید این حقیر ناچیز اگر شایسته بود به 

شهادت نائل آید اگر می خواهید حتی از لحاظ ظاهر اگر خبر شهادتم به شما رسید برای اینکه از خاطرتان به 

انی بروم وزیاد رنج نبودن مرا برخودتان هموار نکنید اول به یاد تمام شهیدان ،از هابیل تاحسین )ع(تا همه آس

تاریخ باشید بعد وچون عیال شما تا چند ماه دیگر بچه دار می شود اسم اورا محمد صادق بگذارید ، تا هرگز محمد 

بگویید مرا ببخش واز اوخوب مواظبت کنید واز اویک  صادق از خانواده شما حتی به ظاهر نمی رود به برادرم علی

رزمنده برای آینده بسازید به خواهرم مریم بگویید مرا حالل کند شاید شایستگی داشتم که برنگشتم وهمانجا با 

 مبارزه بامزدوران عراقی کشته شدم .

 است. به دوستانم سالم برسانید وبگویید هرگز نگران من نباشید و بازگشت همه بسوی خد

 «اگر این بدنهای ماساخته شده است تا درآخر بمیرد پس چرادرزیر شمشیرها قطعه قطعه نشود؟حسین)ع(»

به مادرداغدار ورنجورم بگویید مراحالل کند وازمن راضی باشد بجای من دست مادرم ببوسید ودلداریش دهید 

 وبگویید اگرگریه کردی پیش فاطمه )ع(وحسین)ع(اجرم راکم کرده ای.



 

نام وخون من نگذارید کسی سوءاستفاده راکند من درراه خدا و به فرمان امام وبرای سربازی امام زمان کشته از

شده ام شما نیز از نام وخون من زیاد استفاده نکنید وخود را کم بگیرید وبگویید مردم همه اشان رفتند ماهم یک 

 حقیر داده ایم . 

 

 بسم رب الشهداءوالصدیقین

 شهید علی فقیهیوصیت نامه 

  ﴾169آل عمران﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

 کسانیکه درراه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده اند ونزد پروردگارشان روزی می برند.

ساله می باشم ودرکالس دوم راهنمائی درس می خوانم از مادرم متشکرم  15هم اکنون  اینجانب علی فقیهی که

که گذاشت من دراین سن وسال دراین جنگ آتشین حق علیه باطل شرکت کردم وهدفم به جبهه رفتن این می 

ینصرنی آیا باشد که خدمتی به اسالم ومسلمین باشد وبه فرموده اماممان لبیک گفته که می فرماید هل من ناصر 

کسی هست که مرا یاری دهد ومن جهاد در راه خدا انتخاب کرده ام آری باید در رکاب حسین جنگ کرد وجنگید 

ودرخت تشنه اسالم را آب داد واسالم آب داد واسالم را با خون آبیاری کرد که اسالم احتیاج به خون من وتو دارد 

نریزکه اماممان در مرگ فرزندش اشک نریخت زیرا  مادر جان پس از شنیدن خبر مرگ من گریه نکن واشک

دانست در راه رضای خدا است پدر ومادر اینکه جزء شهادت شوقی در سرم نیست قتل شهادت فی الموت 

شرافتمندترین مرگ شهادت است مادر جان اگر شهید شدم از شهادتم اندوه به دل راه مده واشک از چشمانتان 

ته ام راهی برای شهادتم بوده فرمان امام این رهبر مستضعفان را انجام دادم واگر جاری نکنید که راهی که من رف

شهادتم خداوند پذیرفت وبه آن بهشتی که قرآن مجید وعده داده است می روم ودر پایان چند وصیت به شما می 

ساله است ادامه دهند  13کنم که تا می توانید حوصله داشته باشید وبه برادرانم راه من که راه حسین وراه قاسم 

وادامه دهنده راه همه شهیدان باشید وقدر پدر ومادرتان را بدانید وای خواهرنم حجاب را فراموش نکنید که حجاب 

شما از خون من رنگین تر است وای همکالسی هایم در کالس درس گوش به استادتان کنید که او چه می گوید 

نید ای دوستان برادران وخواهران وهمسایگان مرا ببخشید واز وچه می خواهد وهر چه گفت در ذهنتان ضبط ک

گناهانی که کرده ام در انجمن وگروهای مقاومت مرا یاد کنید وای مادرم خواهرانم رازینب وار تحویل جامعه دهید 



 

ایجاد وتو پدرم برادرانم را حسین وار تحویل جامعه اسالمی دهید که ادامه دهنده راه حسین باشند ودیگر مزاحمت 

 علی فقیهی   خداحافظ فرزند شما           نمی کنم.                              

 

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 وصیت نامه شهید یحیی فقیه

سالم بر امام خمینی بت شکن  سالم برشهیدان  سالم برامت شهید پرور ایران سالم برروحانیت مبارز  سالم 

رپاسداران اسالم وانقالب  سالم برسربازان اسالم.  من به جبهه می روم تا با کفار بعثی بربسیجیان قهرمان  سالم ب

بجنگم وآنها را به خاک وخون بکشم وصیت می کنم که اگر شهید شدم مرا پیش قبر شهید شهریاری یار ویاور 

گر شهیدم برای من پیراهن رهبر انقالب بخوانید تو ای پدرومادرم اگر من شهید شدم برای من گریه وزاری نکنید وا

سیاه بمدت یک هفته بیشتر نپوشید مادرم بجای عزاداری بروی قبر من گل بریزید من امانتی بودم نزد شما مرا تا 

این حد رساندید به حمل وقوه الهی خداوند امانتی که پیش شما بود از شما پس گرفت مادرم شما مرا برای اسالم 

به جبهه بیائید این یک دانشگاه است هم علم وهم ایمان وهم اخالق می باشد  عزیز بزرگ کردید . جوانان عزیز

بشتابید به یاری خدا وقرآن من به جبهه رفته ام تا صدام خائن نابود کنم. پدر جان برادران من را خدا ئی بار 

ن اسالم وکفر است.  بیاورید که حب ایمان و حب اسالم داشته باشند ومزاحم آنها نشوید تا به جبهه بروند جنگ بی

درود برامام امت )رهبر کبیر انقالب امام خمینی( درود برخامنه ای )رئیس جمهور ایران( درود برتمام رزمندگان/ 

 خدایا ، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 

 بسم رب الشهداءوالصدیقین

 وصیت نامه شهید سید عبداللطیف لطیفی

م بشریت مهدی موعود ونائب برحقش رهبر کبیرانقالب وبا درود وسالم بر شهدای باسالم ودرود بریگانه منجی عال

گلگون کفن جنگ تحمیلی که با ایثار گریهای خود ما را شرمنده ساخته اند وصیت نامه خویش را آغاز می کنم : 

ن راه شهیدان را ادامه قبل از شروع وصیت نامه از تمامی ملت ایران خواهانم که دعا برای امام راازیاد نبرند وهمچنا

دهند .درمرحله اول وصیتی دارم باپدر بزرگوارم تودر مرحله اول برمن حق داری زیرا توخیلی برای من زحمتها 



 

کشیدی درتابستانهای گرم وزمستانهای سرد کارکردی وازاین راه فرزند حقیرت را بزرگ کردی واالن موقع آن 

از بین شمارفتم اصال نگران نباشید ودر نمازهایتان پیروزی رزمندگان  بوده که میوه درختت را ببینی واالن که من

را ازخداوند بخواهید ونیز از شما مادر گرامی وخواهر مهربانم بخشش می طلبم زیرا که شما برمن حقی دارید 

اهرانم وممکن است که درطول زندگی از فرمانهای شما سرپیچی کرده باشم ونیز وصیتی کوچک دارم با برادران وخو

.از برادرانم مخصوصاً سید جلیل خواهش می کنم که دستورات پدر ومادرم را اجرا نمایند وتا آخرین حد پدر 

ومادرم را درکارهای زندگی یاری دهند ونیزدرس خود را ادامه دهند تابجائی برسند زیرا که مملکت عزیز ایران به 

زان مدارس می خواهم که به جبهه ها بروند ودر حین درس خواندن شما احتیاج دارد ونیز از تمامی دانش آمو

جهاد اصغر جهاد اکبر نیز انجام دهند وهمچنان جبهه ها را گرم نگه بدارند ونیز وصیتی باتمام خویشاوندان 

مخصوصاً عموهایم دارم وآن این است که اگر در طول زندگی کوچکترین اذیت ویا حرفی که مایه رنجش شما شده 

ودتان مرا ببخشید ومرا حالل کنید ونیز از عموی عزیزم سید محمود می خواهم که یک سال است به بزرگی خ

برایم نماز بجا آورد چون که وقت کم است ونمی توانم وصیت نامه ام را مفصل بنویسم .در پایان از پدر ومادرم می 

درسه گوشه تابوتم وخواهرعزیزم خواهم که در موقع تشیع جنازه ام برادرانم سید خلیل وسید جلیل وسید عقیل را 

بیبی زبیده رادر گوشه دیگر تابوتم حاضر نمایند ودر هفتمین روز برادرم سید جلیل حاضر کنید تا سر قبرم قرآن 

 23/9/65بخواند .  والسالم فرزندحقیر شما سید عبدالطیف لطیفی                 

 

 وصیت نامه شهید حسین کللی

 عاً والتفرقواواعتصموا به حبل اهلل جمی

بلی این گفته های قرآن کریم است که گمان مبرآنان که درراه خداکشته می شوند مرده اند خیر آنان زنده اند 

ونزد پروردگارشان متنعمند و روزی می برند این بنده گناهکار هم اکنون بخواست خداوند در هم کوبنده ظالمان 

شاید نظر لطف حق باشد مقداری از دین خود به اسالم ادا  وستمگران به جبهه های حق علیه باطل می روم تا

کرده وقبول درگاهش گردد وبه میهمانی بسیار عظیم وباشکوه پروردگار بالطف کرمش راه یابم اگر لیاقت آنرا 

داشتم ودرخواستم از مؤمنین وصالحین عابد این است که به فکر دین خدا باشند تا هم دراین دنیا وهم درآخرت 

شوند واز صراط مستقیم منحرف نگشته وبه گروهای چپ وراست روی خوش نشان ندهید وبدانید که الدنیا  رستگار

مرزعه االخره است این دنیا وسیله ای برای رسیدن به آخرت ودل از تجمالت دنیا برکشی وبه فکر آخرت باشید 



 

خدایا تاانقالب مهدی خمینی را نگهدار وبه فرمان خدا گردن نهید باشد که رستگار  شوید. حسین کللی // خدایا ، 

 .خدایا خدایا رزمندگان ما را نصرت عطا بفرما . خدایا خدایا مجروحین ومعلولین شفا عنایت فرما .

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید اسماعیل رضایی

کار ما را شهادت قرار دادند. من  بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهداء و بنام خداوند که اول کار ما را سعادت و پایان

اینک به ندای هل من ناصر ینصرنی امام لبیک گفته و عازم جبهه حق علیه باطل می باشم می روم تا به کمک 

سایر برادرانم در جبهه بشتابم و از پدر و مادرم می خواهم که مرا حالل کنند و از شما می خواهم که راهم را ادامه 

رادرانم می خواهم که مرا حالل کنند و مرا ببخشند و در این راه صبر و شکیبایی داشته دهند و از خواهران و ب

باشند و خودشان را ناراحت نکنند چون باید پدر و مادرم افتخار کنند که چنین فرزندی را پرورش کرده اند و از 

روند و از امام عزیزمان حمایت تمام اقوامان و آشنایان می خواهم که مرا حالل کنند و تا می توانند راه حسین ب

کنند و نگذارند که امام تنها بماند و اگر شهید شدم مرا در جوار سایر شهداء دفن کنید و در روز تشییع جنازه ام 

 اسماعیل رضایی  19/7/63این شعار بدهید.خدایاخدایاتا انقالب مهدی خمینی را نگهدار. 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 میوصیت نامه صفدر فهی

 اینجانب صفدر فهیمی فرزند محمد وصیتم را با نظارت وشهادت خداوند تعالی آغاز می کنم .

با سالم ودرود فراوان به منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر)عج(ونائب برحقش بزرگ رهبر مستضعفان جهان امام 

تا کربالی خونین خمینی خصوصا ًبه رزمندگان سلحشور جبهه های نبرد حق علیه باطل از کربالی ایران 

حسین)ع(خداوند بزرگ عزوجل راصدهزار بار سپاس می گوئیم که براین بنده حقیر خود منت نهاد تابتوانم چند 

کلمه ای برای ملتم وخانواده ام صحبت کنم اما بارالها چه بگویم وبرای که بگویم برای ملتی که دلش وقلبش برای 

عفان ومسلمانان جهان نمونه است . ولی ای ملت غیور وای امت اسالم می تپد برای ملتی که برای تمام مستض

شهید پرور این را بدانید در موقعیتی که ما قرارداریم دشمن نفسهای آخر خود را می کشد وجنگ به حساس ترین 



 

نقطه خود رسید واگر در این حال در جبهه ها کمبود احساس شود وسنگرها خالی بماند دشمن فرصت طلب 

مهلک خود را برپیکر پاک مقدس اسالم وارد می کند وخدای نخواسته خون تمام شهدای اسالم وسفاک ضربه 

مخصوصاً شهدای این انقالب پایمال می شود بنابراین همگی آستینها را باال بزنید واز جنگ وجهاد وشهادت در راه 

بنازید وبا پنجه های مستحکم خدا نهراسید وبردشمنان خونخوار اسالم چون آمریکا وشوروی واسرائیل وامثالهم 

وزجر دیده خود گلوی آنان را فشرده وحق مظلومان جهان را از حلقومشان بیرون بکشید که خداوند با شماست . 

سنگرها را خالی نگذارید سنگرهائی چون نماز جمعه مساجد مدارس ومخصوصا ًشرکت در دعا های کمیل وغیره 

که در زمان احتیاج پدری چون ابراهیم وپسرها چون اسماعیل وحتی را فراموش نکنید ای ملت غیور سعی کنید 

بهتر از آن آمادگی خود را در راه خدا اعالم دارید ودر زمانی که عزیزان خود رااز دست می دهید چون زینب ها 

ندوباری وام کلثوم ها در مقابل دشمن ایستادگی کنید وصبور باشید ومواظب باشید که فرزندانتان به فساد ها وبی ب

ایران صبور باشید واز مرگ فرزندانتان  ملت های غربی تن درندهند وشما ای خانواده های شهید چشم وچراغ

ناراحت نباشید وخدای ناخواسته ناامید نشوید واین را بدانید که کربال رفتن خون می خواهد وبه سادگی وبدون 

زیزم دلم می خواهد اگر خداوند شهادت نصیب من رنج وزحمت هیچ کاری امکان پذیر نیست ، واما پدر ومادر ع

کرد برخوردتان همچون برخورد امام درشهادت فرزندش باشد ،دلم می خواهد در شهادتم جشن بگیرید و برایم 

اشک نریزید چرا که شهید به معشوق دیرینه اش یعنی اهلل می رسد واگر اشکی می ریزید برای رضای خدا ونیز 

ر شهیدان باشد نه برای رفتن من خودآگاهانه واز روی اختیار چنین کاری را انتخاب کرده ونیز برای مظلومیت ساال

ام واین راهی است که آقا اباعبداهلل ویارانش به سوی آن شتافتند ،پدر جان درهنگام تشیع جنازه ام دستانم را از 

ا آخرین نفس با شعار جنگ جنگ تابوت بیرون بگذارید ویک دستم را مشت کنید تاهمه بدانند وببینند که من ت

تاپیروزی رفته ام ویک دست دیگرم را باز ماند تاهمه بدانند که انسان دراین سفر چیزی را با خود نمی برد ،چشمانم 

باز باشد تاکه دشمنان ببینند که  من با چشمی بازودیده ای آگاه رفته ام ،پاهایم را بیرون بگذارید تاهمه بدانند 

باپاهای خودم واختیار خودم آمده ام ،خواهران عزیزم حجاب را همیشه ودر همه حال حفظ کنید  که من این راه را

که حجابتان کوبنده تراز خون ماست که اگر بخاطر حجاب شما نبود انحراف وتزلزل این انقالب همیشگی بود شما 

ردارید ومشتی محکم بر دهان غربیان می توانید با حفظ این فریضه الهی سالح گرم ما را که هنوز بر زمین نیفتاده ب

پست صفت زنید ، برادرانم اگر من به شما بی حرمتی وظلمی کرده ام مرا ببخشید ودوستان را هرگز رها نکنید 

،ضمناً سعی کنید پدر ومادر همیشه از شما راضی باشند . درآخر از دوستان عزیزم حاللیت می طلبم وطلب 

مندگان اسالم. خدایا ،خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  بخشش می کنم . به امید پیروزی رز

 صفدر فهیمی  10/03/1366مورخه



 

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید علی فقیه

چون می دانم دنیا وفایی ندارد و اکنون عازم جبهه خونین شهر  1334اینجانب علی فقیه فرزند حسن متولد سال 

هستم ما چند نفر پاسدار که از برادر عزیزتر می باشند لذا بر خود الزم دانستم چند کلمه یاداشت نمایم پدر جان 

هم مقابل می باشند بر همه کس واجب است که برای و مادر جان مرا حالل کنید چون که کفر و اسالم اکنون با 

شده جان دین مبین اسالم زحمت بکشند پدر جان این روزها دزفول خیلی شلوغ بوده اگر برادرم سهراب شهید 

بدست حسین غالمعلی داده ام.          والسالم تو وجان بچه هایش درچندروزقبل وصیت نامه اش نوشتم و

 حاج علی فقیه  28/7/59

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید غالمحسین قامشی پور

به حضرت اما عصر  ﴾169عمران آل﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

تبارک وتعالی نصرت اسالم ومسلمین را  )عج(ونائب برحقش وبرامت عزیز ایران سالم عرض می کنم واز خدای

خواهانم وامیدوارم که راه را برای عزم راسخ وتکیه براهلل تا انقالب مهدی)عج(ادامه دهیم انشاءاهلل در این نوشتار 

تأکید روی بعضی مطالب دارم والبته من خیلی کوچکتر از آنم که به این امتی که پیامبر دارد ائمه رادارد حمزه 

ذر مقداد وشهداءرا دارد وصیت می کنم .ابتداروی صحبتم باشما است امت عزیز وشهید پرور است ای رادارد ابو

ملتی که مورد توجه ولطف باری تعالی قرار گرفته اید واز نعمت امام برخوردارید قدر امام را بدانید که اوروح اهلل 

می شود وامام رهبری این انقالب رابه است همانطوری که می دانید این انقالب متصل به انقالب حضرت مهدی 

عهده دارد پس در جهت باروری این انقالب کوشا باشیم وصحنه راهیچگاه ترک نکنیم که انقالب همیشه باطراوت 

بماند .ودوام داشته باشد ،انشاءاهلل وهمیشه شکرگذار این نعمت ها باشیم وهمیشه از خدا نصرت اسالم ومسلمین 

ل آینده انقالب دارم . همانطوری که می دانیم اسالم برای زنده ماندن احتیاج به خون بخواهیم وسخنی چند بانس

دارد حال اگر خدا خون بی ارزش ما را قبول کند اسالم زنده خواهد ماند شما ای نسل آینده همانطوری که تا 



 

شتر با دانش آموزان بحال حضور خود را در تمام صحنه ها نشان داده اید به راهتان ادامه دهید روی سخنم بی

 ومحصلین عزیز است ودر دو بعد )تعهد .....،وتخصص( پیشرفت کنید.

دانشگاهها را نگه دارید که باز بدست اشخاص سابق نیافتد آن خون شهدای انقالب فرهنگی وشهدای انقالب وجنگ 

تحمیلی پایمال شود وحال نوبت شما مادر عزیز است هر چه فکر می کنم که برای قدر دانی از زحمات شما چه 

زء این به بزرگواری خودت حاللم کنی این کنم که شاید بتوانم حق کوچکی را ادا کنم فکرم به جائی نمی رسد ج

بدیهی است که هیچ قلمی وهیچ زبانی نمی تواند مقام مادر رابیان کند وحق او را ادا کند بجز خدای تبارک وتعالی 

ومن هم بنوبه خود عجز را می دانم مادرعزیز وپدربزرگوارم بدانید که خدای هرلحظه اززندگی مارا مورد آزمایش 

لحظات سختی وچه ناراحتی پس سعی کنیم از این آزمایشها سربلند بیرون بیائیم وذکر خدارا  قرار می دهدچه

فراموش نکنیم االبذکراهلل تطمئن القلوب پدر عزیز ومادر گرامی بدانید که جای شهید کجاست؟ اونزد رسول اهلل 

نده دلی است که همیشه در )ص(وعلی )ع(وامام حسین وامام حسن ودیگر ائمه وشهداءمی باشد واین آرزوی هر ز

این جمع باشد هر کس در دنیا عاشق چیزی می شود من هم عاشق اهلل وشهادت هستم پس شهادت هدیه ای 

است که نصیب هر کسی نمی شود پس اگر شهادت نصیب این بنده حقیر شد خدا را شکر کنید . وهیچ گاه ما را 

د که گناهان همه را بیامرزد وهمه راعبداهلل قرار دهد انشاءاهلل از دعای خیرتان فراموش نکنید وبیشتر از خدا بخواهی

، مادر عزیزم وپدر بزرگوارم شاید خودتان بدانید که چه درد ها وزحمتها رنجها برای من کشیده اید به جزءشما 

است  کسی عالقه شما را نسبت به فرزندانتان  درک نخواهد کرد پدر ومادر ناراحت نباشید که خدا کاشف الکروب

وهیچ کار کوچک ما را نادیده گرفته نمی شود پس همیشه بیاد خدا باشیم وبیاد مرگ وهمینطور شما پدر عزیزم 

امیدوارم که تسلی خاطر برای خانواده باشید وخداوند انشاءاهلل به همه خانواده شهداءصبر عنایت فرماید وهمیشه 

ومن به این انقالب باشید وبدانید که این انقالب متصل به دنباله رو راه شهیدان باشید وصحنه ها راترک نکنید وم

انقالب حضرت مهدی )عج(می شود ولحظه ای از پای ننشینیدوامام وجمهوری اسالمی را محافظت کنید ودر آخر 

بگویم که هیچکس مرا به جبهه رفتن وادار نکرد بلکه خودم راهم را تشخیص دادم وآگاه هانه وبا کمال میل به 

م تا درخت تازه روئیده انقالب با نثار خون خود آبیاری کنم وترجیح داده م که اگر هزاران بار با گلوله جبهه رفت

های دشمن مراپاره پاره کند خیلی با ارزش تر است تا در بستر بمیرم وای شما ایکه از جبهه رفتن ما می ترسید 

ن فکر کرده اید بدانید که فکر باطلی بوده است که بروید وکشته شوید مگر شما روزی نمی میرید اگر تا بحال چنی

وبه خود آئید وراه اهلل در پیش گیرید چون بازگشت همه بسوی خداست ومن عزیزتر از شهید شهریاری نیستم 

،عزیزترازشهید طاهری ،یحیی فقیه ،رضائی وشهید صدریان آزاد نیستم ودر ضمن مرا در گلزار شهدای بحیری 

 .یا تا انقالب مهدی خمینی را نگهداردفن نمائید. خدایا ،خدا



 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین / انا هلل و نا الیه راجعون

 وصیت نامه شهید سید غالمحسین سجادی زاده

ایجانب سید غالمحسین سجادی فرزند سید عزیز وصیت نامه خویش را آغاز می کنم ، مادر و خانواده عزیزم اینک 

می باشد من هم به سهم خود خواستم این دین که وظیفه هر فرد مسلمانی که که جبهه های جنگ نیاز به نیرو 

شامل می شود ادا کرده باشد رنج نبودن من در خانه را بر خود هموار سازید چه بسا خانواده هایی هستند وخواهند 

د شده اند بود که تمام پسران خود را به جبهه فرستاده اند برای لبیک گفتن به حسین زمانشان و همگی شهی

توصیه ام به شما این است که رفتار و اخالقتان با مردم باالخص همسایگان اسالمی باشد به برادرم بگویید تو دیگر 

کوچک نیستی و عصر خود را بیهوده تلف نکن الاقل اگر درس نمی خوانی حرفه ای را پیشه کن و تو بعد از من 

ی به جبهه بروی صله رحم را فراموش نکنید . مادر جان از خود سازی کن نماز را سبک مشمار تو که می خواست

اینکه اجازه دادید من به آرزوی دیرینه ام برسم نمی دانم با چه زبانی و چه لسانی از تو تشکر و قدردانی نمایم 

د مادر عزیز اگر از فرمانت سر پیچی کردم مرا به بزرگیت می بخشی چون اجر تو را جده ات فاطمه زهرا )س( خواه

داد ، هر کسی که مرا می شناسد خواهش می کنم اگر عملی از من سر زده که باعث ناراحتی آنها را فراهم آورده 

ام مرا ببخشید. به امید رهایی قدس و قطع ید تمام اجانب از ممالک مستضعف جهان  انشاءا... دعا برای امام یادتان 

       ر             والسالم علی عباداهلل الصالحین                                           نرود. خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدا

 فرزند شما سید غالمحسین سجادی زاده

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه معلم شهید علی فقیه

 ا وا...یحب الصابرین .وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیرافما وهنوا لمااصابهم ا...وما ضعفواومااستکانو

باسالم به پیشگاه با عظمت خداوند تبارک وتعالی وسالم ودرود برمنجیان عالم بشریت وبویژه خاتم النبین 

محمد)ص(وسالم برامام امت وشهدای طریق حق وحقیقت باالخص شهدای جنگ تحمیلی وامید آزادی 

این وصیتی است از بنده روسیاهی که خداوند اسراء،شفای معلولین ومجروحین وبازگشت وهویدا شدن مفقودین ،



 

رب العالمین در حق او نهایت احسان را داشته واز غرقاب خودخواهی ونفی پرستی در این دنیا نجات داده ومشتری 

کاالی بی ارزشی چون من حقیر شده ،ومفتخر فرمودمرا به گرفتن سالح وگام نهادن در میدان جهاد وتن کردن 

ان)عج(،بار خدایا ترا بخاطر تمامی نعمتهایت شکر می گذارم ،ترا بخاطر تمامی الطاف خفیه جامه سربازی امام زم

وجلیه ات سپاس می گویم ،پروردگارا سرم راعاجزانه برخاک می گذارم واز تو مصرانه می خواهم این نعمتهای 

ایی رانداشته ام اما از عظیم را به نعمت لقاء خویش متصل فرمائی واگر چه می دانم هرگز استحقاق چنین تقاض

آنجا که رحمت تو والطاف بیکرانت برهمه چیز پیشی گرفته است امیدوارانه تقاضای خویش را تکرار می کنم ومی 

دانم که تو هیچ امیدواری را نامید باز  نمی گردانی ،پروردگارا شهادت درراهت را نصیب بنده حقیر بگردان ،درضمن 

را بدانید وشعار همراه با عمل باشد نه اینکه فقط حرف بزنید وموقع یاری بهانه ای عزیزان قدر انقالب و رهبری 

جویی کنید که اگر غضب الهی وزید ن گرفت ،تر وخشک خواهد سوخت وکمترین یاری شما در حق امام این 

پس خودت  اداء نکردیم خداوندا آنچه حق تو بوداست که از جان ودل دعایش کنید ،پروردگارا از قصورات ما بگذر 

به بزرگیت از ما بگذر ،خدایا تا ظهور دولت یار ،خمینی را برای حفظ اسالم مانگهدار. اما سخنی چند با پدر 

ومادروبرادران وخواهران ودوستان وآشنایان. پدر ومادر گرامی از اینکه من نتوانستم به عنوان فرزندی صادق 

ذشت دارم واز خداوند توفیق سعادت شما دردنیا وخدمتگزار درخدمت شما باشم معذرت می خواهم وامید گ

وآخرت می نمایم واما بعد برادران وخواهران عزیز شما هم مرا ببخشید ودوستان وآشنایان از اشتباهات وگناههای 

من در گذرید ومرا عفو کنید واما سخنی با همسرو فرزندانم .ای همسر محترمه ام از اینکه در این مدت کوتاه 

تم به عنوان یک همسر ایده ال درخدمت شما باشم معذرت می خواهم واز کلیه زحمات شما کمال زندگی نتوانس

تشکردارم وانشاءاهلل اگر خداوند شهادت را نصیب ما گردانید امیدوارم که در پیشگاه باعظمت خداوند شفیع شما 

م وزهرا را به تو می سپارم وتورا باشم وبدون حضور پدرومادرم وشما بهشت را انتخاب نخواهم کرد ودیگر اینکه مری

بخدا وامیدوارم که در تربیت آنها به شیوه الهی کوشا باشی وثانیاً مریم جان اگر توی سه ساله وزهرای سه ماهه را 

در سرمای زمستان تنها گذاشتم همه اش بخاطر حفظ اسالم وانقالب اسالمی است وشما نباید نگران نبودن پدر 

 عالً امام است نه من بنده گناهکار. باشید چونکه پدر شما ف

 

 

 

 



 

 سخنی با مربیان امور تربیتی ومعلمان 

ای معلمان ومربیان امورتربیتی بدانید که شما مسئولید که در تمام وقت خود را دروقف تهذیب وتربیت وتعلیم  -1

 نسلی بنمائید که امروز یا فردا بیرق انقالب اسالمی رابردوش خواهند گرفت .

 

،امروز سنگر مدارس قسمت اعظم سازندگی وهدایت نسل را برعهده دارد پس شما دست اندکاران تعلیم ای مربیان  -2

 وتربیت باید به شیوه الهی انتخاب نموده ومسیر سیر الی اهلل را رهگشا باشید.

 

 صحبت دیگرم باکلیه مربیان ومعلمان محترم ومحترمه این است که به بزرگی وشرافت وعظمت خود من گناهکار -3

را ببخشید وازرفتارهای بداین جانب گذشت نمائید واگر احیاناًدر جایی سوء تفاهمی صورت گرفته مرا ببخشید . 

 خدایا چنان کن سرانجام کار                                  تو خشنود باشی ومارستگار

 .بعد ازظهر 5/12تساع 23/9/65وصیت نامه بنده گناهکار وعاصی علی فقیه )موسی( تاریخ           

  

 بسم رب الشهداءوالصدیقین

 )وصیت نامه اول شهید محمد فاطمی(

 وصیت نامه های که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید وتفکر کنید )امام خمینی(

ما همه از خدا هستیم وبازگشتمان بسوی اوست. // پدرومادرم اگر شهید شدم اول از شما می خواهم که شمامرا 

چراکه من گاهی ازاوقات شاید به شما بی احترامی کرده باشم امیدوارم که مرا ببخشید واگرشهید شدم  ببخشید

به مادرم بگوید گریه نکند وحرفی نزند که کفر باشد واز شما می خواهم که جوانان را تشویق کنید تابرای خدمت 

علی اکبر فداکنید وراه اسالم رابشناسید ودنبال به اسالم آماده شوند مادر وپدرم امیدوارم که فرزندانتان را مانند 

کنید بدنبال حرفهای امام بگردید .واگر شهید شدم عزیزتر از بردستانی وفاتحی مجرد که نیستم بهتر ازعلی اکبر 

که نیستم ولی برادرم می دانم ازمن راضی می شوی ولی مرا ببخش چرا که من به توبعضی از وقتها احترام نمی 

م رادلداری دهید برادرانم راسالم برسانید وبه جای من صورت مهدی وهادی راببوسید .واگر من شهید گذاشتم وپدر

شدم اسم پسر برادرم را محمد بگذارید ویا اسم نامدار رابگذارید محمد و امیدوارم که مادرم ازمن راضی باشد ومن 

ه ام ومن برای خدا وخمینی کبیر جنگیده ام را ببخشد زیرا که من درراه اسالم شهید شده ام وبه علی اکبر پیوست



 

وضمناً اگر شهید شدم مرا در باغ شالی یااینکه هرکجا پدرم گفت .اگرشهیدشدم یادتان نرودمرادر باغ شالی کنار 

مسجد بخوابانید . امیدوارم که به آرزوی خود یعنی شهادت برسم خدایا خدایا تاانقالب مهدی خمینی 

 1343شالی متولدسال  رانگهدار.محمدفاطمی ازباغ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید حسین حیدری

اینک که اسالم عزیز مورد هجوم کفار بعثی قرار گرفته و تمام ابر قدرتان شرق و غرب کمر به نابودی اسالم و 

انقالب اسالمی ایران بسته اند و در این میان گروههای منافق نیز ستون پنجم آنها شده اند. پدر و مادر و همشهریان 

خود در راه اهلل برای احیای اسالم راستین عازم جبهه حق عزیز با عزمی راسخ و قدمهایی استوار به میل و رغبت 

علیه باطل می شوم تا به جهانیان و صدامیان نشان دهم که ما فرزندان راستین اسالم هستیم و مشتاقان شهادت 

. خدایا شهادت را نصیب من بگردان آمین یا رب العالمین.اما تو ای پدر و ای مادر مبادا که در مرگ من گریه و 

ری کنید که اجر من کم شود بلکه برای من دعا کنید که خداوند مرا در ردیف شهداء قبول کند. صبر و تقوا را زا

پیشه خود کنید. یاور امام خمینی رهبر کبیرمان باشید. در تشییع جنازه ام وابستگان به شرق و غرب و گروههای 

میست. اما به همشهریان توصیه می کنم منافق شرکت نکنند که شعار ما نه شرقی و نه غربی جمهوری اسال

دستورات اسالم را در تمام شئون زندگی خود پیاده نمائید. دست از گرانفروشی و اذیت و آزار هم بردارید و با هم 

متحد شوید. امیدوارم از تقصیرات من گذشت نمائید.    والسالم علی عباد الی صالحین               حسین حیدری 

 موجعضوء بسیج خور

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  2/1/61وصیت نامه شهید علی شهابی   تاریخ : 

درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی سالم فراوان به روح پاک شهیدان راه حق حقیقت از 

وس و کشورم می صدر اسالم تا کنون بنده که در بسیج شرکت کرده ام هدفم دفاع از حریم اسالم و قرآن و نام

باشد خیلی آرزوی شهادت دارم اگر سعادت داشته باشم . پدرم مادرم اگر شهید شدم گریه و زاری نکنید بهرم 



 

عزاداری نکنید که اجر شما پیش خدا ضایع بشود مگر خون من از خون علی اکبر و قاسم رنگین تر است مگر 

شب در این بیابانها افتاده بودند از بارش تیر نمی  4روز و 4خون من از خون جوانانی که در صحرای خوزستان 

تونستند پیکر پاک آنان را به عقب بیارند آیا خون من از خون آنها رنگین تر است مگر من آن شهیدانی که جلو 

چشمم افتاده بودند فراموش میکنم باید ما راه آنها راه ادامه بدهیم. پدر و مادرم چنان صبر و شکیبایی داشته 

که اگر جنازه من جلو چشمانتان بیاورند دلتان مثل کوه استوار باشد اگر شهید شدم مرا در قبرستان باشید 

خورشهاب دفنم کنید و توای فرزندم مرضیه ، زینب گونه زندگی کن و تو ای همسرم اگر شهید شدم گریه نکن 

هبر کبیر انقالب اسالمی ایران بدهد افتخار کن که چنین شوهری در راه اسالم فدا کرده اید. خداوند طول عمر به ر

 و صبر و استقامت به پدر و مادرم و به خانواده ام بدهد.                   والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید عبدالرضا پورمحمد

 شهادت سعادتی است که نصیب هر کس نمی شود.

این یک تکلیف است هر نفر که یک مسئولیت بر عهده اش گذارده شود باید انجام دهد و من اگر واقعاً مسلمانم و 

اعتقاد به خدا داشته باشم باید از دینم وقرانم نگهداری کنم و من آماده ام تا آخرین نفس و تاآخرین قطره خونم 

ای زمان را در هم شکنم و علی وار در جبهه های جنگ از این انقالب اسالمی مان دفاع کنم وابراهیم وار بت ه

بجنگم و به دشمن اجازه ندهم تا آب و خاک کشورم بگیرد و به کشورم تجاوز کند. و من از پدر ومادرم و برادران 

وخواهرانم می خواهم اگر من به چنین سعادتی افتخار آفرین رسیدم هیچ غم به ابرو راه ندهید و مبادا گریه و 

نید که دشمنان اسالم و قرآن خوشحال شوند البته شما با زحمات زیاد مارا بزرگ کردید و مرا تحویل زاری ک

 جامعه اسالمی دادید. والسالم    عبدالرضا پورمحمد

 

 

 

      



 

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 وصیتنامه شهید محمد مهربانپور

شکن و با سالم بر رزمندگان کفر ستیز اسالم. بنده با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران خمینی بت 

به جبهه می روم تا از خون عزیزان انقالب اسالمی ایران دفاع نمایم و اجبار هم نیست داوطلبانه به جبهه می روم. 

پدر و مادر عزیز اگر چه من شهید شدم برای من گریه و زاری نکنید و اگر به امید خدای تبارک و تعالی شهید 

سدم را در کنار شهیدان ابراهیم زارعی و حسین اسماعیلی و نصراهلل اسماعیلی و فرخ رزمی بخاک بسپارید. شدم ج

 محمد مهربانپور                    خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید رضا کمالی پیام شهید رضا کمالی

این را بدانید که من در  ﴾169عمران آل﴿قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ

این راه کامروا و سعادتمند هستم .وصیت نامه شهید رضا کمالی )الذی اذا اصابتهم مصبیه قالوا انا هلل و نا الیه 

و ناگواری دچار شدند صبوری پیشه کنند.می گویند به نهان خدا آمده و به راجعون(آنکه چون به حادثه سخت 

سوی او رجوع خواهیم کرد و حال بدنهای ما برای مردن آفریده شده پس چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد 

و همچنان  و الگوی شهادت )سید الشهداء(.پدر و مادر عزیزم امیدوارم که شما از مرگ من غمگین و ناراحت نشوید

درمسیر اهلل و خط امام پیشرو باشید و این را بدانید که من را در این راه کامروا و سعادتمند هستم زیرا خدا فرموده 

« من المومنین رجال صدقوا ماء اهدوا...علیه فمنهم من را قضی نحبه ومنهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال.»است 

به عهد وپیمانی که به خدا بسته کامالً وفا کردند پس برخی بر آن عهد  .بعضی از مؤمنان از مرگ راضی هستند که

ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند و برخی به انتظار فیض شهادت مقاومت کرده و هیچ عهدی خود را 

 تغییر ندادند.          

  

 

 



 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید عبداهلل قاسمی

سالم بر مهدی )عج(  ﴾169عمران آل﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

صاحب الزمان و بر خمینی روح خدا و بر مادر و برادر و خواهرانم عرض می کنم ای خانواده گرامی چند کالم با 

کنم من شرمنده هستم که نتوانستم محبتهای شما را جبران کنم مادر عزیزم امیدوارم شیری را  شما درد دل می

که به من دادی آنرا حاللم کنی و چون زینب حسینش را دید در راه خدا که شجاعانه شمشیر می زند و او هم راه 

یاری کنی و هیچ تزلزلی در شما پیش برادرش را ادامه داد. مادر این را از شما می خواهم که زینب وار امامان را 

نیاید و شما یک الگوئی برای فرزندان مردم باشی این را از شما می خواهم که با کمترین اشکی مرا یاری کنی و 

اما خواهرانم میدانم که نمی توانید بشنوید که برادر بزرگتان شهید شده است اما من دوست دارم که شما همچون 

اماممان را یاری کنید و با قدمهای استوارتان این نهضت حسینی را به پایان برسانید و شما  زینب وار راه امامان و

فرزندانی چون حسین تربیت کنید و به جبهه های حق علیه باطل بفرستید و اما برادرم که چون تو از من کوچکتر 

م و از تو می خواهم که درس هستی امیدوام که من با بدیهایم ببخشید که نتوانستم محبتهای تو را جبران کن

بخوانی و از درس خواندن خود به این انقالب و به این ملت شهید پرور خدمت کنی و با مادر و خواهرانم همیشه 

مهربان باشی و فقط یک وصیت دارم که اگر یک فقیری و یا یک بیچاره ای در خانه شما آمد طلب چیزی یا پولی 

ن را بازخواست نکنند هر چند شهید سؤالی ندارد و یک پیام برای ملت شهید کند به او بدهید که فردای قیامت م

پرور ایران دارم و آن این است که مبادا امام را تنها بگذارید و مثل مردم کوفه نباشید که امام حسین را تنها 

ت بزرگ و گذاشتند اگر خدای نکرده این نهضت به پایان نرسد شما را مسئول آن می دانند و این گناهی اس

خشنودی نیست و از شما دوستان و آشنایان حاللیت می طلبم و التماس دعا دارم شبهای جمعه مرا فراموش 

نکنید و بر مزار من دعای توسل و کمیل بخوانید و بدن مرا در گنخک شیخها دفن کنید.خدایا ، خدایا تا انقالب 

سیران جنگ ا... آزادشان بگردان  التماس دعا دارم مهدی خمینی را نگه دار رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما ا

 خداحافظ شما. والسالم 

 «شیون مکن مادر در مرگ خونبارم     بگذر زمن دیگر عزم سفر دارم»

 5/4/65وصیت نامه شهید عبداهلل قاسمی مورخه  

 



 

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید نجات اهلل محمودی

خالصانه فرزندت را که از کربالهای جنوب ایران نثارت می کند بپذیری و مادر عزیزم امیدوارم سالمهای گرم و 

همواره در پناه خدا و در جهت خدا بنده خوب خدا باشی. مادر جان تو برایم همواره مادری نمونه بودی آنچنانکه 

شقی برای دیگران همیشه آرزو می کردم تا توفیقی بیابم و شرح حالت را بعنوان زنی از زنان قهرمان بنویسم تا سرم

نیز باشد. مادر جان تو شغل مادری و تربیت فرزندانت را به عنوان عبادتی بزرگ و تکلیفی الهی میدانستی و در 

قبال آن خود را در برابر خدا سخت مسئول می دیدی. تو گوئی با تمام وجودت باور داشتی که مادری همان شغل 

ی آنقدر ارزش دارد که نمی توان آن را توصیف نمود و به قول انبیاست. اگر یک بچه خوب به جامعه تحویل ده

امام عزیز به اندازه تمام عالم ارزش دارد. و به طور کلی سعادت جامعه به تربیت فرزند بستگی دارد. مادر عزیزم تو 

ای  گوئی با تمام حرکاتت با تمامی صبر و استقامتت در انبوه مشکالت به تمامی مادران عالم درس می دادی.

مادران شما با دستی گهواره بچه هایتان را تکان می دهید و با دستی دیگر سرنه جهان بشریت را رقم می زنید. 

مادرم تو راز زندگی را در تائید به این حقیقت یافته بودی که باید بنده خوب خدا و مجری احکام و تکالیف الهی 

نت می دانستی، تو می دانستی که باید همیشه برای اصالح بود و اولی ترین ومهمترین تکلیف را در تربیت فرزندا

جامعه کار بنیادی کرد و بنیادترین کار برای زنان شغل مادریشان می باشد، شغلی که در ردیف شغل انبیاست و 

 برای انجام این رسالت بزرگ منتظر نبودی تا حتماً اول دیگران شروع کنند.

 م                                 بگذر زمن عزم سفر دارمشیون مکن مادر در مرگ خونبار         

 که کشته گردیدم در جبهه ای مادر                                بهرم مکن زاری بهرم مزن بر سر

 یک پرچم سبزی در خانه زن مادر                                  بهرم چراغان کن شوق خدا دارم

 مرگ خونبارم                                 عشق حسین در سر عزم سفر دارمشیون مکن مادر در   

 چون قاسم داماد بهرم حنا سازی                                  در هر شب جمعه قدری از آن آری    

 دارم بر قبر من قدری از آن مالی                                         چون قاسم داماد این آرزو



 

 شیون مکن مادر در مرگ خونبارم                                 بگذر زمن دیگر عزم سفر دارم           

 

**************************** 

با سالم به امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی، امید و نور چشم مستضعفان جهان و با سالم به روان پاک 

باطل در غرب و جنوب کشور اسالمیمان، آنچه را که هم اکنون اینجا می نویسم  شهیدان جبهه های حق علیه

امیدوارم که روزی مورد استفاده قرار بگیرد چون هیچگاه دوست نداشته ام و ندارم که با مرگ طبیعی از دنیا بروم 

و احساس شرم می کنم  و خدا می داند که هر بار که اسم شهداء و چهره نورانی آنها را می بینم به خود می لرزم

که خدایا توفیق شهادت را به من بده چرا که از رهنمودهای رهبران مذهبی در رابطه با جنگ تحمیلی و جنگ 

 می باشد که با کفار مبارزه کنید بگذارید به جای لکه ننگ ، دامن شما آغشته به خون باشد.

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید محمد قاسمی

حق علیه باطل می باشم با آزادی کامل و به دلخواه خود به این راه می روم و امیدوارم که  اکنون که عازم جبهه

بتوانم به سهم خود خدمتی به اسالم و مسلمین بکنم و خدای را شاکرم که ما را در این مقطع زمانی قرار داد تا 

خیزیم. اکنون مانند دوران امام حسین زمان لبیک بگوییم و با دشمنان خدا به جنگ بر« هل من ناصر ینصرنی»به 

حسین )ع( دشمنان قصد نابودی اسالم را کرده اند. وظیفه تمامی مسلمانان است که از اسالم دفاع کنند. حتی 

اگر جان خود را در این راه مقدس فدا کنند امیدوارم که خداوند تعالی این قلیل اطاعت را از ما قبول فرماید و ما 

ن قرار دهد. انشاء اهلل. به خانواده ام باید بگویم که صبر و استقامت داشته باشید و هیچ گونه را از سربازان امام زما

ناراحتی به خود راه ندهید و برای من ناراحت نباشید چون این راهی که من رفته ام که با آگاهی کامل بوده و هیچ 

ا کنید خداوند متعال رزمندگان اسالم را اجباری در آن نبوده است و فقط برای پیروزی اسالم و سالمتی امام دع

به کربالی معلی برساند. و دشمن کافر بعثی را نابود کند . انشااهلل آن کسانی که به عنوان اسالم دارند با اسالم می 

جنگند باید بدانند که نابود شدنی هستند و نفسهای آخر را دارند می کشند نهایت آرزوی ما پیروزی اسالم و بر 

شدن پچم پر افتخار اسالم بر فراز کاخهای ظالمان می باشد. و السالم علیکم و رحمه ا... و برکاته      محمد افراشته 

 قاسمی



 

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید محمد حسن مقاتلی

به نام خدا وبه نام  ﴾169عمران آل﴿ونَ واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُ

شهیدان به خون خفتگان کربالی حسینی ،تا انجا وتا آن اندازه که بر خود واجب دیدم که من را نسبت به میهن 

خودم حقی دارم وباید آنرا ادا نمایم و از آنجا که به فرموده امام امت که فرمودند جوانان بروند و این مسئله را 

ای امام نه اینکه من بلکه هزاران جوان به فرموده تو لبیک گفته وعازم جبهه حق غلیه باطل شده حلش کنند بله 

امیدوارم که من را توانسته باشم این جان عزیز خود را فدای اسالم عزیز کرده باشم تا درخت اسالم بارور گردد 

وهمچنان مادری که مرا تولد یافت خدایا آیا شهید شدن من هم می شود  گفت شهید . بله افتخار است مخصوصا 

وپدری که مرا تربیت کرد وآن معلمان عزیزی که درس علم و ادب به ما یاد دادند از دوستان و آشنایان طلب 

آمورزش می خواهم از اینکه در حیات زندگیم بسیار زحمت کشیده اند بی نهایت سپاس گذارم و همچون از 

را به زمین بیفتد و از پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم می خواهم  همرزمانم می خواهم که نگذارند سالح من

که بر مزار من را گریه و زاری نکنند و برای رزمندگان دعا بکنند و خدا را شکر بکنند )مادر من آماده نبردم ( 

وصیت نامه شهید غسل شهادت کرده ام شاید که بر نگردم . برادران این شعار یادتان نرود ، مرگ بر آمریکا     

  محمد حسن مقاتلی فرزند عبداهلل

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید عبد الکریم نیرو زاده

 بنام خداوند بخشنده مهربان که نام او سرچشمه حیات ماست

و بنام آنکه روح را در قالبها دمید و ما هم باید آن مسئولیتی که آن قادر توانا بر دوش ما نهاد وبه نحو خوب اجرا 

و به مرحله عمل برسانیم این بار مسئولیتی که بر دوش ما همه قرار دارد مسئله جنگ است ، و این جنگ جنگی 

هند به زودی ما را به زیر سلطه و به استسمار بکشاند است که به وسیله ابر قدرتان به ما تحمیل شد و می خوا

واین وظیفه فرد فرد ما است که اسلحه به دوش بکشیم در جبهه نبرد کنیم و این کفاران از خدا بی خبر را از 



 

مملکتمان را بیرون کنیم و ریشه ظلم را از ریشه بیرون بیاوریم تا دیگر ظلم و ستمی وجود نداشته باشد و نه 

وجود داشته باشد که ضعیفان را به بند خود اسیر کند من به جبهه می روم تا جان و قطره قطره خون  قدرتمنی

خود را در راه اسالم و آرمانم بدهم تا شاید با این قطره خون خود یک قدم مثبت در راه هدف و آرمانم برداشته 

مه دهند و نگذارید که از خون من  سوء استفاده باشم من  به جبهه می روم ولی برادران و خواهرانم راه من را را ادا

کنند و نگذارید که این منافقین داخلی قلب امام را به درد آورند تا جان دارید در جبهه داخلی با این کور دالن 

بجنگند ما هم قول می دهیم تا آخرین نفری که از این کفار متجاوز در کشور عزیزمان هستند بیرون برانیم ، پدر 

صحبتی هم با شما دارم امید وارم برادر کوچکم طوری تربیت کنید که راه من را ادامه دهد و خود هم از  و مادر

رفتن من گرچه سخت و دشوار است نگران نباشید چون من هم مثل عزیزان دیگر وطن که خود را در این راه پر 

ردن شما راضی نیستم و به فرموده امام برکت فدا کردم و از شما تمنا می کنم که گریه نکنید که من  از گریه ک

امت ما برای کشتن آماده هستیم با خدای خود عهد بسته ایم که دومباله رو امام خود سید الشهداء باشیم .  همگی 

 2/12/1360شما را  به خدای بزرگ می سپارم   عبد الکریم نیرو زاده 

 

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 م شهید حسین فقیهوصیت نامه دیگر از پاسدار اسال

اینجانب حسین فقیه که خداوند بار دیگر توفیق عنایت فرمود و این بنده حقیر را به جهاد در راه خدا هدایت فرمود 

و اکنون که در جبهه ها و در میان رزمندگان اسالم هستم الزم دانستم که چندکلمه ای به عنوان وصیت به امت 

م . ای امت حزب ا... و همیشه در صحنه بدانید و آگاه باشید که این جنگ شهیدپرور و دوستان و آشنایان عرض کن

بین اسالم و کفاراست امروز تمام کفار و منافقین دست به دست هم دیگر داده اند و بر علیه اسالم ید واحد شده 

ابر این در این اند تا این اسالم عزیز که به گرانبهاترین قیمت به دست ما رسیده را به نابودی بکشند ، پس بن

لحظات حساس و سرنوشت ساز در این مقطع زمانی وظیفه ما چیست ، وظیفه ما در این شرایط کنونی بسیار 

روشن است و امام امت فرمودند : سید الشهداء وظیفه ما را روشن کرده است آری سید الشهداء در روز عالم سوز 

ت ایران معین کرد و همچنین قرآن کریم راه را برای عاشورا تکلیف برای همه شیعیان جهان به خصوص برای مل

ما مشخص کرده است پس بیاید و اسالم را یاری کنید تا فردای قیامت در پیشگاه باری تعالی شرمنده نباشیم 

خداوندا چگونه تورا شکر کنم و با چه زبانی تو را سپاس گویم که این حقیر گنهکار را در آخرین لحظات به سوی 

کردی و توفیق جهاد و مرگ در راهت را نصیب من کردی زیرا من در حیاتم نتوانستم خدمتی کنم خودت دعوت 



 

شاید مرگم خدمتی کوچک شود . بار خدایا تو میدانی آرزویم این بود که فردای قیامت در جلو فرزند زهرا حسین 

من عنایت فرمودی خدایا این )ع(شرمنده نباشم و این تو بودی که توفیق لبیک گفتن به ندای مظلوم کربال به 

لبیک را از ما بشنو وما را از یاران حسین قرار بده واما ای یاران و دوستان وای برادران عزیز قدر این انقالب و امام 

عزیز این فرزندان راستین امام حسین را بدانید ، وبه فرامین ایشان که چراغ هدایت ماست گوش دهید ، زیرا این 

که ما را به سعادت و سربلندی رساند و این عزت و افتخار که مادر دنیا داریم ازبرکات رهبراست امام بزرگورا بود 

و در جهت پیروزی اسالم انقالب و خدمت برای امت مسلمان هرگز خستگی به خود راه ندهید ، که اگر شب وروز 

که داریم از خدا داریم . اگر بخواهیم کار کنیم و زحمت بکشیم باز برای انقالب و اسالم کاری نکرده ایم زیرا هرچه 

مطلبی یا مسئله ای به عنوان ارشاد و راهنمایی مطرح کنم هرگز این اجازه را به خود نمی دهم زیرا امت ما عمالً 

آموزد من از همه برادران عزیز که در  -ثابت کرده و امروز دنیا درس شجاعت و شهادت و آزادگی از این ملت می

به عنوان خدمتگزار در خدمت آنان بوده ام می خواهم اگر چه بدی از این بنده دیده اند مرا  میان آنان بوده و

ببخشند و حالل کنند .      واما تو ای پدر و مادر عزیزم نمی دانم برای شما چه بگویم زیرا در وصف خوبی و 

کل است اما چاره ای نیست جز مهربانی شما  زبان  فاصر است وقلم ناتوان و می دانم که مرگ من برای شما مش

صبر و بردباری آنچنان صبر کنید که خدا از شما راضی شود گرچه میدانم زحمات زیادی برای من کشیده ای اما 

من نتوانستم که زحمات شما را جبران کنم ولی امید وارم که فردای قیامت در برابر پیشگاه خداوند بزرگ و پیامبر 

حتما می دانم که افتخار خواهید کرد که یک قربانی در راه خدا داده اید و از خدا گرامی اسالم روسفید باشید و 

بخواهید تا از شما بپذیرد .  اگر خواستید برای من گریه کنید برای مظلومیت حسن بن علی )ع( گریه کنید . به 

انید از آنها مواظبت کنید شما پدر و مادرم و برادران و خانواده عرض می کنم که جان شما جان فرزندانم تا می تو

و در تربیت آنها کوشا باشید و آنگونه آنان را تربیت کنید که برای جامعه اسالمی مفید باشند گرچه من خود 

نتوانستم پدر خوب و مهربان برای آنان باشم کاری برای آنان انجام دهم اما شما این کار را خواهید کرد .در پایان 

هم که مرا ببخشند و حالل کنند و از برادران بسیجی می خواهم که همچنان بسیج از برادران و دوستان می خوا

را گرم نگه دارند و نگذارید که خدایی نکرده بسیج ضعیف شود تا اینکه افراد نا باب در بسیج راه پیدا کنند خداوندا 

اسالم را نابود کند . والسالم امام عزیزرا برای حفظ اسالم نگه دارد اسالم ومسلمین را پیروز بگرداند و دشمنان 

 علیکم و رحمه ا... و برکاته .حسین فقیه

 

 

 



 

 بسم رب الشهداءو الصدیقین 

 وصیت نامه شهید علی صدریان آزاد

اینجانب سرباز وظیفه علی صدریان وصیتنامه خود را به این شرح اعالم می دارم اینجانب فرزند غالمعلی صدریان 

بنام خداوند بخشنده مهربان و در هم کوبنده ستمگران اسالم  1342ری متولد صادره از بحی493شماره سناسنامه 

و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و با سالم فراوان به امت قهرمان و شجاع ایران و سالم بر پدر و 

ر جان اگر من در این مدت مادر مهربانم و سالم بر برادران وخواهرانم و سالم بر خانواده گرامی خودم .پدر و ماد

سربازی به درجه رفیع شهادت نائل گشتم یک وقت ناراحت نباشید و خوشحال شوید که فرزندی را در راه خدا و 

میهن اسالمی ایران فدا کردم و لباس مشکی برایم نپوشید و یک وقت برایم گریه نکنید که مورد عزابم می شود و 

ا از شهدای دیگر بهتر نبوده است و باید راه آنان که راه شهادت است ادامه روحم را آزار می دهد و من که جانم ر

دهیم و روز به روز خون این شهدای عزیز می جوشد امیدوارم که با شهادت خود  توانسته باشم که دین خود را 

م به شهدای خونین به جمهوری اسالمی ایران ادا کرده باشم و با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی و با سال

ایران و با سالم به امت شهید پرور ایران ، پدر گرامی مرا در کنار شهید شهریاری که شهید پرپری می باشد به 

 خاک مقدس بسپارید     .خدا نگهدار

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید عبدالحسین سیفی

لیرزقنهم ا... رزقا حسنا و ا... یر الرازقین اینجانب عبد الحسین والذین هاجرو و جاهدو فی سبیل ا... قتلو و ماتوا 

سیفی با قلبی از ایمان و آگاهانه این راه حسین زمان را انتخاب نمودم شاید به یاری رزمندگان اسالم به پیوندم و 

جنایت کار جرات صدام و آمریکای جنایت کار را نابود کنیم و راه شهیدان اسالم را ادامه دهیم تا دیگر آمریکای 

حمله به کشورهای مسلمان نکند و بداند که ما مردان ایران اجازه نخواهیم داد که کشورهای بیگانه وارد کشور ما 

شوند . و از ملت شهید پرور خورموج می خواهم که راه شهیدان انقالب را ادامه دهند چون که اگر آنها خون خود 

ه نبودیم و اما پدر و مادرم مبادا اگر شهید شدم گریه کنید و خوشحال باید را در راه حسین )ع( نداده بودند ما زند

شوید که چنین فرزندی تربیت کرده اید و درراه خدا هدیه کرده اید .و از همه دوستانم می خواهم که مرا حالل 



 

کاه و به عمر او بیفزاء .   کنید . و شعار خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار  از یادتان نرود . از عمر ما ب

 ) عبد الحسین سیفی (

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید بهرام فرشادفر

با سالم به رهبر کبیر انقالب وپیر جماران و با سالم به خانواده شهداء و مفقودین و با سالم به رزمندگان اسالم وبا 

امام هرگز تنها نگذارید و نماز جمعه را ترک نکنید زیرا   سالم به اسیران جنگ تحمیلی وصیت من این است که

نماز جمعه جمع شدن مسلمانان باعث وحدت مسلمین است و از مادرم می خواهم که در مرگ من گریه و زاری 

نکند زیرا من به راهی رفته ام که)حسین بن علی ( و ای پدرم اصال نا رحت نباشید و صبور باشید که خداوند می 

:  واهلل یحب صابرین و برادرانم حسین وار زندگی کنید و خواهرام هم زینب وار باش و مانند زینب زمان فرماید 

 صبور باش. ای مادر عزیزم برای من نارحت نباش وخودت ناراحت نکن که من هم ناراحت می شوم.

 

 بسم رب الشهداءو الصدیقین

 وصیت نامه شهید محمد سالمی فرزند غالمحسین

 و هاجرو جاهدوا فی سبیل ا... با اموالهم و انفسهم اعظم و درجه عندا... و اولیک هم الفائزون . الذین آمنو

)کسانی که به پروردگارشان ایمان آورده اند و برای برقراری دین ا... از دیارشان هجرت کرده اند و برای بقاء و 

ن درجه و بقاء را در نزد خداوند کریم دارندو به پایداری قرآن با جان و مالشان در راه خدا جهاد کرده اند بزرگتری

 راستی که آنان رستگاران عالمند . 

بنام ا... پاسدار حرمت خون شهیدان و یاری دهنده مستضعفان جهان ، با ضمن درود و سالم فراوان بر منجی عالم 

ان و محرومین و بشریت حضرت حجه بن الحسن العسکری )ع( و نائب بر حقش خمینی کبیر این امید مستضعف

 با سالم و درود گرم صمیمانه به ارواح طیبه شهداء جنگ تحمیلی .



 

هم اکنون که دارم وصیت می نویسم با شوق تمام به ا... زیر نور چراغ نشسته قلم در کاغذ می کشم و می خواهم 

مد و این مقام چند کلمه ای با شما صحبت کنم ، هنگامی که جنگ میان حق و باطل اسالم و کفر در جریان آ

پرستان و جاه طلبان و مزدوران اجانب برکشور اسالمی عزیز ما تاختند و هر روز در کربالی ایران خون پاک جوانان 

 که ثمره اسالم و ملت بودند بخاطر تأثر طلبی و وابستگی شرق و غرب ریخته می شود .

آیا در این برهه از زمان حساس باید نشست حاال آنهایی که ایمان دارند اینجا مورد سئوال قرار می گیرند که 

وتماشاچی بود ، بلی منافقان از خدا بی خبر و کور دل همین جور هستند که دفتر حزب جمهوری را به آتش 

کشیدند و بهترین یاران امام همچون بهشتی به شهادت رساندند و بعد نشستند و تماشا کردند .   ما که دم از 

ی گوییم که ما طرفدار اسالم و مردم هستیم و همیشه می گوییم ای کاش ما هم بودیم اسالم و رهبری میزنیم و م

و در رکاب امام حسین )ع( و علی اکبر می جنگیدیم ، اینجا حسین و میدان جنگ بیایید بنشینم و تماشا کنیم 

ک رزمندگان شتافت ؟ خیر باید بر خواست مانند دیگر افراد که جان خود را در راه اسالم هدیه می کنند به کم

این حقیر هم بر حسب وظیفه اسالمی واجب دانسته و به جبهه می روم تا شاید با نثار خون نا چیزی که دارم در 

راه اسالم وامام هدیه کنم با ا... پیش می رویم تا راه بسته شده کربال و قدس عزیز را آغاز کنیم . پس پدر عزیزم و 

نم  برای امت پایدار و همیشه در صحنه مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه حق مادر از جان عزیزترم و ای برادرا

جلو گیری کنید که فردا نمی تونید جواب شهیدان را بدهید ، جواب امام حسین و زینب که تحمل هفتادو تن 

در عزیزم و شهید را نمودند . همه مثل خانواده ای وهب باشید و سری که در راه خدا داده ایم پس نمی گیریم پ

مادر مهربانم و خواهران و برادارن عزیزم و ای آشنایان و دوستان و ای ملت شهید پرور ایران اسالم و درود خدا بر 

شما باد . پدر عزیزم به شما می گویم که حسین وار مانند حسین که فرزندی همچون علی اکبر )ع( فدای اسالم 

 کرد .

ل کن . و ببخش گاهی موقع با شما بد  رفتاری می کردم ، ای مادر ناراحت نباش و مرا برای رضای خدا حال

مهربانم آفرین بر تو که فاطمه وار فرزندت را تربیت کردی تا به اینجا رسید که برود میدان و در رکاب امام خمینی 

 بجنگد و شهید شود .

فایده ای ندارد ، مادرم بگو ای  مادر جان به جانم گریه نکن اگر گریه کردی من ناراحت می شوم گریه کردن     

کاش همه فرزندانم را مانند محمد در راه اسالم و امام داده بودم . مادر جان مرا حالل کن . خواهرم امیدوارم که 

زینب وار پیام برادرت را به گوش مردم برسانی ، خواهر جان مرا حالل کن . دوستان و آشنایان وای ملت شهید 

ا محکم سازید و امام را تنها نگذارید التماس دعا از همه شما دادم .   ) شعر از زبان شهید پرور ایران پشت جبهه ر

 سالمی (



 

 بیا مادر سر راهم         جوانت آمده از میدان        مکن گریه از هجرانم        شدم قربانی جانان  

 ر سر        اگر گشتم به خون غلطان شدم فارغ از این دنیا    بسوی حق شتابانم           نما صبرو مزن ب 

 نموده دشمن قرآن      تجاوز گر به خاک ما         دفاع از حق بود واجب      بنص آیه قرآن  

 پیامم را به تو مادر       چو زینب استقامت کن      برای یاری قرآن              نمودم جان خود قربان  

ار قبر برادران شهیدم سید محمد صادق فقیه حسینی و سید اسدا... ابطحی در آخر از شما خوهش دارم مرا در کن

 دفن کنید . روی قبرم سیمانی و گچی نمی خواهد تاریخ به وسیله سنگ داخل خاک ، قرار دهید .       

 

 بنام خدا وند بخشنده مهربان

 وصیتنامه بسیجی قهرمان برادر حاج محمد عاشوری

انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهلل فیقتلون و یقتلون خدا جان  ان اهلل اشتری من المؤ منین

ومال اهل ایمان را خرید اری کردن آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را بکشتند یا خود کشته شوند 

ه خود را با سخنان امام عزیزمان این وعده قطعی است بر خدا با نام اهلل وبا نام آن یگانه آفریننده جهان وصیت نام

شروع می کنم که می فرماید : اسالم چیزی است که همه باید فدای او بشو ند تا اینکه تحقق پیدا کند . )امام 

خمینی(بله اسالم به فداکاری و جانبازی احتیاج دارد و درخت اسالم درختی است که با خون پایدار می ماند و ما 

ر راه اسالم فدا کنیم و در راه اسالم کشته شویم ،امیدوارم که همگی راهمان این باشد باید جان و مال خود را د

،امیدوارم با کشته شدن ما اسالم پیروز و پایدار بماند . آنقدر به جبهه میروم و می مانم  و می خروشم تا بکشم و 

تم که بتوانم نصیحتی بکنم ، ای شهید بشوم ، و من وصیت دارم به دوستان وبرادران البته من کوچکتر از آن هس

جوانان و دوستان نکند بجنگید ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی و دستغیبها در محراب عبادت با تنی 

تکه تکه به محضر خدا رفتند و مبادا بی هدف بمیرید که علی اکبر امام حسین در راه حسین )ع(و با هدف شهید 

که ای مادران همچون زینب باشید و همچون خاندان وهب جوانانتان را به جبهه شد ،و وصیتی دارم به مادران ،

نبرد بفرستید و مانع به جبهه رفتنشان نشوید و حتی فکر جبهه آنها هم نباشید زیرا ما در وهب را که داده ایم 

سره بکنید و پس نمی گیریم و توصیه ام به برادران این است که به جبهه ها ی جنگ رجوع بکنند کار جنگ یک

دعا بکنید که دعا تسکین درد ماست و همیشه به یاد خدا باشید و به هوش باشید که منافقین شما را از روحانیت 



 

جدا نکند و اگر جدا شدید آن روز اول بدبختی ما شروع می شود و به سخنان امام بیشتر دقت کنید و سعی کنید 

د اگر من شهید شدم آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند که عظمت او را دریابید و خود را تسلیم او سازی

: نگذارید بر من گریه کنند  سالم مرا به امام برسانید و بگویید تا آخرین قطره خون سنگر را حفظ خواهم کرد و 

یاموزید اما شما ای پدر ،صبور باش و با کشته شدن من زیاد ناراحتی به خود راه ندهید و به فرزندانم راه من را ب

 20/11/66تا آنان به نوبه خود دین خود را ادا کنند .خدمت کننده حقیر اسالم  محمد عاشوری 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید عباس عباسی فرد

 یا ایها الذین آمنو کتب علیهم القتال ) قرآن کریم ( ای بندگان مؤمن نوشته شده برای جهاد در راه خدا

 یق راه رضایت خودت از این بنده ضعیف عنایت بفرما .پروردگارا توف

تا در انجام وظیفه مسئولیت فرائض دینی و اسالم عزیز کوشا باشیم این حقیر کاری از دستم برنمی آید مگر به 

قدرت پروردگار اما تصمیم گرفته ام که اسم بندگی به نام ، عباس عباسی فرد فرزند مراد در ردیف نیروهای الهی 

وش دیگر رزمنده ها قرار بگیرد تا خداوند مدد فرماید یک نوع همکاری داشته باشم آنچه به بندگان خداوند دوشاد

توصیه و سفارش فراوان در قرآن کریم با بیان پیامبران و ائمه و رهبر عزیز و روحانیون زمان تبلیغ شده به خصوص 

جهان بر پا داشته اند از همه اهل محل و فرزندان این جنگ تحمیلی که بر مردم مسلمان ایران و دیگر مسلمانان 

خود و نسلهای بعد می خواهم این فرصت را غنیمت شمارند هیچ گونه کوتاهی بر امر به معروف و نهی از منکر 

ننمایند زندگی با عزت و مرگ با عزت وظیفه خود بدانیم تا این تاریخ که ثبت نام شد عازم جبهه حق علیه کفرمی 

 شهیدعباس عباسی فرد  هرکجا مسئولین و خانواده صالح ببیننددرست است.والسالم  شوم محل دفن

 

 

 

 



 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید اسماعیل فربود

با درود به رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی چند کلمه ای به عنوان وصیت نامه آغاز می کنم . اکنون که 

اسالم احتیاج به خون دارد و بایدبه پای درخت انقالب خون ریخت تا جان تازه ای بدهد ، من با صراحت کامل 

باطل می روم آیامگر شهادت بهترین مرگی  اعالم می دارم که با میل خود به میدان عرصه تاخت و تاز حق علیه

نیست که نصیب انسان می شود پس چرا نرویم تا اگر سعادت داشتیم آنرا به دست آوریم بار الها مرگم را در راه 

 خودت قرار بده .

ه جزء مردم ، نه اینکه رئیس جمهور عزیزمان آقای خامنه ای می فرماید که بارالها به تو پناه می برم اگر به راهی ب

شهادت از دنیا بروم پاسداران عزیز دلم می خواست وقتی که از جبهه بر گشتم در سپاه بیایم ، برادران قدر خودتان 

را بدانید اگر داستان حسین عارض پور آن پاسدار دزفولی شنیده باشید که در خواب دیده بود که امام زمان 

ام زمان است و امام می فرماید ای کاش من هم یک )عج(سپاه را دامن خودش حساب کرده بود سپاه دامن ام

پاسدار بودم ، منافقان بدانند که شما لیاقت ندارید دامن آقا امام زمان را آلوده سازید پس بیایید به دامن ملت و 

در پیشگاه خداوند توبه کنید که توبه شما پذیرفته می شود. خدا را به امام زمان قسم می دهم که هر کس قابل 

ت است، هدایت و هر کس که بر قلبش مهر سیاه زده شده سر نگون کنید امام امت را تنها نگذارید نصایح هدای

امام را خوب گوش کنید و آن را اجراء نمایید . امام زمان را دل خون نکنید که در قیامت هیچ عذری ندارید 

ه شما داده ام و خیلی حق بر گردن دوستان عزیز و همسایگان گرامی مدتی که من با شما بودم زحمات زیادی ب

من دارید خواهش می کنم مرا حالل کنید و من در قیامت اگر خداوند اجازه دهد شما را شفاعت خواهم کرد ، 

برادرانی که همراه جنازه ام می روید خواهش می کنم بدن خونین مرا به مادر و خواهر غمگین نشان دهید تا بار 

بدن خونین دفن نمایید تا شاید اجر بیشتری ببرم پدر جان تو هم خیلی بر من حق  دیگر چهره مرا ببینند مرا با

داری ولی چاره ای نیست تو خیلی انتظار داشتی توقع داشتی در هنگامی که افتاده شدی عصایت بگیرم و من 

جوان  برای تو فرزندی زحمتکش باشم و خیلی خیالها . ولی پدرجان اسالم واجب تر از همه چیز هاست همه

هستند و همه پدرانشان این فکر را می کردند ولی اسالم خون می خواهد و باید خون داد تا پیش خدا شرمنده 

نشویم ، موقعی که گفت : آن وقتی که اسالم خون می خواست ، چرا خون ندادی مگر می خواستی که نمیری و 

عزیز دارم ، درس بخوانید و به معلم و  اسالم خون خواست و من رفتم خون بدهم و یک وصیت به دانش آموزان

برادران من ، منافق در  .ولو با السین  رئیس خود احترام خاصی قائل شوید که پیامبر ما می فرماید : اطلب العلم



 

بین شماست و خوب مواظب باشید با سپاه و بسیج همکاری کنید و نگذارید که منافقین سر بلند کنند آنها را سر 

سر بلند کردند همه شما را خواهند کشت و یک وصیت به معلمین عزیز : دانش آموزان را خوب  کوب کنید که اگر

علم بیا موزید و آنها را اذیت نکنید با مهربانی و عطوفت دانش آموزان را علم بیا موزید همان طور که امامان باما 

ر و مادر و برادر و خواهرم دارم خواهش دانش آموزان بسیار مهربان و با عطوفت رفتار می کردند . یک وصیت به پد

می کنم زیاد گریه نکنید میدانم مهر و محبتی که از من در دل دارید شمارا آزار می دهد ولی خواهش می کنم 

برای خدا تحمل داشته باشید تا در قیامت پیش حضرت فاطمه رو سفید باشید ،زیاد قرآن بخوانید و به آن عمل 

الشهاده فی سبیلک خدا یا مرا در بستر ممیران که شهادت برای من بسی افتخار است به  کنید اللهم ارزقنا توفیق

همین زودیها پشت سر امام امت نماز را در کربال خواهیم خواند و بعد به قدس خواهیم رفت . والسالم اسماعیل 

 فربود

 

 بسم  رب الشهداء الصدیقین

 وصیت نامه شهید عباس فقیه

هم اسئلک ان یفعل و فاتی قتال فی سبیلک تحت رایه نبیک مع اولیائک و اسئلک ان تقتل هیهات من الذله// الل

بی اعداء رسولک) امام صادق ع ( خداوندا : از تو خواهانم که مرگم را ، شهادت در راه خودت ، تحت رایت رسولت 

 من نابود گردانی . و در کنار اولیا ئت قرار دهی از تو خواهانم که دشمنان خود و پیامبرت را به دست

سالم بر زنده کننده مؤمنین و هالک کننده کافران ، سالم بر مهدی عجل ا... فرجه ، سالم بر ابراهیم زمان خمینی 

بت شکن و سالم بر شهیدان و مسلمین جهان و مرگ بر فاسدین ومرگ بر صدام و صدامیان ، پدر و مادر عزیزم 

یتی که داشتم برای رضای خدا و نابودی دشمنان اسالم به جنگ کفار رفتم من بنا به فرمان خداوند و بنا به مسئول

تا بتوانم برای اسالم  کمک کرده باشم و خدا را از خود راضی و خوشنود سازم پدر و مادر عزیزم ، برادران و خواهران 

ها را نبینم با و دوستان و خویشان و همسایگانم من از شما می خواهم که مرا ببخشید جون ممکن است من شما

چند کلمه و سفارش با شما خداحافظی می کنم و هر چند خواسته های من باعث زحمت می شود اما چه عیب 

دارد چون شماتمام زحمتهای مرا کشیده اید راستی من چه می دانم برای شماها بنویسم و چه سفارشی برای شما 

 ها نمایم .



 

ا بودید مرا مشوق و راهنما بودید و این شما بودید که مرا در ادامه این شما بودید که مرا پرورش دادید و این شم

راه امید دادید و اکنون این خونها چه ارزش دارد که در راه شما که راه هستی مطلق است ریخته شود ، تا این 

ده ، ای انقالب اسالمی عزیز سیراب شود ای انقالب اسالمی عزیز سیراب شو از خون و به حرکت الهی ات ادامه ب

 بازوان انقالب بجوشید از خون ما  و به تداوم انقالب ادامه دهید .

ای اسالمیان بر خروشید و به پیروی این رهبر کبیر پرچم اسالم را در سرتا سر جهان به اهتزاز در آورید ، ای 

و غیره بر خیزید و جوانان همه مسئولید در برابر ملتهای تحت ستم ، فلسطین ، لبنان ، عراق و افغانستان عزیز 

بکوشید تا به یاری اهلل آنها را از زیر یوغ چپا ولگران نجات دهید . برادران عزیزم هوشیار باشید و به چیزی غیر از 

اسالم و قرآن فکر نکنید هر چه خیر و صالح انسان است در این کتاب نهفته است و شما نیز سعی کنید راه خدا 

 ز بذل جان و مال خویش دریغ نورزید و زینب گونه به راه شهیدان ادامه دهید .را ترویج نمائید و در این راه ا

ای مردم شما بی تفاوت نباشید و هر کدام به دست خود تا میتوانید بکوشید ، کارگر در خانه ، کشاورز در کشتزار 

می توانید فعالیت  ، سرباز در جبهه، حق معلم در مدرسه، روحانی در اجتماع و همه مردم در صحنه هر کدام تا

نمائید تااین انقالب به پیروزی نهائی و کامل برسانید که مقدمه ای برای انقالب جهانی حضرت بقیه ا... االعظم می 

باشد در این راه از هیچ چیز نهراسید و واهمه ای به دل راه ندهید . ای جوانان نکند در خواب غفلت ذلت به سر 

س شهادت به ما داد وشهید شد ای جوانان مبادا غفلت نموده و رهرو ائمه اطهار ببرید که حسین در میدان نبرد در

و الگویان و اسوهای تاریخ نباشید که امام اولمان علی در محراب عبادت شهید شد مبادا بی تفاوت باشید که علی 

ادا از رفتن اکبر و علی اصغر حسین شهید شدند و درس شهادت و شهامت را به ما آموختند . ای مادران مب

 فرزندانتان به جبهه ها مخالفت نمائید که در محضر خداوند نمی توانید لبیک و جواب به ندای زینب دهید.

و همه مانند خاندان وهب جوانانتان را به جبهه نبرد بفرستید و حتی جسد او را تحویل نگیرید زیرا مادر وهب 

رم . ای برادران و خوهران و آقایان و دوستان بر من گریه و فرمود: سری را که در راه خدا داده ام تحویل نمی گی

زاری نکنید اگر مرا دوست دارید نگذارید سالحم که سالح حسین بن علی است بر زمین افتد و با شرکت در جبهه 

و کمکهای مالی پشت جبهه اسالم را یاری و تداوم بخشید وگرنه من نمی خواهم بگویید بدبخت شد فالن شد من 

رزوهایم رسیده ام و این قابل درک نیست مگر برای آن که خدا را بیش از هر چیز دوست دارند ای برادران و به آ

خواهران عزیزم پدران و مادران استغفار کنید و دعا را ازیاد نبرید و بهترین درمانها برای تسکین قلب است در راه 

 ندهید.خدا قدم بردارید و هر گز به دشمنان اجازه تفرقه و نفاق 



 

و شما را از روحانیون عزیز جدا ننمایند که اگر چنین نمودند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست ای 

برادران ای خواهرانم هرگز امام بت شکن زمان را ، تنها نگذارید و همیشه به ندای او لبیک گوئید و ازروحانیون 

رش می کنم و دوری از گناهان تا می توانید با شعار ال اله اال اهلل ، متعهد جدا نشوید و شما را به تقوی و نماز سفا

اهلل اکبر خمینی رهبر استقالل آزادی جمهوری اسالمی ، مرگ بر شرق و غرب و منافق و مرگ بر دشمنان اسالم 

 از ژرفهای دلهایتان فریاد آرید.

اهش می کنم اخالق اسالمی را رعایت ای خواهران شما را به حجاب اسالمی سفارش می کنم و ای برادران خو

نمائید و از شوخیهای زشت و رکیک دست بردارید و در مراسم ختم من قرآن را با ترجمه بخوانید و در هر مجلس 

که هستید قرآن را با ترجمه بخوانید و از شما استدعا دارم که امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید زیرا امر 

روز 30روز روزه بدهکارم  34منکر باعث خود سازی انسان و جامعه می گردد . پدر و مادر عزیزم  به معروف ونهی از

( و به عللی موفق به گرفتن آن نشده ام و  1361روز در امسال)3و  1359ویک روز را در سال  1360را در سال 

وجهی که پهلوی برادرم است  به جای من بگیرید و کتابهایم را به کتاب خانه مهدی موعود تحویل دهید مقدار

نیمی از آن را به کتاب خانه و نیم دیگر به فقراء و خرج ختمم کنید و اگر من الیق شهادت بودم وبه درجه رفیع 

شهادت نائل آمدم در مراسمم خرج تراشی نکنید چند تا از روحانیون انقالبی را دعوت نموده و مجلس انقالبی 

ی در مجلس دخالت نماید و اگر جنازه ام را را به والیت آوردند هم جوار تشکیل دهید ، خدا نکند دست ناکس

برادران شهیدم محمد صادق فقیه حسینی و اسد اهلل  ابطحی تدفین نمائید و هرگاه به یاد من افتادید و خواستید 

ران و ستمگران برای من گریه و زاری نمائید در آن لحظه به فکر کربالی حسین )ع( باشید که در آن زمان با کاف

برای پا برجا ماندن اسالم و آزادی و ناموس تمام مسلمانان از زیر سلطه یزید جنایتکار چگونه جان خود را و 

فرزندان و عزیزانشان را دو دستی تقدیم حق تعالی نمود ، مادر مگر علی اکبر و قاسم و سرباز شش ماهه اش در 

ش را از بدن جدا نکردند مگر من از شهیدان صدر اسالم و روز عاشورا شهید نشدند مگر حضرت عباس دو دست

شهیدان تاریخ و شهیدان انقالب اسالمی باالتر و بزرگوارترم. نه هرگز ،پس من از آنها بزرگوارتر نخواهم بود بلکه 

شما  یک بنده حقیر و ضعیف و گنهکارم پدر و مادر عزیزم امیدوارم برای شما یک فرزند نیکو و صالح بوده باشم از

می خواهم پس از شهادتم هیچگونه گریه و زاری نکنید و به جای پرچم سیاه پرچم سبز بزنید مرا ببخشید و 

حاللم نمائید و از برادران و خواهرانم و خویشاوندان و دوستان و همسایه گان که اگر خطائی از من حقیر به شما 

 روا داشته ام از بزگواریتان مرا عفو نمائید. 

استوار باشید لحظه ای از ذکر و نام خدا غفلت ننمائید و در راه دین و اعتالی آن کوشا باشید از همگی  و چون کوه

شما معذرت می خواهم بیش از این مزاحم اوقات شریفتان نمی گردم و همگی شما را به خدا می سپارم . خداحافظ 



 

ل نمائید . ) خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی پدر و مادرم وبرادران وخواهرانم و دوستان و خویشاوندانم مرا حال

 03/06/61را نگهدار ( والسالم علیکم ورحمه ا... و برکاته عباس فقیه 

 

 بسم  رب الشهداء الصدیقین

 وصیت نامه شهید عبداهلل سروری مطلق

ر نیکی ، نیکی دیگری )و فوق کل ذی برٍ بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اهلل و اذا قتل فلیس فوقه بر(  باال تر از ه

است تا اینکه انسان در راه خدا کشته شود هنگامی که در رها خدا کشته شد دیگر هیچ نیکی باال تر از آن نیست 

.)رسول اکرم ص( جهاد رهائی بخش یکی از مهم ترین وظائف هر فرد مسلمان است و مؤمن پیکار گر از درجات 

بهشت جاودان به خدا می فروشد و البته این معالمه بسیار بلند اخروی و مغفرت و رحمت خاص خدای خویش 

موفق و پرسود است و رضای خدا برای او از هر پادشاهی برتر و ارزشمندتر است . پیامبر اکرم )ص(می فرماید: 

کسانی که در راه خدا برای آزادی بندگان خدا قیام می کنند و جهاد می نمایند در قیامت از دری وارد می شوند 

باب مجاهدان نام دارد که این در فقط به روی مجاهدان گشوده می شود و آنان که با نهایت شکوه و عزت که 

سالح بر دوش در پیش چشمان همگی و قبل از همه بهشتیان وارد می شوند و فرشتگان مقرب پروردگار به آنان 

می خورند هر کس که جنگ و  سالم می کنند و خوش آمد می گویند و دیگران به مقام و موقعیت آنان غبطه

جهاد در راه خدا را ترک کند خدا لباس ذلت بر تنش می پوشاند در زندگی فقیر و تهی دست می شود دینش را 

از کف می دهد و به عذاب درد ناک مبتال می گردد . اینجانب عبداهلل سروری مطلق وظیفه خود دانستم برای 

ا به جبهه بروم و بر علیه مشرکین و دشمنان خدا بجنگم و تا جان احیاء دین خود و مقدس اسالم برای رضای خد

در بدن دارم بر علیه دشمن زبون به ستیز بپردازم پدر و مادرم اگر من شهید شدم برایم گریه نکنید و همچون 

کنم کوه در مقابل سختی ها و نابسامانیها شدائد روزگار مقاوم باشید از کلیه خویشان و دوستان خود توصیه می 

که برای من گریه نکنند )تا می توانید برای احیاء دین اسالم از هیچ چیز دریغ نورزید( دعای همیشگی برای امام 

 امت از یادتان نرود . خدایا،خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار .)فرزند شما عبداهلل سروری مطلق(

 

 

 



 

 بسم  رب الشهداء الصدیقین

 یدی              وصیت نامه شهید محمد جعفر سع

آنان که در راه خدا و بر  ﴾169عمران آل﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

 علیه دشمنان خدا مبارزه می کنند و کشته می شوند مپندارید که مرده اند

 خدای خود روزی می خورند .   ) قرآن کریم (بلکه زنده اند و نزد 

سالم بر حسین علیه ) ع( پرچمدار نهضت عاشورا و سالم بر مهدی )عج( منجی عالم بشریت و سالم بر رهبر کبیر 

انقالب و بنیان گذار جمهوری اسالمی امام خمینی و سالم بر شهدای گلگون کفن اسالم . خداوندا تو را شکر می 

گرفتی و از ظلمت به وی نور هدایت کردی ، خداوندا مرا ببخش از گناهانی که در طول عمر کم گویم که دستم را 

بر اثر پیروی از هواهای نفسانیم انجام داده ام ، اگر چه می دانم که بخشش و کرم تو بیش از گناهانی است ، خدایا 

مال و فرزند و لذتهای دنیوی می در قرآن و روایات خوانده بودم که تو مشتری جان خون کسانی هستی که از 

گذرند و به سوی تو می آیند و من امروز خود را در صف آنها قرار داده ام تا اگر قابل باشم خریدارم باشی.  آمین 

یا رب العالمین . برادران و خواهران و امت شهید پرور ایران امروز روز یاری اسالم است و روز لبیک گفتن به هل 

ام حسین )ع( است ، امیدوارم که این راه را که پیش گرفته اید به رهبری امام امت تا انقالب من ناصر ینصرنی ام

حضرت مهدی )عج( ادامه دهید . انشاء ا...  و اما سخنی هم با پدر و مادرم پدر ومادر عزیزم زحمات شما را تا 

ا حافظی کنم از شما پوزش می خواهم قیامت فراموش نمی کنم و از اینه هنگام اعزام ، نتوانستم بیایم با شما خد

و امیدوارم که مرا ببخشید و اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد ناراحتی نکنید و خدا را شکر کنید که فرزندی را 

تقدیم اسالم کرده اید و اما همسرم می دانم که با خبر شهادتم نگران و ناراحت می شوی ، اما به یاد بیاور روزهایی 

بال صحبت می کردیم و از اهلبیت امام حسین می گفتیم ، به خصوص از صبر حضرت زینب )س( که در موقعه کر

و از شما می خواهم صبور باشید و خدا را شکر بگویید و اگر توانستی خودت از فرزندان نگهداری کن و آنها را 

د و از برادرانم می خواهم که مرا خوب تربیت کن و بگو تا راهم را ادامه دهند و از اسالم و والیت فقیه پیروی نماین

ببخشند و از خداوند برایم طلب آمرزش کنند و هیچ ناراحت و نگران نباشید و خدا را شکر کنید و اگر برادرم 

نوشاد آمد ایران از او هم برایم طلب بخشش کنید . از دوستان و آشنایان طلب بخشش دارم، ودرضمن مرادرگلستان 

 والسالم   30/09/65دمحمدجعفر سعیدیشهداءگناوه دفن کنید. شهی

 



 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید علی سلمانیکار

. هرگز مپندارید آنان که ﴾169عمران آل﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

شده اند مردگانند بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند سالم بر رهبر عظیم در راه خدا کشته 

الشان انقالب و نائب بر حقش امام زمان و امام خمینی و سالم بر مؤمنان و مسلمانان و اسالم سالم بر رزمندگان 

با کافران مبارزه می کنند . و  جمهوری اسالمی ایران که در راه خدا جهاد می کنند و تا آخرین قطره خونشان

سالم بر پدر و مادرم که اینطور مرا تربیت کردند تا در راه اسالم جهاد کنم حال که تمام ستمکاران و خون خواران 

دنیا برای نابودی اسالم و حمله به کشور اسالمی ایران بسیج شده اند ما تا آخرین قطره خون خویش با آنهان 

اهلل آنها را نابود خواهیم کرد . پدر و مادر عزیزم اگراین افتخار بزرگ )شهادت( نصیبم شد مبارزه می کنیم و انشاء

هرگز ناراحت نشوید چون خودم از خدا خواسته بودم و هر روز بعد از نمازهایم از خدا می خواستم که شهادت 

و گریه نکند و من راضیم به رضای نصیبم بگرداند . انشاء اهلل از مادرم میخواهم که در مرک من زینب وار صبر کند 

خدا ، هر چه خدا بخواهد همان می شود و از جوانان می خواهم که به سخنان امام خودگوش کنند و در خط امام 

باشند و گرنه گمراهند و خدا بر آنان غضب خواهند کرد و در روز محشر با کافران در یک خط خواهند بود . خدایا 

خدایا من روسیاه و گنهکارم و این بنده ذلیل و گنهکار خودت را ببخش و مرا در صف مرا سرباز خودت قرار ده . 

یاران حسین )ع( قرار بده ، امید از خدا دارم که پدرم مادرم ، خواهرانم برادرانم مرا حالل کنند و دعا برای آخرتم 

ذلیل نشوند سالمتی همه شما از نمایند . و از همه اقوام    می خواهم که با بچه هایم طوری رفتار نمایند که 

 1360آبان 13خداوند قادر می طلبم. آمین یا رب العالمین      مورخه 

 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید محمد صحرانشین

.. که بنام ا... در کوبنده ظلم و ستم و بنام ا... پاسدار خون شهیدان و بنام ا... که روح استقامت در ما دمید و بنام ا.

 روح در قالب دارم وحیات را در ما دمید .

با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و بنیانکذار جمهوری اسالمی ایران سالم به روان پاک شهیدان که باخون گرم 

خویش با جانبازی و فداکای و فداکردن جان خود را در راه ا... به هدف الهی خود رسیدند و با جانبازی به استکبار 



 

صدامیان شتافته و آنها را از بین بردند . اینجانب محمد صحرانشین داوطلبانه روانه جبهه می شوم تا با رفتن و 

خود به جبهه بتوانم این صدامیان را هر چه زودتر از بین ببرم و حکومت عدل الهی را که همان حکومت انبیا ء 

اسالم که از امام حسین تا به حال همینطور  می با شد در عراق و دیگر شهرهای مسلمان ایجاد شود آری این

جنگ حق علیه باطل بوده است باید این دشمان از بین ببریم و بتوانیم مستقیماً به طرف اهلل بشتا بیم و چنانچه 

قرآن می فرماید انا هلل وانا الیه راجعون و خود حقیرانه آن می دانم که پیامی برای هموطنان خویش داشته باشم 

ا برای همه می گویم که ای پدران و مادران که می روید پای قبرها می نشینید وبرای امام حسین گریه ولی این ر

می کنید این مانند جنگ امام حسین است بیایید بروید جبهه جنگ کنید و نگذارید که شهیدان ما به هدر برود 

امام فرمود حجاب مانند سنگر است و  پیام من به برادرانم و خواهرانم این است که حجاب خود را حفظ کنید  که

این جمله از این پس فراموش نکنید تا بتوانند پاسدار اسالم و خون شهیدان باشند برادرانم اسلحه به زمین افتاده 

من را به دست گیرید و به سینه بفشارید و این چیز یادگار من است که از جانب من به تو  می شود پیام من به 

ت که به فرمایشات امام گوش فرا دهند و ادامه دهنده خون شهیدان باشند مادرم برای اینکه مردم ایران این اس

پیروزی از هر سو نمایان است گریه برای من مکن زیرا که من بهتر از علی اصغر حسین نیستم و هر گناهی از من 

 نشینسر زده مرا ببخشید . والسالم علیکم و رحمه ا... وبرکاته          محمد صحرا 

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید  احمد غالمی

حال که اسالم عزیزمان در خطر است و اسالم احتیاج به خون ما جوانان دارد از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهیم 

کرد . پیامم به مادرم : اگر من شهید شدم بر من گریه نکنید و یک پیام به برادرم دارم برادرعزیزم اول تا جان 

رای اسالم خدمت کنید ، دوم اینکه برای من ناراحت نباشید در این جهان یک مرگ وجود دارد اما باید دارید ب

یک مرگ پر افتخار انتخاب کنید . شهید شدن در راه اسالم و این اسالم عزیز احتیاج به خون ما جوانان دارد . 

بروید و نماز بخوانید و به جزء اسالم هیچ برادرانم یک نصیحت برای شما می کنم می خواهم بگویم که راه اسالم  

فکری نکنید . چند نصیحت به برادرانم و خواهرانم عرض کنم برادران و خواهران  وحدت کلمه را حفظ کنید و 

نماز را هیچ  وقت فراموش نکنید و به فرمان امام گوش کنید که گوش کردن به فرمان امام امر واجبی است .مردم 

ین عمل کنید که ما از چنین کسانی ضربه خورده ایم باید اینها نابود شوند چون که آدم بشو : قاطعانه با منافق

نیستند .خدایا این رهبر عالی قدر ما را حفظ کن و دشمنان آن اگر قابل اصالحند اصالح کن و اگر نیستند نابود 



 

یه باطل و نابودی صدام و صدامیان کن .خدایا این رزمندگان ما را پیروز کن .خداحافظ // به امید پیروزی حق عل

 انشاءاهلل موفق باشید .

 

 بسم رب الشهداءو الصدیقین

 وصیت نامه شهید محمد عابدی

  ﴾169آل عمران﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

در راه خدا کشته می شوند ، مردگانند بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می  و گمان نبرید که آنان که

 خورند .

 به کام خود رسیدم من     شهیدم من شهیدم من   

 نمی بینم تو را دیگر .         بیا مادر حاللم کن 

 شمسی صادره از محمد آباد . 1344اینجانب محمد عابدی فرزند حاجی متولد سال 

خودم داوطلب ثبت نام کرده ام در بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی که بروم به جبهه برای پابداری از اسالم  من

و میهن اسالمی و برای پاسداری از خون شهیدان و خواسته ام  که خودم هم مثل این شهیدان به شهادت برسم 

سعادت می دانم و من می خواهم با خون خودم و ادامه دهنده راه شهیدان باشم و من مرگ را در راه خدا جزء 

درخت اسالم را آبیاری کنم ، و از پدر و مادرم خیلی ممنونم که توانستند فرزندی تربیت دهند که جان ناقابل 

خود را تقدیم اسالم و امام کند ، و از تمام مردم مسلمان ایران می خواهم که به سخنان امام گوش فرا دهند و 

ال کنید و ادامه دهنده راه حسین باشیم و نگذارید که دشمنان اسالم ذره ای در خاکمان داخل خط امام را دونب

شوند و از تمام مردم مسلمان می خواهم که مرا حالل کنید به ویژه پدر و مادرم و امید وارم که خدای بزرگ به 

 والسالم   شما به خصوص خانواد ه عزیزم صبر و مقاومت عنایت فرماید .   انشاء ا...   

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید حسین غالمی

خدا،خدا ی که خلق کننده دنیا و آخرت می باشد ، با نام خدا شروع کرده ام چند کلمه ای به عنوان وصیت می 

م نویسم . این وصیت نامه را وقتی نوشتم که چند روز دیگر بری عزیمت به جبهه باقی نمانده است. آماده هستی

برای نبرد با کفار بعثی و دفاع از اسالم و میهن اسالمی . رفتنم به جبهه به توصیه هیچ کس نمی باشد بلکه 

خواسته خودم می باشد وظیفه شرعی که خداوند به عهده مسلمانها گذاشته است . من به جبهه میروم تا دینی 

مادر و بستگانم این است که اگر من شهید شدم  که خداوند به عهده ما گذاشته است اداء بکنیم . سفارش به پدر و

در سوگ من گریه نکنند . بخا طر من هیچ گونه ناراحت نباشند . چون شهادت نعمتی است که خدا وند به همه 

کس عطا نمی کند بلکه به افرادی میدهد که واقعا خواهان شهادت راه خدا هستند . اگر من شهید شدم بزرگترین 

که در روز قیامت در صف پدر ومادر شهداء باشید افتخار کنید که شما هم مثل هزاران مادر  افتخار شما این است

 جوان داده هستید . من هم مانند بسیاری از جوانان پر شور دلم می خواهد قیامت در صف شهداء باشم . 

 

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 وصیت نامه شهید علی شمسویی

  ﴾169آل عمران﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

با سالم و درود به منجی عالم بشریت امام زمان )عج( و نائب بر حقش رهبر کبیر انقالب و طول عمر به وجود امام 

 از می کنم .امت خمینی بت شکن سخنم را آغ

 در اولین فرصتی که دارم با عرض معذرت و با زبان الکن به ملت عزیز ایران توصیه می کنم .

که امام را تنها نگذارید و از شما مردم عزیز متعهد و شهید پرور این مرز و بوم خواهانم که ادامه دهنده راه تمام 

 دایی ناخواسته پایمال گردد .این شهیدان انقالب باشید و نگذارید که خون این عزیزان خ

اینجانب علی شمسویی از روستای زائر عباسی که اکنون عازم جبهه های حق علیه باطل هستم از تمام برادران و 

خواهران متعهد و مؤمن ، حاللی می طلبم ، امید آن دارم چنانچه بدی از من دیده اید مرا ببخشید و مرا حالل 



 

ست و نیز به شما شاگردان عزیز و همکال سیان محترم وصیتی دارم ، که نهایت نمایید چون که عفو از بزرگان ا

کوشش را به عمل آورید و از درس خوندن کوتاهی نکنید که امروز کشور ما به وجود شما و درس خوندن شما 

دبیران  احتیاج دارد و نیز این بنده حقیر را ببخشید ، چنانچه شهادت نصیبم شد این سنگر را حفظ کنید و شما

محترم  و مربیان عزیزو گرامی و بزرگورا از شما خواهانم که تعالیم معارف اسالمی به دانش آموزان درس بدهید .و 

این نونهاالن شکفته انقالب را در مکتب این انقالب و اسالم عزیز راهنما باشید و مبادا مبادا خدایی ناخواسته ایده 

ب پاک و منور آنها تلقین نمایید که به انحراف کشیده شوند و شما باید ای غیر از راه و روش این انقالب به قل

کاری کنید تا با آشنایی با معارف اسالمی این نهاالن ادامه دهنده راه شهیدان اسالم از صدر تا کنون باشند و البته 

وصیتی به پدر و  می بخشید و مرا حالل کنید از آن حق بزرگی که بر من دارید و آن حق تربیت و تعلیم است و

مادرم دارم ای پدر عزیز و ای مادر گرامی که حق خدا می داند و من با این زبان الکن قادر به ادای آن فریضه 

نیستم ای پدر عزیز و مادر گرامی من مقصرم و از دستورات شما فرمان برداری نکرده ام از شما خواهشمندم که 

ز آن حقی که از شما بر گردن دارم ادا نکرده ام ای پدر عزیز و ای مادر مرا ببخشید و مرا عفو کنید و من می دانم ا

مهربان و گرامی اگر شهادت نصیب من شد بر سر قبر من گریه نکنید زیرا باعث خوشحالی دشمن می شود وروح 

دیدار حجه من نیز از گریه شما ناراحت می گردد بدانید که من به جوار شهداء رفته ام به دیدار حاج علی فقیه به 

تن از یاران باوفای ایشان و نماینده ام شهید  72اسالم عاشوی و معلم شهید چاهشوری و به زیارت شهید بهشتی و 

شهریاری رفته ام و شما باید بدانید که من از آنها بهتر    نبوده ام و شما نیز همچون پدران و مادران آن شهدا 

ا برای فرزند زهرا و آقای دو عالم شهید مظلوم حسین بن علی )ع( صبر و استقامت را پیشه خود کنید و گریه شم

باشد . و باری پدرعزیز  و مادر بزرگوارم اگر شهادت نصیب من شد مرا در قبرستان روستای میانخره پهلوی آرامگاه 

ه فرزندتان را شهید عزیز حاج علی فقیه دفن نمایید . باز هم می گویم پدر گرامی و مادر عزیز مبادا مبادا از اینک

از دست داده اید خدایی ناخواسته با این انقالب و اسالم و امام دل سرد شده و دست از کوشش و مبارزه بردارید 

و راه را به دشمنان باز بگذارید در پایان امام را فراموش نکنید و دست از یاری او برندارید .فرزند حقیر شما علی 

 شمسویی

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 حسن فقیه زادهوصیت نامه سید 

اینجانب حسن فقیه زاده مایلم در گروه شهید عبدالهی شرکت نمایم خدمت کوچکی باشد برای این ملت 

شهیدپروری  فرزندان عزیزشان که در بسیج بودند و رفته اند به جبهه که با دشمنان اسالم بجنگند و وظیفه ماست 

ن مزدوران ازخدا بی خبر به کار ناجوانمردانه خود که این سنگر که در پشت جبهه هست پر کنیم و نتوانند ای

 دست زنند و مشت محکمی باشد بر دهان مزدوران داخلی و خارجی و راس آنان آمریکا.  والسالم

 

 بسمه تعالی 

 وصیت نامه شهید حسین سلیمانی راد

ر راه مبارزه حق علیه باطل اشهد ان ال اله اال ا... و اشهد ان محمد عبده و رسوله شکر خدای را که توفیق یافتم د

شرکت کنم و آنچه را که دارم در طبق اخالص نهاده تقدیم ایزد منان کنم و آنچه را که حسین علیه السالم و 

یارانش و تمام رزمندگان صدر اسالم پروانه وار دور آن می گشتیم من هم آن را باز یابم . با درود وسالم بر منجی 

با سالم و درود بر رزمندگان کفر ستیز اسالم . من یک محصل بودم و در دوره  عالم بشریت حضرت مهدی )عج( و

ابتدایی تحصیل می کردم خیلی دلم می خواست به جبهه بروم و یک رزمنده باشم وقتی به دوره راهنمایی رسیدم 

اعزام  7/12/64خیلی بیشتر عشق به کربال داشتم به بسیج خورموج مراجعه کردم در جواب گفتند که در تاریخ 

می باشد . ای پدر و مادر عزیز نمی دانی چطور از شما تشکر کنم ای پدر یاد آن روز که به شما گفتم اجازه می 

بروم به جبهه گفتی آری فرزندم من افتخار می کنم که توبه جبهه بروی وراه  7/12/64دهید می خواهم در روز 

تها در راه بزگ شدن من کشیده ای ، ای مادرم برای من شهیدان را ادامه دهی ای مادرم یادم هست که چه زحم

گریه نکن و به خواهر کوچکم دلداری دهید تا برای من گریه نکند و اشک نریزد ، خواهرانم برای من اشک نریزید 

من زنده هستم و نزد پروردگا خویش روزی میگیرم ای دوستان ویاران من ، روزهای جمعه در انتظارشما هستند 

شهید شده ام از پروردگار روزی می گیرم و شما ای عزیزان و جوانان انقالب و ای انقالب سازان جبهه  گر چه من

ها را خالی نگذارید و بروید و راه شهیدان را ادامه دهید و بجنگید تا رفع فتنه در جهان، حرف من و تمام شهیدان 

رسیدم و این کام شهادت بود  رفت من به بهترین کام این است امام را هرگز تنها نگذارید و نگویید که نا کام بود و

   . 



 

 

 انا اهلل و انا الیه راجعون 

 وصیت نامه شهید محمد علی زاده

اکنون که این انقالب اسالمی به رهبری خمینی بزرگ پیروز گشته و استعمار و استعمارگران در این مملکت رخت 

ظلم ظالمان نجات پیدا کنند لذا امپریالیسم شرق و غرق تجاوز بر بسته و می رود تا این که مستضعفان ، جهان از 

گر که طوفان نابودی خود را به چشم خود می بیند لذا آرام نشسته و در گوشه ای از کشور عزیز آشوب به پا می 

کنند و از آن طرف دولت مزدور عراق این نوکر تجاوز گران که می رفت تا موج خروشان ملت مسلمان به نابودی 

شانده شود لذا به دستور ارباب خود دست به چنین جنایت زده و همه می دانند که دیر یا زود گورستانی در ک

مرزهای ایران برای خودآماده می کنند تا ما مسلمان ها در ایران نفس می کشیم ایران گورستان تجاوز گران می 

و دندان از انقالب اسالمی عزیز دفاع می کنیم  باشد و انشا اهلل هیچ وقت مأیوس و نا امید نخواهیم شد و با چنگ

می جنگیم تا قطره قطره خونمان در شنهای جنوب و غرب ریخته شود تا نهال انقالب مستضعفین ایران و جهان 

بارور شود و یکی پس از دیگری این امانت الهی را بر دوش می گیریم و به دوستان عزیز عرض می کنم که امروز 

ی قرار گرفته ایم و از طرف خداوند تبارک و تعالی مورد آزمایش می باشیم و باید از این آزمایش در برابر رحمت اله

سر افراز و پیروز شویم رهبری امام خمینی یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است به مستضعفین ایران و جهان 

هران و خویشا وندان جملگی بـــه صبر و و باید قدر این رهبر را بدانیم و در پایان پدر ومادران و برادران و خوا

استقامت دعوت می کنم که خدا صابران را دوست می دارد و مبادا برای من اشک بریزید و گریه کنید .      خدایا 

 ، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 

 وصیتنامه شهید سهراب )محمد( شباب

 بنیان مرصوصان ا... یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم 

این حقیر سهراب شباب فرزند عباس ساکن روستا زائر عباسی وصیت نامه خود را با یاد خدا آغاز می کنم . بنام 

 آنکه نامش بهار دل محبان است:      

 خوش آن روز که زهرا شاد گردد                 علی از قید غم آزاد گردد



 

 جهان در پرتوش آباد گردد        محمد                    بیاید مهدی آل 

می باشد و این آخین وصیتنامه ای است که می  18/4/65حال که می خواهم وصیت نامه ام را بنویسم مورخه 

نویسم : با سالم و درود حضور محضر پاک امام امت ، اسوه سراسر تاریخ وبا سالم به پیشگاه شهدای گرانقدر صحنه 

جنگ تحمیلی که با رفتن خود این نهال جوان انقالب را آبیاری کردند و با سالم و کربال و انقالب خون بارمان و 

درود بیکران حضور شما ملت قهرمان و همیشه در صحنه و با سالم مجدد به حضور پدر عزیزم و مادر محترمم و 

عزیزم .ما سربازان برادران گرامی ام  و خواهران محترمه ام و با سالم و درود خدمت تمام خویشاوندان و رفقای 

روح ا... جان می دهیم دست و پا و سر می دهیم ، اما یک قدم به عقب بر نمی گردیم و در خون می تپیم اما 

هرگز و هرگز سازش نمی پذیریم چون سازش اول سقوتمان است و بعد مرگ انقالبمان ، پس اگر صلح کنیم خشم 

زمان )عج( گوش به فرمان نائب آن حضرت هستیم و تا آخرین  خدایی را برای خود  خریده ایم . ما سربازان امام

قطره خون از فرمان آن عزیز اطاعت خواهیم کرد . از جوانان عزیز می خواهم که جنگ را سر لوحه امور قرار دهم 

چون مسلمانان دنیا چشم انتظار ما هستند و تاکی باید بیت المقدس زیر چکمه صیونیستها باشد . از شما جوانان 

غیور می خواهم که بیاید در صحنه و تا رفع فتنه از پای ننشینید چون جنگ ما فقط با صدام نیست ناگفته نماند 

صدام که چیزی نیست ، در ضمن این را هم را بدانید صدام دارد روزهای آخرش سپری می کند و به حول قوه 

ی خواهم که روستا را خالی نکنند چون در خداوند رفتنی است. سخنی با هم والیتی های عزیز دارم و از آنها م

حال حاضر روستاها محور اصلی این مملکت هستند حتی اگر چیزی هم تولید نکنند. جنگ جنگ تا رفع فتنه در 

 18/4/64جهان  سهراب شباب  مورخه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 وصیتنامه شهید داداهلل فاریابی

  ﴾169آل عمران﴿وا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُ 

 گمان نکنید آنهایی که شهید شدند در راه خدا مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. 

انقالب و اسالمی و آزادی و وطن وصیتنامه خود را درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و با درود بر شهیدان راه 

شروع میکنم . مادرم از تو خوا هشمند م که اگر در طول این زندگی شما را اذیت کردم مرا عفو کن اگر در برابر 

شما بی تربیتی انجام داده ام که باعث ناراحتی شما شد مرا ببخشی و شیرت را حاللم کن و اگر از روی نادانی یا 

دی به تو تندی کرده ام ما عفو کن و هر گونه نادانی مرا ببخش و تو دانایی و از من بیشتر می دانی باید از بی خر

روی بزرگت مرا ببخشی ،پدرم: اگر گاهی تورا اذیت کردم یا تورا از روی نادانی آزار رساندم ببخش ،پدرم خداوند 

ک کالس بیش نیست که انسان باید دیر یا زود امتحان از تو راضی باشد چون من از تو رازی هستم . پدر: زندگی ی

را پس دهد و چه کسی که در امتحانات بتواند پیروز شود . برادرم مانباید بنشینیم تا مرگ در رختخواب به سراغ 

ی ما بیاید و ما را به راحتی از بین ببرد ما باید خود سراغ مرگ برویم و آماده شهادت در راه اسالم و جمهوری اسالم

باشیم همان طور که حسین)ع( فرمود: مرگ سرخ به از زندگی ننگین است پس ما به سرور آزادگان گوش می 

دهیم و از جواب آن به سوی جبهه جنگ علیه کفر می شتابیم تا اینکه از فتح کربال حسین )ع( پیروز شویم . ما 

: من بازوی قدرتمند شما را می بوسم و بر این  در این موقع باید به گفته رهبر کبیر انقالب افتخار کنیم که فرمود

بوسه افتخار میکنم. باید با چنین گفته ای به سوی جبهه جنگ علیه کفار بعثی بشتابیم و از مرگ حراسی نداشته 

باشیم زیرا شهادت سعادتی است که نصیب هر کس نمی شود و شهادت فیض پر افتخاریست ، برادرم : مانباید 

ه حسین را تنها گذاشتند ما هم هیچ عکس العمل از خود نشان ندهیم و انتظار این وآن کس مثل مردمان کوفه ک

داشته باشیم. ما امام خود را تنها نخواهیم گذاشت تا یک نفر ما این جوانان حزب اهلل در ایران هستیم هیچ 

ما را ببرند ما با مشتهای گره قدرتمندی نمی تواند به این رخنه پیدا کند ویا آمریکا و اسراییل نمی توانند نفت 

کرده خود تو دهان آمریکا واسراییل خواهیم زد . و ایران و امام خود خمینی کبیر تنها نخواهیم  گذاشت و ما مردم 

کوفه نیستیم ،حسین تنها بماند مگر امت بعد او امام تنها بماند  و تنها پیامی که به همشهریان خود دارم این است 

ادامه دهند ونگذارند که عراق به کشور عزیز مان تجاوز کند و از شما برادران و خواهران تقاضا  که راه شهیدان را

دارم که این منافقین ،این ضد انقالبیون نابود کنند و با شعار خود مردم را به سوی جبهه و جنگ تشویق نمایند .  

 والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته      داداهلل فاریابی



 

 

 مه شهید احمد غالبی  وصیتنا

  ﴾169آل عمران﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

آنان که رفتنند کاری حسینی کرده اند و آنان که مانده اند باید کاری زینبی بکنند.با سالم به حضرت مهدی و 

قش امام امت و سالم برملت ایران و درود بر روان پاک شهیدان .جوانان عزیز مبادا در بستر مرگ جان نائب بر ح

بسپارید چون که حسین بن علی )ع(در میدان جنگ ،حضرت امیر المؤمنین در محراب عبادت به شهادت رسیدند 

در میدان کار زار به شهادت برسیم .  چون آنها الگوی ما هستند ما نیز باید مانند آنها راهشان را ادامه بدهیم و

مادران و پدران مبادا از به جبهه آمدن فرزندانتان بپرهیزید چون که مرگ حق است و بیش از یک باربه طرف 

انسان نمی آید پس چه بهتر که انسان جان خود را در راه خدا ایثار کند . اینک سخنی با دانش آموزان و 

موزان عزیز سنگر مدرسه را حفظ کنید و درسهایتان را خوب یاد بگیرید تا اینکه همکالسیهایم دارم و شما دانش آ

در آینده بتوانید چرخی از چرخهای کشور را بچرخانید . مبادا از درس خواندن و فراگرفتن امتناء ورزید چون که 

 "ز گهواره تا گور دانش بجوی "حضرت خاتم )ص(می فرماید 

یم دارم مادرم : استوار باش و در ماتم من غم به دل مگیر و سیاه مپوش و اشک و در آخر سخنی با خانواده گرام

نریز واز مرگ من ناراحت نشو چون که مرگ در راه خدا و در راه اسالم است و اگر چه انسان در این دنیا لذتی 

راحت مباش چون ندیده است و عمر کوتاهی دارد ولی در آخرت با پیامبران و امامان همنشین می شود. مادرم نا

که مادر وهب حتی سر بریده فرزند خویش را تحویل نگرفت و گفت من سری را که در راه خدا داده ام پس نمی 

گیرم .مادرم استوار باش چون که کوه آهنین و در مقابل حوادث سختگیر مباش و خود را ناراحت نکن ،در ماتم 

دم بدهید زیرا جای خوبی به من تعلق می یابد .  و ای من دهان مردم را شیرین کنید ، شیرینی و شربت به مر

برادرانم شما نیز خوشحال باشید و صبر را پیشه کنید و غم به دل نگیرید و برادرم حیدر تو باید الگویی برای 

دوستانت قرار بگیری و در کارهایت همیشه متوسط باشی چونکه خیریت کارها در میان روی است و متواضع باش 

خدا را فراموش مکن و ذکر خدا را به موقع بجا آور . بار دیگر مادرم به شما می گویم که خداوند را  و هیچ وقت

 فراموش نکنید و همیشه به یاد خدا باشید و در نمازهایت برای امام امت و رزمندگان اسالم فراموش مکن .

بدهید و همیشه امام را دعا کنید و در  اما شما خواهرانم باید فاطمه گونه باشید و تقوا را سرلوهی کارتان قرار

سوگ برادرتان سیاه مپوشید ، اشک نریزید و بر قبر من شیرینی و شربت به مردم بدهید و در زندگی صبر را پیشه 



 

کنید. دیگر سخنی ندارم و شما را به خدا می سپارم .اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم//که دل آزرده شوی ورنه 
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 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیت نامه شهید عبدالحمید فقیه

خدارا شکر و هزار بار شکر که باردیگر سعادت پیوستن به رزمندگان اسالم را به این بنده حقیر عطاء کرد تا شاید 

ره ا ی از دریای پاکباختگان یا دانه شنی از کوههای استوار اسالمیان که عرصه راه بر کفر تنگ بتوا نم به عنوان قط

کرد ه اند باشم و فردای الاقل در مقابل  برادر و برادران شهیدم سرافکنده و سربزیر نباشم . خدایا تو شاهد باش 

خود فرموده ای )ادعونی استجب لکم( که من کجا ولیاقت شهادت کجا ، ولی دریای رحمت تو بی کران است وتو 

.خدایا تو شاهد باش که می گویند ) قد اتیتک یا الهی بعد تقصیری واصرافی علی نفسی( خدایا با یاد تو در این 

راه قدم می گذارم و از تو می خواهم که لیاقت آن را به من عطا کنی که بتوانم سزبازی کوچک و ناچیز حقیر و 

اشم.خدایا شاهد باش که برای اسالم و بدستور اسالم و امام ، پای در این راه می گذارم پس بی مقدار برای اسالم ب

ای خدای بزرگ شکسته باد پایی که از طرفی بر ضد اسالم قدم بر می دارد . واز طرف دیگر قدم در مجلس فاتحه 

ه امام رفتار می کند واز طرفی من می گذارد و لعن ونفرین ابدی بر کسی باد که از طرفی بر ضد دستورات اسالم ب

دیگر بر مزار می آید و فاتحه می خواند .پدر و مادر برادران و خواهرانم : خواهش می کنم هر حقی بر گردن من 

دارید به خاطر خدا حالل کنید. هر کس که مرا می شناسد هر حقی بر گردن من دارد بخاطر خدا حالل کند. هر 

ا به خود ضعف راه دهید مبادا حرفی بزنید که خدا راضی نباشد. این را بدانید. که گاه خبر شهادتم را شنیدید مباد

روز شهادت من روز عیش من است پس خدای را شکر کنید و پاسدار خون من و دیگر شهداء باشید که همانا 

ید. خدا آفتاب آن پاسداری از اسالم و قرآن است. اسالم را اسالم را اسالم را حفظ کنید و گوش به فرمان امام باش

روز بر نیاید و نابود باد آن روز که خالف این گفته عمل شود. خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار برای 

 حفظ اسالم از عمر من بکاه و بر عمر او بیفزار. خداحافظ شما//عبدالحمید فقیه

 

 

 



 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 وصیتنامه شهید عبدالر سول سلیمانی

 محمد رسول اهلل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

سالم ودرود بر تمام عصر ها از هابیل تا شهیدان بدر واحد و کربالی حسین )ع(و شهدای انقالب راستین و مکتبیها 

به و سالم به رهبر عظیم الشان و مرجع و والیت فقیه امام خمینی و سالم بر مجاهدان انقالب حقیقی اسالم قلم 

دستها در خط اهلل و اسالم راستین و سالم بر ملت شهید پرور ایران که طاغوتیهای زمان را به لرزه در آورده است 

. آری معبود حمد و سپاس که مرا به صراط مستقیم هدایت فرمودی و که چه عملهایی میکنم اما از خدای بزرگ 

زمان قرار دادی و هر زمان از عمل خویشتن غافل بودم می خواهم که گناهان مرا که موجب مرا جزو سربازان امام 

و نمی دانستم فرود بالها می شود و بیامرزی ای صاحب اختیار مؤمنان نهایت آرزوی ای فریاد رس فریاد خواهان 

به فریاد ما محرومان برس و گناهان را ببخش ای برادران عزیز و خواهر عزیز پدر و همسر من آدم خوبی نبودم و 

اذیت شما خیلی کردم و از شما می خواهم که مرا ببخشید و برای من گریه نکنید ، برای مظلومیت دولت  آزار و

گریه کنید . برای مظلومیت سپاه گریه کنید برای مظلومیت حزب اهلل مظلوم گریه کنید برای مظلومیت شهیدان 

نار قبر مادرم بخاک بسپارید . تو ای فرزندم گریه کنید و بعدا که شهید شدم و جسدم را آوردند مرا در قریه زیزار ک

پدر و خواهرم و برادرانم و همسرم تا می توانی در تربیت اسالمی فرزندم کوشش کنید و از او یک انسان مبارز و 

جهاد گر بسازید و پدران و مادران وخواهران عزیز اگر از این فرزند حقیرتان خطایی یا اذیتی دیده اید مرا ببخشید 

شما می خواهم که همیشه در راه خدا گام بردارید یعنی حتی قدمی که بر میدارید برای خدا باشد ، تا  . و از

همیشه دین خود را به خدای ادا کرده باشید و همسرم چون در خانه من بودی و صاحب یک پسر شده ایم و در 

بیابان در پیش//کی روی روز که پرس  این خانه رنجها و اذیتها شده ای مرا حاللم کن . کاروان رفت تو درخواب و

چرا چون باشد//ما زنده از آنیم که آرام نگیریم    موجیم که آسودگی ما عدم ماست  والسالم عبدالرسول سلیمانی 

6/6/61  

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه سرباز شهید نامدار عباسی

انا هلل وانا الیه راجعون  من حرف امام را لبیک گفته و به جبهه می روم من به جبهه می روم برای رضای خداوند 

عالم و عالم بشریت مهدی موعود )عج( به جبهه می روم تا به رزمندگان ظلم ستیز اسالم دست به دست همدیگر 

اران حسین را به بیرون و جهنم بکشانیم و هدف من داده و این تجاوزکاران را از کشور که مملو از لطف و صفای ی

از رفتن به جبهه برای رضای خداست ما چون کشوری داریم که رهبرش امام امت است و ما همگی حرف امام را 

لبیک گفته و به جنگ خواهیم رفت همان طور که امام می فرماید اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما 

یم و خواهیم ایستاد در اینجا یک وصیت به ملت شهید پرور شهرستان خورموج دارم  که ایستاده ایم ما می ایست

برایتان می نویسم ای مردم شهید پرور شهرستان خورموج ای آنهایی که دارید یاران حسین را یاری می کنید ای 

را تنها نگذارید و نگذارید  آنهایی که مال وجان و اموال خود دادید یاران حسین را یاری کنید ازشما می خواهم امام

قلب دشمنان شاد بشود به جای اینکه قلب دشمنان شاد بشود قلب آنها را خفه کنید و به جهنم بفرستید و قلب 

امام و ملت را شاد و خرم کنید و نگذارید دشمنان از شما سوء استفاده کنند دهان آنها را خرد کرده و به زمین 

اسالم را یاری کنید  تا بتوانند راه بسته شده کربال را باز کنند و به زیارت قبر امام بکوبید تا می توانید رزمندکان 

حسین بروند . امروز نه آمریکا نه شوروی نه اپریالیسم شرق و غرب و نه ابر قدرتهای جهان نه منافقین داخلی و 

شد و پشتیبانش هم خدای منان خارجی هیچ کدام از آنها نمی توانند هیچ غلطی بکنند . ملتی که رهبرش امام با

و بزرگ است ، ملتی که تمام مردمش مسلمان و متکی به قرآن باشد از هیچ ابر قدرتی نمی ترسد به جز از خدا 

در اینجا از پدر و مادرم می خواهم که مرا ببخشند و شکر خدای را به جای آورید که چنین فرزندی را بزرگ و 

ودید ، پدر و مادرم خون من از خون جوانان دیگر رنگین تر نیست و خون من تربیت کردید و فدای این انقالب نم

از خون رجائی باهنر و بهشتی رنگین تر نیست من هم قطره ای از خون شهیدان اسالم هستم که امیدوارم خداوند 

بهتر از زندگی شهادت در راهش را نصیب من و دیگر کسانی که آرزوی شهادت دارند بگرداند انشاء ا... مرگ با عزت 

 با ذلت است . خدا حافظ نامدار عباسی

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 نامه شهید غالمعلی طوافی آزادوصیت 

مپندارید آنان که در راه  ﴾169عمران آل﴿واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنان زنده اند و در نزد خدای خود روزی می خورند مرگ در حیات لذت بار 

شماست و حیات شما در مرگ با عزت است اینجانب غالم علی طوافی آزاد وصیت نامه خود به شرح زیر می نویسم. 

رد مسلمان هستم. درود بر رهبر انقالب و درود بر رزمندگان اسالم و من از اینکه وصیت نامه می نویسم زیرا ف

درود بر پدر ومادرانی که همچنین فرزندانی بزرگ کردند و االن در جبهه های جنگ به ستیز با کافران می باشند 

رگ کرده اید. و آنها را نیست و نابود می کنند ، ودرود بی کران بر شما ای پدران و مادران عزیز همچون شیرانی بز

و هدف من از آمدن به جبهه های حق علیه باطل لبیک گفتن به رهنمودهای امام آمد ویاری نمودن به اسالم و 

مسلمین است و پیام من به تمام مردم قهرمان پرور ایران این است که هیچ وقت امام را تنها نگذارید قدر این 

نداند به عذاب الهی دچار می شود و اما چند کالمی هم از شهید  نعمت الهی را بدانید زیرا هر که قدر این رهبر را

پرورمان دارم ،اماممان را همیشه ودر همه حال در یابید پیامش را به جان بخرید که او بی شک حسین زمانمان 

ورد است و ما نباید خدای نا کرده اهل کوفه باشیم و به آن دسته از مردمی که شب و روز به خاطر کمبود وسایل م

نیاز به اسالم و امام ، حرفهای بد می زنند ترا به خدا خجالت نمی کشید از این همه خونهائی که که ریخته شده 

از برادرانی که در جبهه ها شب و روز در زیر آتش خمپاره ها و گلوله ها جان باخته و می بازند پس دست از نق 

ا رها کنید و آخرت را بگیرید . وحدت خود را حفظ کنید زدنهای بی مورد و مادی دست بردارید زندگی دو روزه ر

که با همین اتحاد شما  است که انقالب و اسالم تحقق پیدا می کند. و درز خاتمه سخنی با پدر و مادر عزیزم دارم 

پدر و مادر عزیزم در فراق من هیچ گریه و زاری ننمائید زیرا ما امانتی بودیم از طرف پروردگار شما ، و شما 

توانستید این امانت را به خوبی حفظ نمائید و خالصه بگویم اگر ما دراین که مرگ سرخ نامیده می شود نمی 

رفتیم باالخره با مرگ معمولی از بین می رفتیم که برای ما بسیار ناگوار و شما باید افتخار کنید که به خانواده 

وسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته                شکد. شهداء   پیوسته اید و خون شهید خونی است که تا ابد نمی خ

 18/3/62شب   غالمعلی طوافی آزاد

 



 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید یحیی عوض پور

با درود و سالم فراوان به رهبر کبیر انقالب امام خمینی رهبر مستضعفین جهان و درود و سالم بر شهیدان و ملت 

های جنگ حماسه می آفرینند ،اکنون که عازم جبهه هستم تا بتوانم به ندای  قهرمان ایران که مردانه در جبهه

پیامبر گونه امام امت لبیک گفته و تا بتوانم دین خود را به این اسالم عزیز و ملت شهید پرور ایران پاسخ گوئیم ، 

ا شناخته ام و می خواهم پدر و مادر عزیزم کسی مرا مجبور نکرده که به جبهه بروم بنده خودم آگاهانه راه خود ر

به آن جامعه عمل بپوشانم .پدر و مادر عزیزم اگر چه شهید شدم مرگ من بسیار دشوار و سنگین است ولی باید 

زینب وار به خون شهید پاسخ مثبت دهید ،خواهران عزیزم و برادران ارجمندم مبادا در مرگ من گریه و زاری 

ع کند . خواهرم ثریا ، سمیه را طوری تربیت کن که بتواند در راه کنید چون گریه شما ممکن است اجر مرا ضای

اهداف و آرمان های اسالم گام بردارد و پاسخ خون شهیدانی همچون زینب و ام کلثم باشد. خواهرم ثریا اصالًدر 

یها مرگ من گریه و زاری من و غم و اندوهی به خود راه نده چون خون بنده از خون بهشتی مظلوم منتظری حقان

رنگیتر نیست بهتر بگویم خون من از خون علی اکبر وعلی اصغر رنگین تر نمی باشد من به جبهه می روم تا بتوانم 

دوشا دوش برادران رزمنده و غیور خود با صدامیان تا آخرین قطره خون خود بجنگم تا نتوانند به این اسالم عزیز 

 د نور خدا را خاموش کند .             و مقدس خللی وارد کنند اگر چه هیچ قدرتی نمی توان

 چراغی کــــــه ایزد بـــر افروزد                هــــر آنکس پف کند ریشش بسوزد             

 در پایان همگی برادران و خواهرانم و پدر و مادر عزیزم و دوستانم را به خدا می سپارم.     

 

 لمقربون فی جنات النعمبسمه تعالی و السابقون السابقون او لئک ا

 وصیت نامه علی فقیه فرزند خضر

سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و سالم بر شهدای صدر اسالم از هابیل تا 

حسین و شهدای خونین کربالی ایران ، درود بر شهدای گلگون ،کفنان که با ایثار خون خود نظام طاغوتی را 

ود ،به وجود رهبری پیامبرگونه امام خمینی اسارتبار شاهنشاهی که بر پایه کفر و شرک و بت پرستی استوار ب

توانستند ویران نمایند بعد از پیروزی انقالب اسالمی دیدیم که چگونه مستکبران جهانی برای ادامه زور گویی و 



 

چپاولگری خود دست اتحاد به هم داده و به مقابله با انقالب توحیدی ملت مسلمان ایران بر خواستند و و اما این 

دیگری از تبار شمر و شیطان بزرگ بنام صدام کافر در مقابل فرزند راستین امام حسین )ع( یعنی امام زمان مزدور 

خمینی قرار گرفته تا بتواند با حمله به انقالب اسالمی ایران نقشه ارباب خود آمریکا را به اجرا در آورد و صدای 

می روم تا وظیفه شرعی خود را انجام دهم و اما )هل من ناصرینصرنی ( امام بلند است و من برای دفاع از اسالم 

شما ای خواهران و برادران مسلمانان من شما هستید که باید همچنان یار و یاور این نعمت بزرگ الهی و این 

برکت خداوندی یعنی امام بزرگوار ، امام خمینی عزیز باشید و همیشه از خون شهدا که هدفشان جز 

زمین نیست و مستضعفان جهان برای رهایی از ظلم و ستم جباران شرق و غرب چشم استقرارحاکمیت اهلل بر روی 

امید به انقالب اسالمی دوخته اند همواره پاسدار و نگهبان باشید و نگذارید منافقین و دشمنان خلق در لباس 

وع خود قرار دهند طرفداری از خلق ،انقالب اسالمی که با خون عزیزان  شما به ثمر رسیده بازیچه هوسهای با مشر

و شما وظیفه دارید در مقابل دشمنان انقالب اسالمی ایران سرسختانه تا آخرین قطره خون خود بایستید وبدانید 

که پیروزی ازآن شماست ، در خاتمه با خانواده خود صحبتی دارم من میدانم که شما پدر و مادری متعهد به اسالم 

فرزندتان را که سالها برایش رنج و زحمت بسیار کشیده اید در راه تنها  عزیز می باشید و می دانم شما از اینکه

دوست و یاور خود یعنی پروردگار بزرگ تقدیم داشته اید و این افتخاری است بسیار بزرگ، و امیدوار که خداوند 

هی گفت که ما این قربانی را از شما قبول کند و مرا مورد عفو و رحمت الهی خویش قرار دهد ، و به خداوند خوا

حاضریم فرزندان دیگرمان را به فرمان ولی فقیه در راه تو به میدان بفرستیم ، و خود ما نیز آماده ایم با دشمنان 

تو در هر کجا که باشند تا آخرین قطره خون خود مبارزه کنیم که انشا ا... به درجه رفیع شهادت نائل گردیم .و در 

گویم در غم من ناراحتی نکنید گریه و زاری ننمایید که دشمنان از گریه شما آخر به شما برادرانم و خواهرانم ب

سوء استفاده کنند و اما پدر و مادر مهربانم از شما انتظار دارم که خواهرانم را طوری تربیت کنید که حجاب را 

در پیش گرفتند اگر  فراموش نکنند و برادرانم در این راه تشویق کنید و هر کدامشان که راه خالف اسالم و امام

 هدایت نشدند از خود برانید در آخر اگر خدا کرد که به شهادت رسیدم مرا در الور کنار امام زاده به خاک سپارید.

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید اسفندیار غریبی        

باری  امضاء می کنم . با نام خدا و درو بر روان پاک شهیدان انقالب اسالمی و رهبر انقالب وصیت خویش را امروز

پدر و مادرم اکنون که به یاری حق به سرنوشت خویش نائل گشته ام امید وارم شما هیچ گونه نا راحتی و غمی 

برای خویش نخورید و اکنون من با دلی پاک و عشق به اسالم تا آخرین لحظه مرگ می روم و شما پدر و مادرم 

در راه خدا قدم بردارید پدر و مادرم شما نیز همدوش مادران و پدران باید افتخار کنید که تا کنون توانسته اید 

دیگری باشید که اکنون فرزندانشان را در همین راه قربانی کرده اند و من همیشه آرزویم این بود که تا آخرین 

یدان هم لحظه مرگ در راه خدمت به اسالم کنم و تا کنون که امروز پروردگار بر حق لطفی نمود و ما را با شه

سفر کرد و ما را به آن جایی که خواستیم هدایتمان کرد . باری پدر ومادر وصیت من به شما این است که بعد از 

مرکم گریه نکنید و همیشه رویتان به درگاه خداوند باشد ، باشد که خداوند شما را یاری کند و اکنون تنها آرزوی 

هادت برسم و شما پدر ومادرم بدانید که از زندگی فانی یک من این است که در راه وطن و بخصوص اسالم به ش

روز هیچ گاه برای یک انسان کامل خوب نیست که بماند و آن هم در رنج و خاری به سر ببرد و امید وارم که مرا 

ببخشید و آنچه از کودکی تابه حال برایم زحمت کشیده اید به بزرگی خودتان بخشش نمایید و اگر میخواهید که 

آرام باشم هیچ گاه گریه برای من نکنید تنها یار و یاور شما آن خدایی است که تمام زمین و آسمانها را در  من

حرکت وا داشته و امید وارم که شما پدر و مادرم و خواهرانم و نیز برادرانم و رفیقان و دوستان و همسایگان همگی 

 مرا حالل کنند . و همگی شما را به خدا می سپارم.

 7/1/62الم علیکم           فرزندت اسفندیار غریبی       تاریخ نوشته شدن وصیت نامه    والس

 

 وصیت نامه شهید غالمحسین موسوی

والذین هاجرو فی سبیل اهلل ثم قتلو او ماتو لیزرقنهم اهلل رزقاًحسناً واناهلل خیر الرازقین و آنان که در راه رضای خدا 

راه کشته شدند یا مرگشان فرا رسید البته خدا رزق و روزی نیکویی نصیبشان می از وطن هجرت گزیده و در این 

گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است . جامعه ای که بخواهد حکومت اهلل در آن حکم فرما باشد 

رت کند امکان ندارد مگر با یک شرط .آن شرط این است که باید شهید بدهد و باید خون بدهد و باید هج

خوشبختانه مکتب ما مکتب مبارزه است بر علیه مستکبران حاال با میل و اشتیاق به جبهه جنگ حق علیه باطل 



 

اعزام می شوم و می توانم بگویم که تا بحال این طوری خوشحال نبودم و برای رفتن به مرز کشور و دفاع از اسالم 

و توانستم در این جنگ شرکت کنم و اگر در این جهاد هر روز دعایی می کردم که الحمدواهلل دعایم قبول شد 

توفیق یافتم و لیاقت پیدا کردم که شهید شوم یک وصیت دارم که سفارش می کنم امام را بهتر بشناسید او 

نماینده امام زمان و از طرف خداوندش الهام می گیرد و مانند ابراهیم و محمد بت شکن می باشد هرگز پایتان را 

ای امام امت خمینی بت شکن بیرون نگذارید به آنها که فریب خورده اند و امام را نمی شناسند بگوئید از رهنمود ه

بروند مطالعه کنند و به سر عقل بیایند و او روح خداست او طاغوت شکن است و او ادامه دهنده راه امام حسین 

ن گریه نکنند که دشمن خوشحال شود و )ع( و امام علی )ع( است در ضمن از پدر و مادرم می خواهم که برای م

نمی خواهم آنهایی که به اسالم و امام خیانت کرده اند به تشیع جنازه من حاضر شوند من را در خورموج به خاک 

بسپارید و سالم دوستان می رسانم و از آنها می خواهم که در خط امام حرکت کنند چون اسالم به آنها احتیاج 

 رحمه اهلل و برکاته.دارد. والسالم علیکم و 

 

 بسم اهلل 

 وصیت نامه شهید ابراهیم صبوحی

سالم و درود فراوان به مهدی موعود و نائب بر حقش امام خمینی و روحی و ارواحنا له الفداء و با سالم به ارواح 

واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا شهیدان انقالب اسالمی مخصوصاً سرور شهیدان حسین بن علی )ع(// 

هرگز مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه  ﴾169آل عمران﴿بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

چنین است ای مادری که به خاطر  زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند . پیامم به پدر و مادر عزیزم

من  شبها بیدار مانده ای و شیر خود را به من داده ای و برای راحتی و آسایش من شبها نخوابیده ای و ای پدری 

که روزها برای آسایش من به کار مشغول بوده ای و رنج فراوان کشیده ای اگر خداوند شهادت را نصیب من کرد 

د و بدانید که خدا قربانی شما را پذیرفته است و در عوض اینکه برای من سیاه در مرگ من گریه و زاری نکنی

بپوشید و گریه و زاری نکنید . برای موالیم امام حسین سیاه بپوشید برای اینکه او درس شهادت را به ما آموخت 

شد و سر او را برایش و او اسوه و اسطوره ما بود . ای مادر عزیزم مثل مادر وهب باش که وقتی که فرزندش شهید 

آوردند سر او را برداشت و به سوی دشمنان پرتاب کرد و گفت سری که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم و تو 

ای همسرم صبر زینبی پیشه کن و مثل لیال باش که خدا صابران را دوست دارد . و ای برادرانم همین که می 

دهید و هر گاه سالح من بر زمین افتاد بردارید و با دشمنان خدا  دانید بر هر فردی واجب است پس راه مرا ادامه



 

جهاد کنید مرا حالل کنید که شما برادرانم حق زیادی بر گردن من  دارید و من نتوانستم حق شما را  ادا کنم و 

ها شما خواهرانم که در پشت جبهه که هستید با کمک های خود بر تشویق رزمندگان بپردازید تا بر نیروی آن

بیفزاید و زینب وار در برابر مشکالت بایستید و مقاومت کنید و بدانید که برادرانتان را ابراهیم واقعی را که انتخاب 

کرده راه پیامبر و انبیاء است و توای همسرم اگر بچه ای به دنیا آوردی اگر پسر است ابراهیم و اگر دختر است 

بسیار کوشا باش و راه و رسم زندگی را به آنان یاد بده تا بتوانند راه اسم او را میخائل بگذارید و در تربیت آنها 

پدرشان را انجام بدهند و بدان که خون من گرانتر از خون علی اکبرها و علی اصغرها و بهشتی ها و رجایی ها و با 

عتها شرکت فعال هنرها نیست و پیام من به ملت ایران چنین است . امام را تنها نگذارید و در نمازجمعه و جما

داشته باشید و با چنین رفتاری پشت ابر جنایتکاران را به خاک بمالید مبادا در رختخواب غفلت بمیرید که علی 

)ع( در مسجد و در حال عبادت به شهادت رسید مبادا فرزندانتان را از رفتن به جبهه نهی کنند که باید فردا پیش 

 فاطمه و حسین جوابگو باشید .

 تن جدا گردد سرم                           من بمیرم اما بماند رهبرمحاضرم از 

 بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربال              بر دلم ترسم بماند آرزوی کربال

 تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده                    تا بگیرم در بغل قبر شهید کربال

 طفل شیری اصغر کوچک زبان آورده                  ای زمین کربال من ارمغان آورده ام

 

 نامه شهید محمدطاهر احمدیبسمه تعالی وصیت

 ما بر سر اسالم دعوا داریم )امام خمینی قدس سره(

با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و با سالم به تمامی شهداء جنگ تحمیلی و شهدای انقالب اسالمی 

کنم. هدف از ام را آغاز میسالم به تمامی معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی، وصیت نامهایران و همچنین با 

رفتنم به جبهه دفاع از خاک میهن اسالمی و احساس مسولیتی بود که نسبت به میهن اسالمی خویش کردم و 

میمان را ی ماست که جبهه برویم و نگذاریم که صدام و صدامیان یک وجب از خاک میهن اسالی همهوظیفه

اشغال کنند و ما نباید خاموش بنشینیم و جنگ را تماشا کنیم بلکه باید به کمک رزمندگان بشتابیم و دشمن را 

 از سرزمین خویش بیرون برانیم.



 

من وظیفه خود دیدم که به جبهه بروم وبه یاری رزمندگان اسالم بشتابم. من سخنی کوتاه با شما جوانان عزیز 

کنم که چکتر از آنم که بخواهم پیامی به شما بدهم. ولی به عنوان برادر کوچک شما عرض میدارم و البته من کو

ها بیکار نگردید و واقعاً حیف است که رزمندگان اسالم را یاری کنید و آنقدر در کوچه هارا خالی نکنید.جبهه

میدوارم که شما برادران عزیز مان در حال جنگ باشد و ما بیکار در کوچه و بازار بگردیم و خالصه من امیهن

گذراند. بیشتر ها را خالی نکنید که پیروزی نهایی نزدیک است و صدام آخرین لحظات عمر ننگین خود را میجبهه

 شوم و دعا برای امام یادتان نرود.مزاحم شما نمی

 05/01/65ی مورخه والسالم / محمد طاهر احمد            خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 یاسداهلل اسد دینامه شه تیوص

 )ع( یعل ذلت وننگ،دامن وکفن شما آغشته به خون بدنتان باشد. یبه جا دیاحراز حق و بگذار یبرا دیکن کاریپ

نامه خود را بانام خدا آغاز  تی،وصیالور سفل608به شماره شناسنامه1336 ،متولدیفرزند حاج یاسداهلل اسد من

زمان  نیحس ینصرنیاسالم و هل من ناصر  اورانی ادیباطل شده و فر هیعازم جبعه حق عل یخدا و برا ادیکرده وبه 

را از  ییکایدشمن آمر گریهمد یاریروم تا به  یهمرزمان م گرید یاریگفته و به  کیبت شکن را لب ینیخم

 یکایوبه آمر میآنها پاک گردان فیرا از لوث وجود کث زیعز رانیرانده و ا رونیخود ب یاسالم زیمقدس و عز نیسرزم

 میریپذ یرا م یو گرسنگ یاقتصاد میکه ما تحر میدست نشانده شرق و غرب بگوئ یو صدام بعث تکاریجنا

صدام  یراندن دشمن تجاوزگر وتا سرگون رونیو ذلت از ما محال است و تا ب یکه خوار امنا الذله(چر هاتی)هیول

موقع حرکت است و موقع عزم  گرینخواهد نشست .د یقطره خون از پا نینفس و تا آخر نیکافر تا آخر انیو صدام

اگر  ینیامام خم زیعز برو به گفته ره مینابود گردان یحق تعال یاریکه دشمنان اسالم را به  میرو یورزم است. م

تبارک  یاسالم و قرآن است و از خدا یروزیراه پ نین در او هدف م میروزیدر هر حالت پ میبکش ایوو  میکشته شو

 خود را درک کنم. تیشود تا مسول تیعنا یقیخواهم که مرگم را در راه خود قرار دهد.توف یم  یو تعال

 دتایدر صحنه باش شهیو هم دیاست که امام را تنها نگذار نیدر صحنه ا شهیمن از ملت مسلمان و هم یتقاظا

متعهد  تیاست که از روحان نیپرور ا دیمن از ملت شه کپگرید یخود را به گور ببرند.و تقاضا یتوطئه گران،آرزو



 

را لحظه به  دیاست که خون هشتاد هزار شه تیروحان نیانقالب ،و ا شتازیبود که پ تیروحان نیجدا نشوند،چون ا

 شود. مانیگذارد که خونشان پا یکشد و نم یلحظه به دوش م

خود دعوت کرده و خود عاشقانه به  یکخه خداوند مرا به مهمان زمحالیمادرم .پدر و مادر عز با پدر و یسخن چند

خواهم که بعد  یم زانیدانم .از شما عز یم نیاست و تنها راهسعادت را ا نیکنم ومصلحت در ا یاو پرواز م یسو

امروز همانند  یو رهبرم به جبعه رفتم و کربال نمیمن بخاطر کمک د دیو شاد باش دینکن هیگر میاز شهادت من برا

را  یمن حق مادر یرایشما  کهینکردم و در حال یمن در حق شما فرزند زمیاست. مادرم عز نیحس روزید یکربال

مادر  یکن یو خدا به شما پاداش دهد. متادر من نکند که مبادا ناشکر دیکه مرا بخش دوارمی. امدیآورد یبه جا

 شده است. دیشما کرده استو پسرت در راه قرآن و خدا اسالم شه بینص یسعادت نیینچ هشکر خدا کن ک

 هودهیوقت فراموش نکن که من ب چیرا ه نیشوم. ا دیسعادت عطا شده تا شه نیافتخار کن که به من ا میعز پدر

برادرم سالح بر زمن  یاست.اما تو ا روزیداند پ یکه سهادت را در راه شهادت م یملت زینمردم.و به گفته امام عز

 قلب دشمنان اسالم فرو کن. درآن را  یبفشار و گلوله ها نهاتیافتاده ام را بردار و بر س

 والسالم                                                                                             

 یاسداهلل اسد                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید حمید رضا امیری

  ﴾23احزاب﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیال  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ

 ایدن یدر کجا و شدند ختهیجهاد برانگ یقرآن را خواندند با عمل به آن استوارش ساختند به سوامام خمینی : 

کردند که صدر  یما کار یجوانها .روند یعاشقانه به جبهه م نطوریما ا یهمچون جوانها ییکه جوانها دیسراغ دار

 اسالم را زنده کردند

و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، و سالم بر شهیدان صدر اسالم از احد تا  با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب

کربال و از کربال تا ... و درود فراوان بر روحانیت مبارز ایران. خدایا تو شاهد باش که من پدر و مادر، برادر و خواهر 

ه و این عمل را بر من قبول بفرما. را فراموش کردم و فقط به یاد تو و به پیروی از قرآن و رهبری به این دیار آمد

 حمید رضا امیری

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید سلیمان عبدالشاهی

  ﴾23احزاب﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیال  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ

پاس خدایی که همگان را آفرید و همه به سوی او باز خواهیم گشت. چند کلمه ای خواستم راجع به خودم با س

شما در میان بگذارم. راستی مبلغ چهارده هزار و پانصد تومان حسن علی پور از من طلبکار است که به او پس 

یک قسمت که خالی است را بفروشید بدهید. پشت حیاطم مال مادرم می باشد. پس، حیاطم را دو قسمت کنید. 

و بدهی من را پس بدهید. مقداری پول در بانک ملی دارم که به فرزند، یا به مادرم و یا به همسرم تحویل بدهید. 

بعد از من سرپرستی خانه ام، به برادرم مشهدی رسول واگذار کنید. البته اگر می تواند. فرزندی که در رحم همسرم 

اگر پسر است به نام خودم و اگر دختر است به نام مادرم نامگذاری کنید. در این جا با شما می باشد بعد از من 

 خداحافظی می کنم. دعا برای امام را فراموش نکنید.ان شاء اهلل

 خــــــــدایـا ، خــــــدایـا تــا انقــالب مهـــدی خمینــی را نگهـــدار.



 

 بکـاه و بــر عمــر او بیــافـــزا.بـــــرای حفظ اسـالم از عـــــمر مـــا 

 فرزند حقیر شما و بنده گنهکار خدا سلیمان عبدالشاهی

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید سیدابوالحسن میربهرسی

در صورت شهید شدن جنازه ام به محل زادگاهم فرستاده شود. و الزم نیست تشییع کنند به هیچ وجه مزاحم 

دولت و نه از طرف فامیل و خانواده به هیچ نحوی الزم نیست برگزار کنند. اگر  مردم نشوید. و فاتحه نه از طرف

لطفی دارند به سود اسالم خرج کنند و بدهند دولت اسالمی، خودشان صالح می دانند. بعد از شهادتم از طرف 

 دابوالحسنیسدولت الزم نیست به خانواده کمک بشود. فقط جنازه فرستاده شود خورموج دفن شود. 

  19/01/62یربهرسیم

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 جلیل اشرافی دینامه شه تیوص

هرگز گمتن مبر آنها که در راه خدا کشته واَل تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

 .﴾169آل عمران﴿ داده می شوند ید پروردگارشان روزبلکه زنده اند و در نز شده اند مردگانند

اینجانب جلیل اشرافی یکی از بندگان کوچک خداوند متعال به جبهه می روم تا در راه خداجهت خدمت به اسالم 

و انقالب اسالمی گام بردارم چون خونهای مقدس این عزیزان و انقالب شکوهمند اسالمی نیاز به پاسداری همه 

امام عزیز، حسین زمان امام خمینی لبیک گفته « هل من ناصر ینصرنی»همچنین بخاطر اینکه ندای ماها دارد. و 

باشم، تا توانسته باشم به وعده خود وفا کنم. من به جبهه می روم تا در نابودی صدامیان کافر و پیروزی هر چه 

می را به همه جهان صادر کنیم تا سریعتر رزمندگان عزیز اسالم کمک کنم تا ان شاء اهلل اسالم و انقالب اسال

زمانیکه خون در رگهای ما در حرکت است، باید با کفار بعثی و همه دشمنان اسالم، بجنگیم. من بخاطر هوس به 

جبهه نمی روم بلکه می خواهم دین خود را به و امام اداء نمایم. وظیفه خود دانستم که به انقالب و اسالم و در راه 



 

انب فقط برای خدا و رضای خدا و پاسداری از اسالم به جبهه می روم تا به ندای امام لبیک خدا خدمت کنم. اینج

 بگویم.

پدر و مادرم ! مرا حالل کنید شما زحمت زیادی برای من کشیده اید تا مرا به این سن رسانیده اید، به برادرانم و 

خدای خود می خواهم که از گناهانی که من  خواهرانم، دوستان و اقوام بگویید مرا حالل کنند و مرا ببخشند از

مرتکب شده ام در گذرد و توفیق شهادت را نصیب این بنده حقیر خود بنماید تا به شهیدان دیگر بپیوندم، و اگر 

شهید شدم برای من گریه نکنید هر وقت برای من ناراحت شدید به یاد شهیدان دیگر از صدر اسالم تا کنون 

است خارج نشوید  هيلعز دعا کنید و از خط امام و والیت فقیه که همان خط اسالم و اهلبیت بیفتید. برای امام عزی

 و همه گوش به فرمان امام باشید. بیشتر مزاحم نمی شوم. خداحافظ. 

 «خدایا خدایا تا انقالب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.»

 

 بسمه تعالی

 وصیت نامه شهید مسعود حسین پور سلیمانی

 ﴾250بقره﴿ا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ رَبَّنَ

بارپروردگارا ! ای رب العالمین! ای غیاث المستغیثین! و ای حبیب قلوب صادقین! تو را شکر که شربت شهادت، 

فقیر و حقیر ارزانی داشتی. تو را شکر که این تنها نعمت این یگانه راه رسیدن انسان، به خودت را به من بنده 

پسندیده خودت را بر این انسان ذلیل،عطا فرمودی و من تنها راه سعادت خویش را شهادت در راهت می دانم. و 

چه زیباست که من با کوچکترین زمان وسیله خود، اعالترین و ارزشمندترین ارزشها را گرفتم و این نیست مگر 

نایت پروردگار نسبت به بنده اش. ای یتیمانی که در شبهاس سرد زمستان تا صبح می لرزید و رواندازی لطف و ع

ندارید. ای مادران پیری که همیشه دعاگوی خیرتان همراه و بدرقه راهمان بود، و ای پیرمردان رو سفید که چشم 

ما فعالیت و کوشش خود را در راه دفاع از  امیدتان بودیم و شما ای تمام رنج کشیدگان ایران و جهان! بدانید که

انقالب خونین ایران کوتاهی نخواهیم کرد و جهان بدانید که ما فعالیت و کوشش خود را ادامه خواهیم داد و در 

این راه کشته شدن ما را چه باک که شهادت آرزوی ماست. شما بدانید که به جبهه اعزام شدن و با دشمنان رو 

و با سالح نظامی جنگیدن جنگ نیست، بلکه آن پیرزنی که در روستا برای سربازان اسالم نان در رو قرار گرفتن 

می پزد در جنگ است. آری! آن دانش آموز که مرتب سر کالس درس حاضر می شود و بدون آنکه فریب گروهکهای 



 

خواهش دارم از شما که وابسته را بخورد، مشغول تحصیل است، او هم در جنگ است. تو ای پدر و ای مادر عیزم! 

برای من گریه نکنید که سیاه قلبان شاد نشوند. تو ای پدر! برای من گریه نکن. مادرم را دلداری بده. از خدا می 

خواهم تا شما را یاری دهد. به دشمنان اسالم بگوئید شمایی که برای اهداف باطلتان از هر دروغ و افترایی رویگردان 

شمایی که به جای عزت ذلت را انتخاب کردید قلبتان سیاه باد. مادر! برای من ناراحت نیستید رویتان سیاه باد. 

نباش و به آن کسانی که این راه را دیوانگی می پندارند بگوئید برای خودتان تاسف بخورید. مادر! تا زمانیکه دشمن 

 ور سلیمانیرا به لرزه نیندازم نخواهم بسادگی کشته یا مجروح شوم. والسالم مسعود حسین پ

 

 

 بسم رب الشهدا والصدیقین 

 متن کامل وصیت نامه شهید  خدر امیری

خداوند دوست دارد جنگاورانی که در راه او صف إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ 

 ﴾4صف﴿دبسته و چون دژی آهنین در راه او نبرد می کنن

 وصیتنامه خود را شروع میکنم . 1342متولد  40اینجانب خدر امیری فرزند غالمحسین دارای شماره 

خدمت پدر و مادر گرامی! در شهادت من ابداً گریه نکنید! که چون من امانتی از خداوند در نزد شما بودم و هر 

امه دهیم و نگذاریم که خون پاک شهیدانمان وقت خواست امانتش را پس می گیرد. ما باید راه این شهیدان را اد

به هدر رود. از پدر و مادرم می خواهم که همیشه گوش به فرمان امام خمینی باشند و امام و امام عزیزمان را تنها 

نگذارند و همچنین از شما می خواهم با این گروهکهای منافق و ام الفساد، تا آنجا که در توان دارید مبارزه کنید 

آنها را از زمین قطع کنید و همچنین می خواهم که نماز را به موقع بجا آورید. از خواهرم می خواهم که  و ریشه

کامالً حجاب را رعایت کند، زیرا حجاب تو بیشتر از خون من بر دشمن اثر دارد. در ضمن اگر خداوند از این بنده 

ار دیگر برادران به خاک بسپارید. والسالم خدر حقیر راضی شد و به شهادت رسیدم مرا در قبرستان خورموج در جو

 امیری

 

 



 

 بسم رب الشهدا والصدیقین 

 متن کامل وصیت نامه شهید محمود حیدری پور

  ﴾29﴿نَهُمْمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْ

 ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. امام خمینیشهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی شود 

 اَشْهَدُ  و شْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ اَ و اَنْ ال اِلَهَ إاِلَّ اللّهُ اَشْهَدُوصیت نامه سرخ خود را با جاری نمودن شهادتین یعنی 

اد و انسان را از میان دبما عقل و هوش شروع می کنم و سپاس و درود بی کران بر خدائی که  أَنَّ عَلِیاً وَلِی اللّهِ

ئمه اطهار، می باشد. درود بر ا ملسو هيلع هللا ىلصموجودات مختلف آفرید، و درود بر تمام پیامبران، که آخرینشان حضرت محمد

ت، از آدم تا شهدای قافله ساالر شهیدان کربال، درود فراوان ما بر روان شهیدان از مبدا جهان بشری هيلعدرود بر حسین

و امام امت این  سالم بر تمام شهیدان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سالم و درود بر رهبر کبیرانقالب. درود و 

ه در این جهان حسین زمان و در هم کوبنده تمام کاخهای ظلم و ستم. ما به خود می بالیم و مسرور و شادمانیم ک

سالله ی  وح خدا، ای فرزند پاکچنین رهبری تا به حال به خود ندیده، ای موسی زمان، ای قائد اعظم، ای ر

ر ثمر اسالم را پپیامبر/  قلب، دل و جان ما توئی، تو زنده باشی تا ظهور مهدی)عج(، ولی خونهای قلیل ما درخت 

 ند.کآبیاری می کند، خونهای ما سرزمین گرم آبادان و خونین شهر و تمامی غرب و خوزستان را سرخ می 

رسیده و اسالم عزیز و انقالب خونبارمان در خطر است، و چون که ناموس و حال که زمان امتحان و آزمایش فرا 

شرف و انسانیت ما در گرو این پیروزی هاست، پس از هیچ گونه فداکاری دریغ نخواهم کردو با آغوش باز و بنا به 

و  وظیفه خطیری که به عهده تک تک ماست، عازم جبهه های حق علیه باطل می شوم و پیام من به پدرها

مادرهای عزیز!: شما مسئولیت سنگینی بر عهده دارید. فرزندانتان را ارشاد و در خط امام تربیت کنید. آنان را به 

فراگیریو خواندن قرآن وادارید. چون قرآن یک برنامه زندگی ساز است. همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید. چنانچه 

د و روح من زمانی شاد می شود که شما از رهبرمان، روح به فیض شهادت رسیدم بجای گریه، روحم را شاد کنی

خدا پیروی کنید و من فقط بخاطر اسالم به جبهه رفتم و اسالم را در امام خمینی یافتم. و حرف او حرف اسالم 

است و اسالم یعنی پیاده شدن قرآن و قرآن کالم خداست. پس همیشه باید گوش به فرمان رهبر بوده و و سخن 

ای کسانی که ایمان یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی األمْرِ مِنْکُمْ جان و دل پذیرا باشید او را با 

  16آورده اید از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و اولی االمر پیروی نمائید
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هوری اسالمی مسئولیت امور جامعه مسلمین را بر عهده برادر و خواهر مسلمانم و ای شما مسئولین امر که در جم

گرفته اید! آیا می دانید که در جامعه ای زندگی می کنیم که مادرش یگانه فرزندش را با دست مبارکش تقدیم 

جامعه می کند. ما در کشوری زیست می کنیم که انقالبش با خون سرخ بیش از هشتاد هزار شهید و شصت هزار 

رسیده و در این برهه ی سرنوشت ساز که خون پاک جوانان ما در خوزستان و غرب کشور اسالمیمان جانباز به ثمر 

کربالئی دیگر ساخته، پس جای کم کاری و سهل انگاری دیگر نیست. امام در بیشتر فرمایشاتشان می فرماید: 

!تو که پشت زمیعز رادر و خواهرطبقه ضعیف بیایند باال، با این همه باز در کارهایشان سهل انگاری رخ می دهد. ب

از کفار هم بد  نیمنافق! یکنیم تیتو از او حما که کند؟یمگر اسالم، با منافق، سازش م ینشسته ا تیمسئول زیم

  ی(نی)امام خم ترند.

را  دانیقطره خون شه قطره د،یگام بر ندار فیو در راه طبقه ضع دیینگو کیرهبر لب یسوگند بخدا اگر به ندا

اتحاد و وحدت از واجبات اسالم است،  )خورموج(یپرور شهرستان دشت دیآگاه و مبارز و شه مردم .دیکرده ا مالیپا

اسالم  میتقد یادیز دانیمنطقه شه نیا دهند. یمارا مورد هجوم قرار م و دشمنان، نیمنافق م،یاگر ما متحد نباش

 دیراه هم شه نیشما مردم بود و در ا یبود و او ، همّ و غمّش برا یاریشهر دیشه نهاینموده که در رأس همه ا

 اهلل باشد. لیسب یهمه هدفمان ف م،یدست بکش یاز تفرقه و دو دستگ دانیپاک شه یشد.پس  به پاس خون ها

ه هم نیاز ا که خدا به تو داده پشت جبهه را کمک کن و انفاق کن. یمال و ثروت لهیتو بوس مسلمانم! زیعز برادر

با مالت در راه خدا جهاد کن و به  دهیفرا رس یمناطق جنگ یو هم اکنون که موقع بازساز یکه اندوخته ا یثروت

 یآنها باش یتو خودت بجا چشم انتظارند، نهاآ رانده شده اند هم باش. یکه از مناطق جنگ یفکر برادران و خواهران

داشته باش  یاری. با انها همدیا یمورد از تو به عمل م نیدر ا ی!هرنوع کمکدیبهوش باش پس ؟یدار یچه انتظار

 که همانا انان مسلمان و برادر و خواهر تو هستند.

در  .ستمیبهتر ن نیاکبر ع حس یمن که از عل نکنند. هیمن گر یاز شهادتم برا پس من به مادر و برادرانم:  امیپ

من  تیکه تو از وص یزیچ نیکوترین اموش نکنند،امام و رزمندگان فر یدعا برا چوقتیو ه ندینبود من صبر نما

که کانون  یلدمطلب و  یاری گرید یاز خدا از کس ریبه غ تیو ترس از خداست و در کارها زیهمانا پره یبچنگ ار

به  هيلعیحضرت عل یای. از وصایزیو از جز ان بپره یعشق و محبت است چه بهتر ان را به نور عشق خدا بر افروز

خودتان، مرا  یو بزرگوار یبه خوب دیا دهیاز من د یچنانچه بد زمیاقوامان و دوستان عز هيلعفرزندش امام حسن

 یخواهم که برا یهمه م د،ازیو پخش نمائ ریو تکث دیمردم بخوان مهه یمرا برا تنامهیوص نی. ادیمورد عفو قرار ده

 اسالم و رزمندگان دعاکنند. یروزیطول عمر امام و پ



 

 «.فزایو بارا نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر   ینیخم یتورا بجان مهد یانقالب مهدتا  !ای! خداایخدا»

مرگ بر  ،یبر شورو مرگ کا،یمرگ بر امر ،دانیسالم بر شه بر رزمندگان اسالم، درود ه،یفق تیبر ضد وال مرگ

و به  یالملل نیب زمیونیصه یو نابود یبر کفر جهان ینهائ یروزیپ دیام به «.بر صدام ضد اسالم مرگ ن،یمنافق

 گریو د کایامر یجنگ تا نابود جنگ، .میریپذینم سازش م،یریمیم ،میجنگ یم ال اله اال اهلل اهتزاز در امدن پرچم

ی دریح محمود» نیعباداهلل الصالح یعل والسالم .دیبکش کایامر سر بر دیدار ادیغرب. هرچه فر جهانخواران شرق و

  17«پور

 آماری اطالعات

 با بررسی های به عمل آمده تعداد و تکرار کلمات کلیدی این پژوهش به شرح ذیل است:

 تعداد واژه ردیف

 237 )ره(امام  1

 18 امام حسین 2

 50 آمریکا 3

 15 نماز 4

 30 حجاب 5

 94 شهادت 6

 50 والدین 7

 60 امام زمان  8

 20 والیت فقیه  9

                                                           
 دشتی شهرستان شهید بنیاد اطالعاتی بانک 17



 

 56 دشمن  10

 30 منافق  11

 41 5دشمنان داخلی  12

 382 خدا  13

 40 وظیفه شرعی  14

 20 شرق و غرب  15

 20 فراموش نکنید 16

 113 حق  17

 14 مستضعف 18

 50 زینب  19

 63 جوان  20

 10 وطن 21

 40 خاک، میهن 22

 72 امت  23

 30 ظهور 24
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