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به راستی (این وصیتنامهها) انسان را به یاد
شهدای صدر اسالم میاندازد.
من شرمم میآید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از
ایمان و عشق و فداکاری به حساب آورم...
اين وصيتنامههايي كه اين عزيزان مينويسند مطالعه كنيد،
پنجاه سال عبادت كردهايد و خدا قبول كند.
 ...اين وصيتنامهها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفكر كنيد.
امام خميني(صحيفه ج 14ص)491
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اينكه شما ديديد امام فرمودند:
«وصيتنامههاي اين جوانان را بخوانيد»
من حدسم اين است البته در اين مورد چيزي از امام نشنيدم
كه اين يك توصيهي خشك و خالي نبود.
امام آن وصيتنامهها را خوانده بودند
و آن گلولهي آتشين در قلب مباركشان اثر گذاشته بود
و ميخواستند ديگران هم از آن بيبهره نمانند.
كما اينكه خود من در طول سالهاي جنگ و بعد از آن
تا امروز ،به حمدهلل با اين وصيتنامهها تا حدودي انس داشتهام
و دارم و ديدهام برخي از اين وصيتنامهها
چطور حاكي از همان روح عرفان است.
ي سال ،چهل سال طي
راهي را كه يك سالك در طول س 
ميكند ،رياضت ميكشد ،عبادت ميكند ،حضور پيدا ميكند،
از اساتيد فرا ميگيرد ،چقدر گريهها ،چقدر تضرعها
چقدر كارهاي بزرگ اين راه طوالني را يك جوان در ظرف ده
روز ،پانزده روز ،بيست روز در جبهه پيدا كرده و طي كرده است.
يعني از آن لحظهاي كه اين جوان با هر انگيزهاي طبعًا با انگيزهي
ديني ،همراه با آن حماسههاي جواني به جبهه رفته و اين حالت به
تدريج در جبهه به يك حالت عزم بر فداكاري و گذشت مطلق از
همه هستي خود تبديل شده و او خاطرات و يا وصيتنامهي خود
را نوشته است ،تا لحظهي شهادت ،اين حالت همينطور لحظه به
لحظه پرشورتر ،و اين قرب نزديكتر ،و اين سير سريعتر شده است،
تا آن روزهاي آخر و لحظههاي آخر و ساعات آخر،
اگر چيزي از او مانده است ،مثل يك گلولهي آتشين
در دل انسان اثر ميگذارد.
اين جواناني كه خاطرات نوشتند و شهيد شدند ،انسان در
نوشتههايشان ،چنين خصوصيتي را خيلي به وضوح مشاهده ميكند.
اين رشحهاي از همان روح حسيني است.
مقام معظم رهبري(روحي فداه) 76/10/8

مقدمه
سالها از دفاع مقدس ميگذرد .دوران نوراني و پرجاذبهاي كه به فرمايش

رهبر معظم انقالب به يك گنج شباهت دارد.

در آن دوران جواناني به عرصهي نبرد وارد شدند كه بنا به گفتهي روح خدا،

خميني كبير :ره صد ساله را يكشبه طي كردند.

آن جوانان مسير طوالني و پرمخاطرهي عارفان را كه با سجادهنشيني و

عزلتگزيني حاصل شده بود يكباره پيمودند.

آنان در مسير كمال آنقدر اوج گرفتند كه از باورهاي مادي ما فراتر رفتند.

كه البته شايد ،اين يكي از خصوصيات جهاد در راه خدا باشد؛ چرا كه در

كتاب خدا آمده است:

خدا مجاهدان را بر قاعدان(نشستگان و بازماندگان از جهاد) به اجر عظيم

برتري داده .و كسي چه ميداند اجر عظيم خدا چيست!؟

بزرگان ميگويند :تا ميتوانيد از تجربهي ديگران استفاده كنيد .كاري كنيد

كه از فرصت كوتاه زندگي بهترين استفاده را ببريد.

شهيد گمنام
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در مسير دشوار زندگي كه با ناماليمات و سختيهاي بسيار همراه است بهترين

تجربه را كساني اندوختهاند كه سير معنوي به سوي حضرت حق داشته و به خدا

نزديكتر شدهاند.

كسي كه سفر نوراني به سوي حق داشته و تا اوج ملكوت پرواز نموده اين

شخص ميتواند براي ما بهترين سرمشق و الگو براي پيمودن راه الياهلل باشد و
كالم او گرهگشاي مشكالت ما.

انساني كه در آستانهي بهشت قرار گرفته و چشمانش به ملكوت عالم باز

شده ،مالئك را كه به استقبال آمدهاند نظارهگر شده و آماده سفر به معراج است

بهتر ميتواند ما را نصيحت كند.

ن الحق اليالخلق ،به ما
و اينجاست كه آن پير فرزانه ،آن بازگشته از سفر م 

اين مطلب مهم را يادآوري فرمود كه :اين وصيتنامهها را بخوانيد ...پنجاه سال

عبادت كردهايد و...
بنده و اَمثال من زياد هستند كه از كالم نوراني آن پير سفركرده به راحتي
گذشتهاند .نه تفكري كردند و نه دقتي نمودند تا حداقل كسب فيضي نمايند.

اما وقتي به سراغ وصيتهاي شهدا ميرويم با دنيايي شگفت روبهرو ميشويم.

دنيايي كه گويي از ما بسيار فاصله دارد.

گويي آنان براي شرايط امروز ما صحبت كردهاند .گويي فهميدهاند كه منشأ

مشكالت ما از كجاست!

بسياري از ما فكر ميكنيم چون گرفتاريم از خدا دوريم .اما شهدا ثابت

ميكنند :حقيقت اين است كه چون از خدا دوريم گرفتاريم.
***

در پايان ذكر چند نكته ضروري است:

مقدمه
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در جمعآوري و تنظيم اين مجموعه به دنبال وصيتنامههاي ادبي و عاشقانه

بوديم.

و در اين راه دوستان خوب مجموعهي فرهنگي خصوصًا دوستان ما در

شهركرد بيشترين زحمت را برعهده داشتهاند.

سعي شده از هر شهر و استان شهدايي در نظر گرفته شود.

اگر قرار بود به سراغ سرداران و بزرگان جنگ برويم بيشك بيشتر از اين

تعداد وصيتنامه جمع ميشد.

اما يكي از اهداف ما مطرح نمودن شهدايي بود كه شايد كمتر از آنها ياد

ميشود.

و در اين راه بسيارند شهدايي كه در نتيجهي غفلت ما يا عدم دسترسي

نتوانستيم وصيت آنها را در مجموعه منظور كنيم ،لذا از خانوادهي همه آنها

عذرخواهي ميكنيم.

انشاءاهلل اين مجموعه آغازي باشد بر يك راه .كه با پرداختن به وصيتهاي

شهدا به هدفي مقدس منجر شود .انشاءاهلل

1ـ عصارهي خلقت

كوچه بنيهاشم و درب خانه حضرت زهرا(س) قبل از تخريب

گفتند :او ابتر اس��ت .پس��ر ندارد .نهضتش بعد از او نابود خواهد شد .اما خدا
جوابش��ان را داد .به او کوثر عطا کرد .چش��مهي جوش��انی نازل نمود که تا
ابدیت جهان اسالم را طراوت بخشیده و زنده نگهدارد.
دیگران گفتند :ای رس��ولخدا تو ما را از بدبختی و فالکت نجات دادی .تو
ما را از چاه جاهلیت خارج ساختی.
م��ا را به س��رمنزل مقصود رس��اندی .اجر و ُمزد رس��الت تو چیس��ت؟ برای
خشنودی شما چه کنیم؟!
فرمود :من اجر و ُمزدی از شما نمیخواهم .فقط اهلبیت من! ...
دوستی و پیروی از آنها شما را نجات خواهد داد .قرآن و اهلبیت را از خود
به یادگار میگذارم.
ایس��تاده بود مقابل درب خانه دخترش .او که سیده نساء عالمیان است .دستها
را برسینه نهاد و فرمود :السالم علیکم یا اهلبیتالنبوه.
باره��ا این عمل را تکرار کرد .آنقدر گفت تا اهلبیت را بشناس��ند .تا راه را
اشتباه نروند.
فرمود :فاطمه 3پارهي تن من است .هر کس او را بیازارد من را آزرده و...
امتش این کلمات را میشنیدند .برای هم بازگو میکردند .امتی که در عمل
به مستحبات از هم پیشي میگرفتند .اما...
پس چه شد که...
نیمههای ش��ب به همراه ولی زم��ان خود امیر مؤمن��ان 7راه افتادند .بر در
خانهي مهاجر و انصار رفتند .با آنها اتمام حجت کردند؛
مگر نبودید در غدیر ُخم؟! مگر بیعت نکردید .مگر...
چه جوابی داشتند؟! مگر دنیاطلبی و عدالتخواهی در یک دل جمع میشود.
به راس��تی اگر رسول خدا 9اینقدر س��فارش کوثر خود را نکرده بود چه
میکردند؟!
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یا اگر میخواس��تند زهرای اطهر 3را اذیت و آزار نمایند مگر بیش از این
میتوانستند؟
در دوران رنج و غم فراق پیامبر ،باز هم مادر س��ادات را آزردند .به علی7
میگفتند :به همس��رت بگو یا روز گریه کند ش��ب آرام باشد ،یا شب گریه
کند و...
ای بیوفا مردم .مگر چقدر از دوران رسولخدا 9گذشته بود .مگر پارهي
تن پیامبر 9با شما چه کرده بود!؟ مگر...
و اکنون سالهاست که از آن دوران گذشته .اما هر کس پا به مدینه میگذارد
س��ؤالی با خود دارد :م��زار امابیها ،کوثر قرآن ،تنها دختر رس��ولخدا9
کجاست.
سالهاست که غاصبان والیت امیرالمؤمنین 7با این سؤال مواجه هستند :چرا
مزار فاطمه 3مخفی اس��ت .مگر مزار بیشتر صحابه و حتی تابعین مشخص
نیست .پس چرا تنها دختر پیامبر خواسته بود قبرش مخفی بماند.
و اکنون بیش از قبل این س��ؤال ذهن هر پرسشگر را به خود میخواند که به
راستی ُجرم فاطمه چه بود؟ چرا او را آزُردند .چرا؟!
به راس��تی گمنامی عصمت کبرای الهی پرچمی اس��ت که تا ابد برافراش��ته
خواهد ماند .تا زمانی که فرزند عزیزش از پردهي غیبت خارج ش��ده و انتقام
مظلومیت او را بستاند .انشاءاهلل

وصيتنامهي مادر خوبيها ،خالصهي انسانيت ،حضرت زهرا:3
به نام خداوند بخشندهي مهربان

این وصیتنامه فاطمه(سالم اهلل علیها) دختر رسول خداست 9در حالی که

وصیت میکند که شهادت میدهم:

خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد(صلی اهلل علیه و آله) بنده و پیامبر

اوست و بهشت حق است و آتش جهنم حق است و روز قیامت فرا خواهد
رسید ،شکی در آن نیست و خداوند مردگان را زنده وارد محشر میکند.

ای علی! من فاطمه(سالم اهلل علیها) دختر محمد(صلی اهلل علیه و آله) هستم.

خدا مرا به ازدواج تو درآورد ،تا در دنیا و آخرت برای تو باشم .تو از دیگران

بر من سزاوارتری.

عصارهي خلقت
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حنوط و غسل و کفن کردن مرا در شب به انجام برسان .و شب بر من نماز

بگزار و شب مرا دفن کن.

و هیچ کسی را اطالع نده!

تو را به خدا میسپارم و بر فرزندانم تا روز قیامت سالم و درود میفرستم.

1

آيتاهلل بهجت در اين باره ميفرمايد:

اينكه حضرت زهرا 3بعد از آن همه مظلوميت در حال احتضار وصيت

نمود كه شبانه دفن گردد كار عجيبي بود كه شبيه كار پيامبران است.

زيرا كار كسي كه نزاع كند و مغلوب شود و كشته و شهيده گردد و عليه او

قضاوت شود و آن همه بالها را ببيند و با اين حال راهي را پيدا كند كه خود را

مثل غالب جلوه دهد و غالب بودن خود را به ديگران نشان دهد اين كار به كار
پيغمبران و اعجاز شباهت دارد.

راهي كه فكر بشر از فهم آن عاجز و آن اينكه وصيت نمود بدون تشييع شبانه

دفن گردد.

 .1ماخذ :دالئل االمامة ،ص۴۲؛ وسائل الشیعه ،ج ،۱۳ص۳۱۱؛ بحاراالنوار ،ج ،۴۳ص.۲۱۴

2ـ مظلوم

ابوالف��رج در مقات��ل الطالبیین روایت كرده كه پ��س از ضربت خوردن امیر
مؤمنان ،اطباي كوفه را به بالین آن حضرت آوردند و در میان آنها هیچ یك
در معالجهي زخم و جراحي اس��تادتر از اثیر بن عمرو نبود و او متخصص در
معالجه زخمها و جراحات بود.
طبیب مزبور همین كه زخم سر آن حضرت را مشاهده كرد ،دستور داد ُشش
گوسفندي را بیاورند و از میان آن رگي را بیرون آورد و آن رگ را در زخم
مزبور نهاد و پس از اندكي بیرون آورد و آن را مشاهده كرد .سپس رو بدان
حضرت ك��رده ،گفت« :اي امیر مؤمنان ،هر وصیت��ي داري بكن كه ضربت
شمش��یر این دش��من خدا به مغز سر رسیده و معالجه س��ودي ندارد ».در این
وقت بود كه امیرالمؤمنین كاغذ و قلم و دواتي طلبید و شروع به وصیت كرد.
وصیتنامه حضرت عل 
ي 7را در كتابهاي حدیث به اجمال و تفصیل به طور
مختلف نقل كردهاند كه یكي را ابوالفرج نقل كرده است و در كافي مرحوم
كلیني هم نظیر همین وصیت را روایت كرده و در نهج البالغه نیز(در ذیل نامه
شماره  )47اجمالي از این وصیت ذكر شده و مجلسي(ره) در بحار االنوار نقل
كرده اس��ت و ما همان روایت ابوالفرج را كه نسبتًا جامعتر از دیگران است،
نقل ميكنیم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

این وصیتنامهاي است كه امیرالمؤمنین ،علي بن ابیطالب بدان وصیت ميكند:

گواهي ميدهد كه معبودي جز خداي نیست كه یگانه است و شریك ندارد .و

نیز گواهي دهد كه محمد 9بنده و رسول اوست ،كه خداوند او را به راهنمایي
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و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان پیروزش كند ،اگر چه مشركان آن را ناخوش
دارند.

درود و بركات خدا بر او باد! «همانا نماز و پرستش و زندگي و مرگ من از

آن خداوندي است كه پروردگار جهان است و شریكي براي او نیست و بدان

مأمور گشتهام و منم از نخستین مسلمانان».

اي حسن! من تو را و تمام فرزندان و خاندانم و هر كسيكه این وصیتنامه به

او برسد ،به تقوا و ترس از خداوندي كه پروردگار شماست ،سفارش ميكنم

و باید نمیرید جز اینكه مسلمان باشید و همگي به ریسمان خدا چنگ زنید و
پراكنده نشوید؛

زیرا به راستي من از رسول خدا 9شنیدم كه ميفرمود :اصالح دادن میان

مردمان از همه نماز و روزه بهتر است و آنچه دین را تباه ساخته و از بین ميبرد،

فساد میان مردمان است ،و ال قوة اال باهلل العلي العظیم [نیرویي جز به وسیله خداي
بزرگ نیست].

به خویشان و ارحام خویش توجه داشته باشید و به آنان پیوند كنید ،صلهي

رحم كنید تا خداوند در روز قیامت حساب را بر شما آسان گرداند.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید ،دربارهي یتیمان ،پس براي دهنهايشان به سبب

سنگدليتان نوبت قرار ندهید(كه گاهي سیر و گاهي گرسنه نگاهشان دارید).

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره همسایگانتان كه رسول خدا 9درباره

آنان سفارش كرده و پیوسته درباره آنان توصیه ميفرمود.

به اندازهاي كه ما گمان كردیم براي همسایگان از همسایهي خود ارث قرار

ميدهد و حرمت آنان به حدي است كه سهمي در مالشان براي همسایه تعیین
كرده!

پنجاه سال عبادت
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از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره قرآن مبادا كسي به عملكردن بدان بر

شما سبقت جوید.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره نماز؛ زیرا كه نماز ستون دین شماست.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره خانه پروردگارتان(خانه كعبه) ،مبادا تا

ي بماند ،كه اگر رها شد ،مهلت داده نميشوید
زنده هستید ،آن خانه از شما خال 

و به عذاب دچار ميگردید و اگر از شما خالي ماند ،كیفر خداوند فرصت
زندگي به شما نميدهد.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید در دادن زكات اموال خود كه زكات ،خشم

پروردگار را فرو نشاند.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره روزهي ماه رمضان؛ زیرا كه آن براي

شما چون سپري است از آتش دوزخ.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره بینوایان و مسكینان و آنها را در زندگي

خود شریك سازید و از خوراك و لباس خود به آنها نیز بدهید.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره پیكار كردن در راه خدا به مالها و جانها

و زبانهاي خویش.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره امت پیغمبرتان ،مبادا در میان شما ظلم

و ستمي واقع شود.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره اصحاب پیغمبرتان؛ زیرا كه رسول

خدا 9درباره آنان سفارش فرموده.

از خدا بترسید ،از خدا بترسید درباره زیردستانتان ،غالمان و كنیزان؛ زیرا كه

آخرین سفارش و وصیت رسول خدا 9این بود كه فرمود« :من شما را درباره
دو دسته ناتوان كه زیردست شما هستند ،سفارش ميكنم».

مظلوم
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آنگاه فرمود:

نماز! نماز! درباره خداوند از سرزنش مردمان نهراسید؛ چه ،هر كس به شما

ستم كند یا اندیشهي بد داشته باشد ،خداوند شر او را كفایت فرماید.

با مردم به نیكي سخن بگویید ،همان طور كه خدا فرمود .امر به معروف و نهي

از منكر را ترك مكنید كه رشته كار از دست شما بیرون شود ،آنگاه هر چه دعا

كنید و از خداوند دفع شر خواهید ،پذیرفته نگردد و به اجابت نرسد.

بر شما باد هنگام معاشرت ،به فروتني و بخشش و نیكویي درباره یكدیگر .و

زنهار از جدایي و تفرقه و پراكندگي و رويگردانیدن از هم.

و در نیكوكاري ،یار و مددكار یكدیگر باشید و بر گناه و ستمكاري كمك

مباشید كه شكنجه و عذاب خدا بسیار سخت است.

خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پیغمبرش را در حق شما حفظ

فرماید.

اكنون با شما وداع ميكنم و شما را به خدا ميسپارم و سالم و رحمتش را

بر شما ميخوانم.

در كافي آمده است كه پس از پایان وصیت پیوسته ميگفت« :الالهاالاهلل» تا

وقتي كه روح مقدس آن حضرت به ملكوت اعلي پیوست.

3ـ نامهاي از پدر

آن عالم بزرگوار فرمود :در هر صد س��ال در آس��مان شيعه يك خورشيد
ميدرخش��د و نور او حداقل يك قرن باعث درخشندگي است .در زمان ما
نيز خميني كبير آمد و با انقالب اس�لامي خود نه تنها ش��يعه ،نه تنها اسالم،
بلكه وجدانهاي بشريت را بيدار نمود.
اين رهبر حكيم و اين انس��ان به خدا رس��يده وصيتي الهي سياسي دارد كه
درخور توجه است.
اما نامهاي عرفاني اخالقي از ايشان به سيد احمدآقا يادگار مانده.
اين نامه به همه من و ش��ما نگاش��ته ش��ده كه قس��متهايي از آن را اش��اره
ميكنيم.

بس م اهلل الرحمن الرحیم

ستايش ،ويژهي خدايي است كه پروردگار جهانيان است ،آنكه غير از او نه

بخشاينده است و نه مهربان ،و پرستيده نشده و ياري خواسته نميشود مگر از

وي ،و ستايش نميشود آنچه جز اوست ،و نه پروردگار و نه مربّي است مگر
او ،و اوست راهنماي به راهِ راست و راهنما و ارشادگري نيست جز او ،و شناخته
نميشود مگر به خودش ،اوست ا ّول و پايان و آشكار و پنهان .و درود و سالم
بر آقاي پيامبران و ارشادگ ِر همگان كه از غيب هستي و وجود به جهان آشكار

و شهود ،ظاهر شده است.

نامهاي از پدر

23

و (درود و سالم) بر خاندان ِ
سر
پاك وي باد ،كساني كه ايشان مخزنهاي ّ
ِ
حكمت الهي و راهنمايان آنچه كه جز خداوند است.
خدايي هستند و معادن
و بعد ،این وصیتی است از پیری درمانده که در تمام دورهي عمر قریب به نود

سالهاش در غرقاب ضاللت و ُسکر طبیعت به سر برده و اکنون ارذل ال ُعمر را به

سوی قعر جهنم میپیماید و امیدی به نجات خود ندارد ولی از روحاهلل و رحمت

او مأیوس نیست و امیدی جز او ندارد...

این وصیت به جوانی است که امید است به توفیق خدای بزرگ و هدایت

هادیان ُسبل علیهم سالم اهلل راهی به سوی حق پیدا کند و خود از این منجالب
که پدرش را فرا گرفته نجات یابد.

ای پسر عزیزم احمد ،در این اوراق نظر کن :اُنظر الی ما قال و التنظر الی َمن قال

 ...بدان که هیچ موجودی از موجودات از غیب عوالم جبروت و باالتر و

پایینتر چیزی ندارد و قدرتی و علمی و فضیلتی را دارا نیست و هر چه هست از
او است که از ازل تا ابد زمام امور را به دست دارد و احد و صمد است.

از این مخلوقات میان تهی پوچ ،هیچ باکی نداشته باش و چشم امیدی هرگز

به آنها مبند که چشم داشتن به غیر او شرک است و باک از غیر او جل و علي

کفر.

پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصالح خود باش که در پیری

همه چیز را از دست میدهی .یکی از مکاید شیطان که شاید بزرگترین آن
باشد که پدرت بدان گرفتار بوده و هست استدراج است.

در عهد نوجوانی شیطان باطن که بزرگترین دشمنان اوست او را از فکر

اصالح خود باز میدارد و امید میدهد که وقت زیاد است.

اکنون فصل برخورداری از جوانی است .هر آن و هر ساعت و هر روز که بر
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انسان میگذرد درجه درجه او را با وعدههای پوچ از این فکر باز میدارد تا ایام

جوانی را از او بگیرد .و آنگاه که جوانی رو به اتمام است ،او را به امید اصالح

در پیری سرخوش میکند.

در ایام پیری نیز این وسوسهي شیطانی از او دست نکشد و وعدهي توبه

در آخر عمر میدهد و در آخر عمر و شهود ُموت ،حق تعالی را در نظر او

مبغوضترین موجود جلوه میدهد که محبوب او که دنیا است از دستش گرفته

است.

 ...و اشخاصی هستند که غرقاب دنیا آنها را از فکر اصالح دور نگهداشته و

غرور دنیا سر تا پای آنان را فرا گرفته است.

من خود چنین اشخاصی را در اهل علم اصطالحی دیدهام و اکنون بعض آنها

در قید حیاتند و ادیان را هیچ و پوچ میدانند.

پسرم! توجه کن که هیچ یک از ما نمیتواند مطمئن باشد که به این دام

شیطانی نیفتد.

عزیزم! ادعیهي ائمهي معصومین را بخوان و ببین که حسنات خود را سیئات

میدانند و خود را مستحق عذاب الهی میدانند و به جز رحمت حق به چیزی

نمیاندیشند و اهل دنیا و آخوندهای شکمپرور این ادعیه را تأویل میکنند؛

چون حق را نشناختهاند.

 ...بیا با هم به سوی وجدان رویم که ممکن است راهی بگشاید .هر انسانی

بلکه هر موجودی بالفطره عاشق کماالت است و متنفر از نقص؛ شما اگر علم

میجویید چون کمال است میجویید.

و از این جهت ممکن نیست که فطرت شما به هر علم که دست یابد به آن

قانع شود و اگر توجه کند که مراتب باالتری است در این علم بالفطره آن را

نامهاي از پدر
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میجوید و میخواهد .از این علم که دارد به واسطهي محدودیت و نقصش
متنفر است و آنچه بدان دل باخته حیث کمال آن است نه نقص.

پسر عزیزم! حاال میخواهم با تو با زبان و قلم ناقصی که دارم صحبت کنم:

تو و همه میدانید که در نظامی واقع هستید که به یُمن قدرت الهی و توفیق

او جل و عال و دعا و تأیید حضرت بقیةاهلل ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و ملت
انقالبی ایران که جانم فدای یکیک آنها دست رد به سینهي همه قدرتهای

شیطانی زده است.

نظام بینظام ستمشاهی را که هزاران سال جز ستم و ظلم و مردمآزاری و قتل

و غارت کاری نکردهاند به خاک مذلت کشاند و در این راستا کسانی که به
طفیل آنان دود و دمی داشتند و ظلم و ستمی و غارت و چپاولی میکردند و...

در انتظار محو این جمهوری به سر می برند.

و چون منافع غرب در خطر است و اسالم قدرتمند تنها قدرتی است که این

خطر را پیش آورده است ...احساس خطر بزرگ از اسالم قدرتمند برای خود و

دوستان خود میکنند.

در داخل و خارج نیز دلباختگانی دارند که آنان نیز به تبع معبودشان با

اسالم بزرگ و جمهوری اسالمی و دست اندرکاران آن در دشمنی به سر می

برند و در فکر محو آثار آنند .با این اوضاع و احوال توقع این دارید که دست
جمهوری اسالمی را بفشارند و «اهال و سهال» گویان به مداحی جمهوری اسالمی

و گردانندگان آن برخیزند!؟

این طبیعی افکار فاسد بشر است که باید به هر وسیله خار را از سر راه

برداشت؛ و یک وسیله بزرگ عالوه بر وسائل نظامی و اقتصادی و قضایی همان

بعد فرهنگی است.
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فرهنگ فاسد غرب و شرق اقتضا میکند که با وسائل عظیمی که در دست

دارند در تمام ساعات روز به دروغپردازی و تهمت و افترا بر فرهنگ الهی اسالم
بتازند .در هر فرصتی قوانین الهی جمهوری اسالمی و اصل اسالم را بکوبند و

وابستگان به آن را مرتجع کهنهپرست فاقد شعور سیاسی بخوانند ،و قوانین اسالم

را کافی برای این زمان ندانند .به بهانهي آنکه قوانینی که هزار و چهار صد سال

بر آن گذشته قدرت ادارهي امور را ندارد .که دنیا نوآوردهایی دارد که در

آن اعصار نبوده و بعضي اشخاص مدعی اسالم نیز این مطلب را تکرار کرده و
میکنند.

در این محیط باید به حسب فرهنگ الهی اسالمی ،در مقابل این توطئههای

دامنهدار استقامت کرد و از این فرصت الهی که به دست آمده است نویسندگان
متعهد و گویندگان و هنرمندان استفاده کرده و به مدد روحانیان آشنا به فقه
اسالم و قرآن کریم ،احکام الهی را که برای همه قرون است با اجتهاد صحیح

از قرآن کریم ،سنت نبیاکرم 9و اخبار سرشار از معارف الهی و فقه سنتی
استخراج کرد و به عالم عرضه داشت.

از خردهگیری کجروشان و آخوندهای درباری و وعاظ السالطین نهراسید

و به آن روحانینمایان یا روحانیان که از روی عمد یا کجفهمی ،یا حسد و

دسیسههای شیطانی [مخالفت میکنند] با موعظهي حسنه و طریقهي نبیاکرم9

و امیرالمؤمنین و سایر ائمهي معصومین علیهم صلوات اهلل فهماند که این کجرویها
اگر خدای نخواسته به جایی برسد و خللی در جمهوری اسالمی که میخواهد

اسالم مظلوم در طول تاریخ را تجدید کند وارد شود ،اسالم چنان سیلی از غرب

و شرق و وابستگان به آنان میخورد که قرنها فسادی باالتر از عصر ستمشاهی

را شاهد خواهیم بود.
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و اکنون وقت آن است که وصیت و نصیحت پدرانه به احمد ،فرزند خود

بکنم .پسرم! تو با آنکه در هیچ شغلی از شغلهای سران اسالمی ایدهم اهلل تعالی

وارد نیستی ،این سیلیهای طاقتفرسا را که میخوری برای آن است که فرزند

منی و به حسب فرهنگ غرب و شرق باید من و هر کس به من نزدیک و به ویژه
تو که از هر کس نزدیکتری مورد تهمت و آزار و افترا واقع شود .در حقیقت

جرم تو این است که فرزند منی و این در نظر آنان کم جرمی نیست.

 ...اگر ایمان و اعتقاد به حق تعالی داشته باشی و اعتماد به حکمت و رحمت

بیپایان او بکنی ،این تهمتها و افتراها و آزارهای بیپایان را تحفهای از دوست
برای سرکوب نفسانیت خود بدانی و ابتالیی و امتحانی است الهی برای خالص
کردن بندگان خود.

پس سیلیها را بخور و شکر خداوند را به جا آور که چنین عنایتی فرموده و

آرزوی بیشتر بکن...

خداوندا! بر ما بندگان ناچیز سر تا پا گناه ببخشا و رحمت واسعهي خود را

از ما دریغ نفرما.

هر چند ناالیق هستیم لکن مخلوق تو هستیم .خداوندا! این جمهوری اسالمی

و دست اندر کاران آن و رزمندگان عزیز ما را در پناه عنایت خود حفظ ،و شهدا

و مفقودین و شهدای عزیز را با خانوادهي آنها در رحمت خود غریق بفرما ،و

محبوسان و مفقودان ما را به وطن خود بازگردان ،به حق محمد و آله االطهار

علیهم صلوات و سالم.
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4ـ حديث عشق

شهيد ناصرالدين باغاني

سال  46در خانوادهاي مذهبي و روحاني در قم به دنيا آمد .با شروع حوادث
انقالب و جهت ياري مردم به سبزوار رفتند.
پدرش نماينده دور اول مجلس از سوي مردم سبزوار گرديد.
ناصرالدين در ش��اخه جوانان حزب جمهوري مش��غول فعاليت شد و در اين
مدت ،چهار بار برنده مسابقات قرآن كريم شد.
با سپري كردن دوران دبيرستان در دانشگاه امام صادق 7پذيرفته شد.
خودش ميگفت :من دانشگاه امام صادق 7را به دانشگاه امام حسين7
تبديل كردم و مدرك قبولي را از دستان آقا ابا عبداهلل 7گرفتم.
از عمليات بدر در جبهه حضور داشت و در عمليات كربالي  5در حالي كه
نوزده سال بيشتر نداشت در  65/12/21به شهادت رسيد.
دستنوشتهها و وصيتنامه او بسيار عجيب است.
مق�ام معظ�م رهب�ری درب�ارهی این ش�هید بزرگ�وار ميگويد:
نوشتجات این شهید عزیز را مکرر خواندهام و هر بار بهره و فیض
تازهای از آن گرفتهام.

بسم رب الشهداء و الصدیقین

اینجانب ناصرالدین باغانی بندهي حقیر درگاه خداوند چند جملهای را به

رسم وصیت مینگارم .سخنم را درباره عشق آغاز میکنم:
هر آنکه نیست در این حلقه زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
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ما را به جرم عشق مؤاخذه میکنند گویا نمیدانند که عشق گناه نیست .اما

کدام عشق!؟

خداوندا ،معبودا ،عاشقا ،مرا که آفریدی ،عشق به پدر و مادر را در من به

ودیعت نهادی.

مدتی گذشت .دیگر عشق را آموخته بودم ،اما به چه چیز عشق ورزیدن را نه،

به دنیا عشق ورزیدم .به مال و منال دنیا عشق ورزیدم .به مدرسه عشق ورزیدم.
به دانشگاه عشق ورزیدم.

اما همه اینها بعد از مدت کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد .یعنی

عشق به تو ،فهمیدم عشق به تو پایدار است و دیگر عشقها ،عشقهای دروغین
نفع ٌ
مال وال بَنون» فهمیدم که وقتی شرایط عوض شود «یَّف ُر
است فهمیدم که «الیَ ُ
المر ُء من اَخیه و صاحبته و بَنیه و اُمه و اَبیه و»...

پس به عشق به تو دل بستم .بعد از چندی که با تو معاشقه کردم به یکباره

به خود آمدم! دیدم که من کوچکتر از آنم که عاشق تو شوم و تو بزرگتر

از آنی که معشوق من قرار بگیری .فهمیدم که در این مدت که فکر میکردم

عاشق تو هستم اشتباه میکردم.

این تو بودی که عاشق من بودی و مرا میکشاندی .اگر من عاشق تو بودم

باید یکسره به دنبال تو میآمدم .ولیکن وقتی توجه میکنم میبینم گاهی

اوقات در دام شیطان افتادهام ولی باز به راه مستقیم آمدهام .حال میفهمم که این

تو بودی که عاشق بندهات بودی و هر گاه او صید شیطان شده تو دام شیطان

را پاره کردی .هر شب به انتظار او نشستی تا بلکه یک شب او را ببینی! حاال

می فهمم که تو عاشق صادق بندهات هستی .بنده را چه که عاشق تو شود(.عنقا
شکار کس نشود دام باز گیر)
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آری تو عاشق من بودی و هر شب مرا بیدار میکردی و به انتظار یک صدا از

جانب معشوقت مینشستی اما من بدبخت ناز میکردم و شب خلوت را از دست
میدادم و ميخوابیدم .اما تو دست برنداشتی و اینقدر به اینکار ادامه دادی تا
باالخره ِ
من گریزپای را به چنگ آوردی.

من فکر میکردم که با پای خود آمدهام و چه خیال باطلی .این کمند عشق

تو بود که به گردن من افتاده بود .مرا که به چنگ آوردی تا به دور از هرگونه
هیاهو با من نرد عشق ببازی و من در کار تو حیران بودم و از کرم تو تعجب

میکردم آخر تو بزرگ بودی و من کوچک .تو کریم بودی و من لئیم .تو

جمیل بودی و من قبیح .تو موال بودی و من بنده و من شرمنده از این همه احسان

تو بودم.

کمند عشقت را محکمتر کردی .مرا به خط مقدم عشق بردی .در آنجا

شراب عشقت را به من نوشاندی و چه نیکو شرابی بود .من هنوز از لذت آن
شراب مستم.

اولین جرعه آن را که نوشیدم مست شدم و در حال مستی تقاضای جرعهای

دیگر کردم .اما این بار تو بودی که ناز میکردی و مرا سر میگرداندی پیالهام
را به طرفت دراز کردم و تقاضای جرعهي دیگر کردم اما پیالهام را شکستی.

هرچه التماس کردم که جامی دیگر بده تا از حجاب جسمانی بیاسایم ندادی

و زیر لب به من خندیدی و پنهانی عشوه کردی .اکنون من خمارم و پیاله به
دست .هنوز در انتظار جرعهای دیگر از شراب عشقت به سر میبرم.

ای عاشق من .ای اله من .پیالهام را پر کن و مرا در خماری نگذار .تو که یک

عمر به انتظار نشسته بودی حال که به من رسیدهای چرا کام دل بر نمیگیری.
تو که از بیع و متاع عشق دم میزدی چرا هماکنون مرا در انتظار گذاشتهای؟!
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اگر بدانم که خریدار متاعم نیستی و اگر بدانم که پیالهام را پر نمیکنی پیاله

را خود میشکنم و متاعم را به آتش میکشم تا در آتش حسرت بسوزی و
انگشت حیرت به دندان بگزی!
به آهی گنبد خضرا بسوزم

بسوزم یا که کارم را بسازی

جهان را جمله سر تا پا بسوزم
چه فرمايی بسازی یا بسوزم

اما شهادت چیست؟

آنگاه که دو دلداده به هم میرسند و عاشق به وصال معشوق میرسد و

بندهي خاکی به جمال زیبای حق نظر میافکند و محو تماشای رخ یار میشود،

آن هنگام را جز شهادت چه نام دیگر میتوانیم داد؟

آن هنگام که رزمندهای مجاهد به سوی دشمن حق میرود و مالئک به

تماشای رزم او مینشینند و شیطان ناله بر میآورد و پا به فرار میگذارد و ناگهان
غنچهای میشکفد ،آن هنگام را جز شهادت چه نام میتوانیم داد؟!

شهادت خلوت عاشق و معشوق است .شهادت تفسیربردار نیست .آی آنانی

که در زندان تن اسیرید به تفسیر شهادت ننشینید که از درک قصهي شهادت

عاجزید .فقط شهید میتواند شهادت را درک کند.

شهید کسی نیست که ناگهان به خون بغلتد و نام شهید بر خود بگیرد .شهید

در این دنیا قبل از اینکه به خون بتپد شهید است.

و شما همچنا ن که شهیدان را در این دنیا نمیتوانید بشناسید و بفهمید ،بعد از

وصالشان نیز هرگز نمیتوانید درکشان کنید.

شهید را شهید درک میکند .اگر شهید باشید شهید را میشناسید .وگرنه

آيینهي زنگارگرفته چیزی را منعکس نمیکند که نمیکند .برخیزید و فکری به

پنجاه سال عبادت

32

حال خود کنید که شهید به وصال رسیده است و غصه ندارد.

شهدا ،به حال شما غصه میخورند .و از این در عجباند که چرا به فکر

نیستيد؟! به خود آيید .زندان تن را بشکنید .قفس را بشکنید و تا سر کوی یار

پرواز کنید .و بدانید که برای پرواز ساخته شدهاید نه برای ماندن در قفس .این
منزل ویران را رها کنید و به ملک سلیمان درآيید.

ای خوش آن روز کزین منزل ویران بروم

اما رهبرم:

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

ای که جان عالم به فدای تو باد! ای که همه عالم به فدای یک تار مویت! ای

خمینی ای ذخیرت اهلل الشیعه .من خود را مدیون تو ميدانم .سر و جانم را در

طبق اخالص گذاشته فدایت میکنم .تو همان مصباح هدایتی تو همان سفینهي
نجاتی که «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»

و تو حسین زمانی ،تو بودی که در شب تاریک ظلم درخشیدی و با نورت

دلهای تاریک ما را روشن کردی .تو بودی که به ما یاد دادی که تکلیف ما را
سیدالشهدا مشخص کرده است.

تو بودی که به ما یاد دادی که هر که به پیامبر گرویده است مأموریت

استقامت دارد و ما درس شهادت را از تو آموختیم که تو خود پدر همه شهدایی.

خدایا ،عمر این چراغ هدایت را تا ظهور حضرت حق صاحب العصر و الزمان

حضرت مهدی(عجلاهلل) طوالنی گردان.
اما امت مسلمان و شهیدپرور ایران:

پیرو امام باشید نه در حرف ،بلکه در عمل .گوش دل به سخنانش بسپرید و

حرفهایش را بدون چون و چرا بپذیرید .و کلًا در هر عصری امام خود را بشناسید
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و اکنون که حضرت صاحب االمر(عجلاهلل) در پردهي غیبت است ولی فقیه
عصر خود را بشناسید.

اگر امام خود را شناختید گمراه نمیشوید وگرنه به چپ و راست منحرف

خواهید شد .اسالم را از روحانیت مبارز و اصیل فرا بگیرید نه از قلم و زبان

منحرفان ،در این زمانه عدهای ُمغرض و جاهل پیدا شدهاند که اسالم بدون

روحانیت را ترویج میکنند.

به عبارت دیگر مر ّوج طرح جدایی دین از سیاست هستند و میگویند که

روحانیت در انقالب شرکت داشت و رهبری کرد و انقالب پیروز شد خدا

پدرش را بیامرزد! ولی حاال باید برود گوشهي حوزهها و درس و بحث را ادامه
دهد .این منحرفان را بشناسید و از صحنه انقالب بيرونشان کنید.

اینها همانهایی هستند که با نامهای مختلف ولی با یک ماهیت مطهری را

شهید کردند ،بهشتی را با تهمتها و فحشها ترور شخصیت و سپس با کینهي
شیطانی ترور فیزیکی کردند .اینها همانهایی هستند که شیخ فضلاهلل نوری را
بر سر دار کردند و شادی کردند ،اینها همانهایی هستند که آقای خامنهای را

میکوبند و...

اينها همانهایی هستند که اگر دستشان به امام برسد ...اینان دشمن روحانیتاند.

روحانیت را نمیخواهند ،میخواهند بین شما و روحانیت جدایی بیاندازند .اینان
آنهایی هستند که قلب امام عزیز را به درد میآورند.

جنگ با عوامل خارجی مسئلهي سختی نیست .اما این منافقان داخل هستند

که از همه بدترند .منافقین از کفار بدترند .با جدایی از این منحرفان قلب امام را

شاد کنید .مسئله دیگر اینکه در مصائب و مشکالت صبر کنید.

ان اهلل مع الصابرین .بهشت را به بها دهند نه به بهانه .بهای بهشت سنگین است.
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بهای بهشت کاالی عشق است یعنی خون ،کربال رفتن خون میخواهد .این
کربال دیدن بس ماجرا دارد.

ماجرای کربال ماجرای خون و قیام است .پیام را شما بدهید خون از ما .بدانید

که ان اهلل یدافع عن الذین آمنوا ،ما همه وسیلهایم ،اصلًا این جنگ و این انقالب

و این برنامهها همه چیده شده تا خدا در این بین دوستانش را به پیش خود ببرد

و خالص را از ناخالص جدا کند .پس به صحنه بیایید و از خون شهدا پاسداری

کنید.

هوای نفس را مغلوب کنید برای خدا کار کنید .در کارها نظم را رعایت

کنید .به مستحبات اهمیت الزم را بدهید تا از شر شیطان در امان باشید .به خدا

نزدیک شوید با انجام نوافل ،مخصوصًا نافلهي شب ،صبر را پیشهي خود کنید
و بدانید اَُمم پیش از شما هم سختی بسیار دیدند.

با فساد و عوامل فساد به سختی مبارزه کنید چون دشمن میخواهد از همین

راه ما را به اضمحالل بکشاند .از همه رفیقان و دوستان و آشنایان که حقی بر
گردن من دارند طلب حاللیت میکنم و عاجزانه میخواهم که مرا حالل کنند،

بلکه بار گناهم سبکتر گردد...

به امید دیدار در سرای باقی در کنار آقا ابا عبداهلل الحسین و فاطمة الزهرا3

از همه التماس دعا دارم.

 24جمادی االخر  1407مطابق با  4اسفند  1365ساعت  9/25دقیقه صبح
والسالم علی من التبع الهدی ناصرالدين باغاني اردوگاه کرخه
***

پدر و مادر عزیزم .من به شما افتخار میکنم که با وجود مشکالت زیاد و

گرفتاریهای فراوان به من اجازهي عزیمت به جبههي حق علیه باطل را دادید .در
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زمانی که خیلی از پدر و مادرها بچههایشان را در صندوقخانهها قایم کردهاند
که مبادا آنان را به سربازی ببرند.

این کار شما از اجر الهی فراوانی برخوردار است .این حرفها را تعارف نمیکنم

بلکه واقعیت همین است .واقعًا از شما تشکر میکنم که «من لم یشکر المخلوق
لم یشکر الخالق» و خدا را شکر که زندگی مرا در چنین خانوادهای مقدر کرد.

پدر و مادرم اگر چه الزم به یادآوری نیست اما به مصداق «ان الذکری تنفع

المؤمنین» میگویم که صبر را پیشه کنید و بر خدا توکل کنید تا مصداق عینی

«الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون» شوید و هرگز غمگین و اندوهناک نباشید و

از پیشامدهای ناگوار نهراسید که «اال ان اولیاء اهلل الخوف علیهم و ال هم یحزنون»

 ...اسالم با خون به ما رسیده و از این به بعد هم با خون باید حفظ شود .اگر

این خون شهدا نبود امروز چنین وضعی نداشتیم .نهالی را که آب ندهید خشک

میشود و اسالم بدون خون از درون میپوسد و از محتوا خالی میشود.

این همه در دعاهایمان خواندیم «یا لیتنا کنا معکم» آیا شرکت در این جنگ

حسین 7وارد جنگ شدیم و

حسین 7است؟! «ما مانند

جز همراهی با امام
حسین 7هم باید به شهادت برسیم».

مانند

پیروزی در این جنگ نقطهي عطفی است در تاریخ خونبار اسالم و ما باید

به هر طریقی است در این جنگ پیروز شویم حتی اگر به قیمت ریختن خون

تمامی ما باشد .االن که این نامه را مینویسم روز عید قربان است.

حجاج به منی رفتند و قربانی کردند و بسیجیان عاشق هم در این روز ،به منای

عشق رفتند و خود را قربان کردند و در جبهههای حق علیه باطل هر روز عاشورا

است و هر روز عید قربان است.

 65/5/25بنده حقیر خدا ـ ناصرالدین باغانی
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خدایا تو را شکر میگذارم که به من توفیق بندگی خود را عطا کردی و

توفیق دادی که به جبهه بیایم و توفیق دادی که بین بندگان خالص تو بیایم.

خدایا اینان کیستند؟! از مالئک تو باالترند! بسیجیان را میگویم .اینان با اختیار
پروانهوار به آتش می زنند ،به آتش عشق تو.

اینان کیستند که به یکباره شراب عشق تو را سر میکشند .اینان کیستند

که چنین بیباک ،چنین گستاخ ،و چنین جسور دشمن تو را به خاک مذلت
مینشانند و انتقام فاطمهي زهرا 3را میگیرند.

نه اینان ،از خود بیخود شدهاند ،اینان تواند و تو اینانی .این روح تو است
در کالبد اینان .این دست توست در آستین اینان .این ِس ّر توست در قلب اینان.
کجایند آنان که میگفتند «یداهلل مبسوطه» بیایید و دستهای خدا را ببینید «بل

غلّت ایدیکم».

اگر علی 7اینان را داشت  25سال در خانه نمینشست .اگر اینان در زمان

رسولاهلل 9بودند آن کوردل ،آن حرامی نمیتوانست بگوید «ان الرجل
لَیهجر»
اگر اینان بودند کجا بیت وحی دستخوش آتش دیوصفتان میشد؟! اگر اینان

بودند کجا زینب به اسیری میرفت؟

الحسین 7را به اسیری میبردند؟! اگر اینان

اگر اینان بودند کجا علی بن

ن 7چوب زده میشد و اگر اینان بودند...
بودند کجا لب دندان حسی 

اما امروز اینان هستند .پابرجا و مقاوم ایستادهاند .اگر کوهها بلرزند اینان

نمیلرزند .اگر تمامی کفار دست به تیغ بردند اینان میایستند .جمجمههایشان را
به خدا عاریت دادهاند.

دندانهایشان را روی هم میفشرند و پاهایشان را محکم بر زمین میکوبند.
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یعنی ای جهان باید بدانی که تا بسیج است نمیتوانی دست طمع به سوی
مملکت امام زمان(عجلاهلل) دراز كني.

سپاه مهدی(عجلاهلل) است و سپاه مهدی(عجلاهلل) شکست ندارد و اکنون

در غیبت آن موال فرمانده ما امامخمینی است.
آری امیری خمینی و نعم االمیر

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود

«والسالم ،ناصرالدین باغانی»1365/11/1 :
«بسمه تعالی»

چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم

به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

بار الها ای چراغ شبهای تار من ،ای نوربخش قلب تیرهي من ،ای فریادرس

من ،ای امید من ،ای سجود من ،ای رکوع من ،ای که قیامم برای توست.

ای که سالمم به روی ماه توست .ای که مرا از چاههای ضاللت رهانیدی و به
قلهي رفیع انسانیت رساندی .ای که تاج َک ّرمنا بر سر من نهادی ،ای یار من ،ای

دلدار من ،ای شاهد زیبای من ،ای آگه از غمهای من ،تو را شاهد میگیریم که من
بندهي تو بودم و اگر غیر از راه تو پیمودم نه از روی عصیان که از راه نسیان بود.

موالی من تو خود شاهد بودی که با آن همه گناه باز در خانهي تو میآمدم

و باز سر بر خاک میساییدم ،تو خود شاهد بودی که تو را دوست میداشتم هر
چند گاهی اسیر دامهای شیطان میگشتم.

موالی من اگر خطاکارم امید عفو بر درگهت دارم و اگر نبخشیام بر کرمت

اعتراض دارم.

38

پنجاه سال عبادت

اگر از من بپرسی که چرا گناه کردی از تو میپرسم که چرا د ِر عفو را باز

کردی؟! اگر تو مرا عفو نکنی چه کسی به آن سزاوارتر از تو خواهد بود؟!

اگر برانیام هرگز تو ظالم نیستی .موال ،هر چند که میدانم میبخشیام ولی

باز میگویم:

اگر خواستی مرا عذاب کنی و اگر خواستی مرا در دوزخ قهرت بسوزانی

زبانم را باز گذار تا بتوانم از درون آتش با تو صحبت کنم و تو را بخوانم ولی
تو کریمتر از آنی که بندهي خود را عذاب کنی «هیهات انت اکرم من ان تضیع

من ربیته».

به هر حال آمدم .اما چه آمدنی با کولهبار گناه و معصیت .موال چه افراد

پاکی را که از خود نرنجاندم .چه حقوقی را که از مردم ضایع نکردم .اما آمدم
تا امانتت را پس بدهم.

آن جان پاکی که به ودیعت نهاده بودی از من مپرس که با آن چه کردم.

چون در مقابل سؤال تو جوابی ندارم .این امانت را بگیر و سنگینی آن را از

دوشم بردار.

ای وای ،ای وای ،ای وای ما همه امانتداریم اما آیا میتوانیم امانتمان را به

سرمنزل برسانیم یا نه؟!

پدر و مادر عزیزم من امانتم در دست شما .آیا نمیخواهید مرا به صاحب

امانت برگردانید!؟ برگردانید مرا که سخت از دوری صاحبم غمناکم.

سخت دلم گرفته چندی است که به فک ِر رفتن افتادهام .یک سری بندهای

گوناگون مرا از رفتن باز داشته است .ای صاحب و موالی من .بگشا تو بند از

پای من.

اماما ای روح پاک خدایی ،ای هادی ما ،از تو میخواهم که شهادت دهی بر
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اینکه ما کوفی نبودیم شهادت بدهی که ما تو را تنها نگذاشتیم .وای وای بر آنها

که دست از یاری تو کشیدند و بر منّیت خود پرداختند.

وای وای وای امت مسلمان امت شهیدپرور امت قهرمان هر چند که خود

آگاهید ولی ان الذکری تنفع المؤمنین.

هیچگاه دست از یاری امام و رهبری و والیت فقیه برندارید .بدانید آن زمان

که ولی فقیه را تنها بگذارید آن روز ،روز شکست شماست روز نابودی شماست
و خدا نیاورد آن روز را .از تاريخ عبرت بگیرید.

فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین .بدانید که دعوای ما بر سر والیت فقیه

است .روحانیت مبارز را تنها نگذارید .اگر از روحانیت جدا شوید نابود میشوید.

حفظ کنید اسالم را و احکام اسالم را .حفظ اسالم مهمتر از حفظ احکام

اسالم است .در این راه از دادن خون نهراسید که نمیهراسید.

بدانید جهاد امتحان الهی است بدانید مشکالت امتحان الهی است .سعی کنید

این امتحان را با موفقیت بگذرانید.

در پایان از برادران و خواهرم و فامیل و آشنایان حاللیت میطلبم و از برادرانم

میخواهم که راه مرا دنبال کنند و به فراموشی نسپارند.

65/8/18

5ـ عاشقانه

كودكي خردس��ال بود كه به شدت مريض ش��د .مريضي ادامه پيدا كرد و
باعث مرگ كودك ش��د .جنازهي بچه را در كنار حياط گذاشتند تا صبح
فردا دفن كنند.
روز بعد مُرش��دي به خانه آنها آمد و گفت :به مادر بچه بگوييد او را ش��ير
دهد! من برات عمر او را از خدا گرفتم! مادر جنازه بچه را برداش��ت و زير
سينه گرفت .لبهاي كودك تكان خورد و...
مصطفي پس��ري تيزهوش و زيرك بود .در همان سالهاي دبيرستان خواب
عجيب��ي ديد ك��ه ثمره آن ورود به ح��وزه علميه بود .در كن��ار تحصيل از
تهذيب غافل نميش��د .روزه��اي تعطيل كار ميكرد و سهش��نبهها پياده به
جمكران ميرفت .براي تبليغ دورافتادهترين روستاها را انتخاب ميكرد .در
ايام پيروزي انقالب بارها دستگير شد.
بنيانگذار و اولين فرمانده سپاه ياسوج بود .در گشت منطقهاي بود كه اشرار
او را محاص��ره كردند .از خودرو پياده ش��د و گفت :بزنيد ،عمامه من كفن
من است! و اين همان جمله معروفي بود كه در وصيتنامهاش نيز آورد.
به خاطر مجروح ش��دن در بيمارستاني در تهران بستري شد .ميخواست به
منطقه برود اما پولي نداش��ت .هيچ آش��نايي به جز ام��ام زمان(عجلاهلل) در
تهران پيدا ننمود .متوس��ل به آقا شد .سيدي نوراني به مالقاتش آمد و يك
جلد مفاتيح جيبي به او هديه نمود و گفت :اين شما را تا جبهه ميرساند.
در الب��هالي كتاب چند اس��كناس تانخورده بود .به منطقه كه رس��يد پولها
تمام شد!
ردههاي مختلف فرماندهي را تا مسئوليت سپاه صاحبالزمان(عجلاهلل) كه
شامل پنج لشگر ميشد تجربه كرد.
ش��جاعت و رش��ادتهاي او مثال زدني بود .معنويت را در ميان رزمندگان به
اوج رس��انده بود .ديدار فرماندهان با علماي قم از ديگر كارهايش بود .در
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يكي از همين س��فرها عالمه مصباح يزدي كه اس��تاد مصطفي بود بر دستان
شاگردش بوسه زد!
با همس��ر يكي از ش��هدا كه از س��ادات بود ازدواج كرد .ميخواس��ت به
حضرت زهرا 3محرم ش��ود .س��ه روز بع��د راهي جبهه ش��د .گفته بود
ميخواهم گمنام باشم .جايي بمانم كه دست كسي به من نرسد!
در والفجر  2بر روي تپه برهاني حماس��هها آفريد .از آن روز تا كنون كسي
از او خب��ر ندارد .مصطفي ر ّدانيپور اس��طورهي ايمان و ش��جاعت در نيمه
مرداد  62جاودانه شد.
يكي از عجيبترين حكايات مصطفي وصيتنامه اوست .اصليترين وصيت
او س��ه روز قبل از آغاز جنگ نوش��ته شده .زماني كه مصطفي نماينده ولي
فقيه در كردستان بوده:

سپاس خداوندي را كه انوار جالل او ،از افق عقول بندگانش تابان است .و

خواستهاش ،از زبان گوياي كتاب و سنت ،نمايان.

خدايي كه دوستان خود را از دلبستگي به دنياي فريبا رهانيد و به شاديهاي

گوناگون رسانيد.

نه از آن روي كه آنان را بيجهت ،زيادي بخشد و يا در پيمودن راههاي

نيكوكاري ناگزيرشان فرمايد ،بلكه از آن روي كه خداي تعالي ،ديد

لياقتپذيرش الطاف الهي را دارند و شايستهي آرايش به صفات زيبايند .پس
راضي نشد كه بندگانش ،رشتهي بيكاري به دست گيرند و عمر خود را به بطالت

سپري كنند ،بلكه آنان را توفيق عنايت فرمود كه به كردارهاي كامل خو گيرند.
تا از هر چه به جز اوست ،آسودهخاطر گشته و مذاق جانشان ،با ِ
ِ
شرافت
لذت

خشنودي حق ،آشنا گردد .از اين رو ،دلهاي خود را به انتظار سايهي لطفش،
منصرف و آرزوهاي خود را به سوي بخشش و فضلش ،منعطف ساختند.

در نزد آنان ُسروري ميبيني كه مخصوص دلهاي گرديده به عالم جاويد

است و اثر ترسي مشاهده ميكني كه از خطرهاي مالقات حق حاصل آيد.
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شوقشان به آنچه به خواستهي حق نزديكشان نمايد همواره در فزوني و ميلشان

به انجام دستورهايي كه از ناحيهي حق صادر ميشود ،پيگير و گوششان ،آمادهي

شنيدن اسرار الهي و دلهايشان از ياد او شيرينكام است.

به مقدار ايماني كه دارند از لذت ذكر بهرهمندشان فرمود و از خزينهي

عطايش ،آنچه را شايستهي بخشش نيكوكار مهرباني است ،به آنان بيمنت
ارزاني داشت.

چه كوچك است در نزد آنان ،هر آنچه دل را از جالل حق مشغول كند .هر

آنچه را كه باعث دوري از حريم وصالش گردد يكباره ترك گويند .تا آنجا
كه از اُنس با َك َرم و كمال حق لذتها برند.
همواره از زيورهاي هيبت و جالل ،جامههاي فاخر به تن كنند و چون ببينند

كه زندگي دنيا آنان را از پيروي خواستهي خداوند مانع است و ماندن در اين

عالم ميان آنان و بخششهاي خداوندي حائل ،بيتأمل جامهي ماندن از تن بركنند

و حلقه بر درهاي ديوار كوبند و از اينكه در راه رسيدن به اين رستگاري تا سر
حد جانبازي فداكاري ميكنند و خود را در معرض خطر تيرها و گلولهها قرار
ميدهند ،لذت ميبرند.

مرغ جان مردان صحنهي كربال در اوج چنين شرافتي به پرواز آمد كه براي

جانبازي از يكديگر پيشي ميگرفتند .و جانهايشان را در برابر نيزهها و شمشيرها

به يغما ميدادند و امروز هم آن واقعه در سرزمين اهللاكبر اتفاق افتاده است .كه

هر روز شاهد چنين شور و عشقي ميباشيم.

***

اي ملت! بدانيد امروز مسئوليت شما بزرگ و بارتان سنگين است و بايد

رسالتتان را كه پاسداري از خون شهيدان است انجام دهيد.

عاشقانه
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تنها با اطاعت از روحانيت متعهد و مسئول كه در رأس آن «واليت فقيه»

ميباشد و امروزه َسنبل آن امام بزرگوار است قادريد اين راه را ادامه دهيد.

امروز در هيچ كجاي دنيا چنين حكومتي با اين عظمت و حشمت وجود

ندارد كه در رأس آن مرجعي بزرگ باشد.

در راه خدا حركت كردن سختي و رنج دارد .مانع زياد است .با صبر و استقامت

راه انبيا را ادامه دهيد كه امروز جوانان ما با ريختن خونشان موانع راه را برداشته

و برميدارند و ما فرداي قيامت در پيشگاه خداي تبارك و تعالي عذري نداريم.

سد دشمنشكن(واليت فقيه) را
اسالم منهاي روحانيت اسالم نيست .و اين ّ

نگذاريد بشكنند و اين حربهي عظيم را از شما و ملتتان نگيرند و در نتيجه اسالم

وارونه را به مردمتان عرضه كنند .بدون روحانيت كاري از پيش نميرود.

والسالم مصطفي ر ّدانيپور 59/6/28

***

ادامه وصيت و همچنين عباراتي كه قبل از شهادت مكتوب شده:

من به جبهه آمدم تا شايد گذشتهها را جبران كنم .و خون آلودهام را در راه

خدا بريزم .و به وسيلهي خون پاك شهدا تطهير نمايم .اگر در اين مسير كشته
شدم شما مقاوم و استوار راهم را ادامه دهيد.

دعا كنيد خدا مرا جزء شهدا قرار دهد .از قرباني دادن در راه خدا نترسيد.

خواهرانم در تربيت فرزندانتان بكوشيد و حجاب را رعايت كنيد .زهراگونه
زندگي كنيد .شوهرانتان را به خدا وا داريد.

 ...برداشت من از زندگي ،از آنچه خواندم و لمس كردم خالصهاش اين

است كه:

تنها راه سعادت ،رسيدن به كمال بندگي خداست .بندگي او در اطاعت
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از اوامرش و ترك نواهي او ميباشد .همه دستورهاي اسالم در اين دو جمله

خالصه ميگردد:

فرمانبرداري از خدا و نافرماني از شيطان

سفارشم اين است :مردم! به ياد خدا و روز جزا باشيد.

پيرو ائمهي اطهار باشيد كه :والالزم لكم الحق والمارق عنكم زاهق.

مردم! دنبالهرو روحانيت باشيد كه چراغ راه هدايتند .از امام اطاعت كنيد كه

عصارهي اسالم است .او را تنهانگذاريدكهنمايندهحجت ابن الحسن(عجلاهلل) است.

 1362/5/10مصطفي ر ّدانيپور

اما عجيبترين جمالت او كلماتي است كه دو روز قبل از شهادت در

پيرانشهر نوشته بود .عباراتي كه نشان ميداد خبر از شهادتش ميدهد:

حال كه وقت رفتن است و توفيق پيوستن به ياران و دوستان! آنان كه با هم

پيمان شهادت بستيم ،با كمال شرمندگي و طلب عفو و بخشش از همه شما ،چند
كلمهاي را به عنوان وصيت ذكر ميكنم.

باشد كه باعث آمرزش من شود و برايم طلب رحمت و بخشش بنمايد.

آن كساني كه مسئوليتي دارند و با خون شهدا و ايثار و استقامت و كار و

تالش سربازان گمنام ،نام و عنواني پيدا كردهاند مواظب خود باشند!

دوستان عزيز! تنها راه رسيدن به سعادت ،ترك محرمات و انجام واجبات

است .راه قرب به خدا همين است و بس.

دست يكديگر را بگيريد و راه شهدا را كه همان راه رسيدن به خداي متعال

است ادامه دهيد.

1362/5/13مصطفي ر ّدانيپور

6ـ خدا بود و ديگر
هيچ نبود.

شهید مصطفی چمران

دكتر مصطفي چمران از شخصيتهاي عجيب تاريخ معاصر ماست .كودكياش
را در تهران س��پري كرد و در دانشگاه تهران ليسانس فيزيك گرفت .بورسيه
ش��د و به آمريكا رفت .دكتراي فيزيك هس��تهاي ،او را در جرگهي معدود
دانشمندان برتر جهان قرار داد.
دكتر چمران هيچگاه اصالت اسالمي و انقالبي خود را فراموش نكرد .زندگي
مرف��ه را رها كرد و از آمريكا به مصر رفت .بعد به لبنان آمد .در آنجا جنبش
امل را به همراه امام موسي صدر به راه انداخت.
ثمرات حركات انقالبي او هنوز در لبنان مشهود است.
با شروع ايام انقالب به ايران برگشت و پست وزارت دفاع را برعهده گرفت.
در شرايط بحراني جنگ گروههاي چريكي نامنظم را راهاندازي كرد.
دكتر ضربات سختي به پيكره دشمن وارد نمود.آخرين روز خردادماه سال60
و منطقه دهالويه براي آخرين بار ش��اهد حماس��هي او ب��ود .دكتر چمران از
سنگرهاي دهالويه به سوي آسمان پرواز نمود.
يكي از يادگارهاي خوب او دستنوش��تهها و وصيتنامهي دكتر است .در زير
مختصري از وصيتنامهي ايشان را كه خطاب به امام موسي صدر نوشته شده
ميبينيد.

وصیت میكنم...

وصیت ميكنم به كسی كه او را بیش از حد دوست ميدارم! به امام موسی

ی 7ميدانم! او را وارث حسین میخوانم! كسی
صدر! كسی كه او را مظهر عل 

كه رمز طایفهي شیعه ،و افتخار آن ،و نمایندهي هزار و چهار صد سال درد ،غم،
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حرمان ،مبارزه ،سرسختی ،حقطلبی و باالخره شهادت است! آری به امام موسی
وصیت ميكنم...

برای مرگ آماده شدهام و این امری است طبیعی كه مدتهاست با آن آشنا

شدهام .ولی برای اولین بار وصیت ميكنم .خوشحالم كه در چنین راهی به

شهادت میرسم.

خوشحالم كه از عالم و مافیها بریدهام .همه چیز را ترك گفتهام .عالیق را زیر

پا گذاشتهام .قید و بندها را پاره كردهام .دنیا را سه طالقه گفتهام و با آغوش باز

به استقبال شهادت میروم.

از اینكه به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشكالتی سخت دست به

گریبان بودهام متأسف نیستم.

از اینكه آمریكا را ترك گفتم ،از اینكه دنیای لذات و راحتطلبی را پشت

سر گذاشتم ،از اینكه دنیای علم را فراموش كردم ،از اینكه از همه زیبايیها و

خاطره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشتهام ،متأسف نیستم...

از آن دنیای مادی و راحتطلبی گذشتم و به دنیای درد ،محرومیت ،رنج،

شكست ،اتهام ،فقر و تنهایی قدم گذاشتم .با محرومیت همنشین شدم .با
دردمندان و شكستهدالن همآواز گشتم.

از دنیای سرمایهداران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومین و مظلومین وارد

شدم .با تمام این احوال متأسف نیستم...

تو ای محبوب من ،دنیایی جدید به من گشودی كه خدای بزرگ مرا بهتر و

بیشتر آزمایش كند.

تو به من مجال دادی تا پروانه شوم ،تا بسوزم ،تا نور برسانم ،تا عشق بورزم ،تا

قدرتهای بینظیر انسانی خود را به ظهور برسانم ،از شرق به غرب و از شمال تا

خدا بود و ديگر هيچ نبود
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جنوب لبنان را زیر پا بگذارم و ارزشهای الهی را به همگان عرضه كنم.

تا راهی جدید و قوی و الهی بنمایانم ،تا مظهر باشم ،تا عشق شوم ،تا نور

گردم ،از وجود خود جدا شوم و در اجتماع حل گردم ،تا دیگر خود را نبینم و

خود را نخواهم .جز محبوب كسی را نبینم ،جز عشق و فداكاری طریقی نگزینم،

تا با مرگ آشنا و دوست گردم و از تمام قید و بندهای مادی آزاد شوم...

تو ای محبوب من ،درد و رنج هزار و چهار صد ساله را به دوش میكشی،

اتهام و تهمت و هجوم و نفرین و ناسزای هزار و چهار صد سال را همچنان تحمل

میكنی ،كینههای گذشته و دشمنیهای تاریخی و حقد و حسدهای جهانسوز را
بر جان میپذیری ،تو فداكاری میکنی.

تو از همه چیز خود میگذری ،تو حیات و هستی خود را فدای هدف و

اجتماع انسانها میكنی ،و دشمنانت در عوض دشنام ميدهند و خیانت میكنند،

به تو تهمتهای دروغ میزنند و مردم جاهل را بر تو میشورانند.

و تو ای امام ،لحظهای از حق منحرف نمیشوی و همچون كوه در مقابل

طوفان حوادث آرام و مطمئن به سوی حقیقت و كمال قدم بر میداری ،از این

ی 7و وارث حسیني ...و من افتخار ميكنم كه در ركابت
نظر تو نمایندهي عل 
مبارزه ميكنم و در راه پرافتخارت شربت شهادت مينوشم...

ای محبوب من ،آخر تو مرا نشناختی! زیرا حجب و حیا مانع آن بود كه من

خود را به تو بنمایانم .یا از عشق سخن برانم یا از سوز درونی خود بازگو كنم.

اما من ،منی كه وصیت ميكنم .منی كه تو را دوست می دارم ...آدم سادهای

نیستم! آتشفشان درون من كافی است كه هر دنیایی را بسوزاند .آتش عشق من
به حدی است كه قادر است هر دل سنگی را آب كند ،فداكاری من به اندازهای

است كه كمتر كسی در زندگی به آن درجه رسیده است...
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من به سه خصلت ممتاز شدهام:

عشق كه از سخنم و نگاهم و دستم و حركاتم و حیات و مماتم میبارد.

در آتش عشق میسوزم و هدف حیات را جز عشق نمیشناسم .در زندگی جز

عشق نمیخواهم ،و جز به عشق زنده نیستم.

فقر كه از قید همه چیز آزاد و بینیازم .اگر آسمان و زمین را به من ارزانی

كنند ،تأثیری در من نمیكند.

تنهایی كه مرا به عرفان اتصال میدهد .مرا با محرومیت آشنا میكند .كسی
ِ
محرومیت عشق میسوزد .جز خدا
كه محتاج عشق است ،در دنیای تنهایی با
كسی نمیتواند انیس شبهای تار او باشد و...

(اين) كسی كه وصیت میكند آدم سادهای نیست .بزرگترین مقامات

علمی را گذرانده .سردی و گرمی روزگار را چشیده .از زیباترین و شدیدترین

عشقها برخوردار شده.

از درخت لذات زندگی میوه چیده .از هرچه زیبا و دوستداشتنی است

برخوردار شده و در اوج كمال و دارایی همه چیز خود را رها كرده و به خاطر

هدفی مقدس ،زندگی دردآلود و اشكبار و شهادت را قبول كرده است.
آری ای محبوب من ،یك چنین كسی با تو وصیت ميكند...

وصیت من درباره مال و منال نیست .زیرا میدانی كه چیزی ندارم ،و آنچه

دارم متعلق به تو و حركت و مؤسسه است .از آنچه به دست من رسیده ،به خاطر
احتیاجات شخصی چیزی بر نداشتهام.

جز زندگی درویشانه چیزی نخواستهام .حتی زن و بچهها و پدر و مادر نیز از

من چیزی دریافت نكردهاند .آنجا كه سر تا پای وجودم برای تو و حركت باشد،

معلوم است كه مایملك من نیز متعلق به تو است.
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وصیت من درباره قرض و دین نیست .مدیون كسی نیستم ،در حالی كه به

دیگران زیاد قرض دادهام .در زندگی خودم جز محبت ،فداكاری ،تواضع و
احترام نبوده .از این نظر نیز به كسی مدیون نیستم...
آری وصیت من درباره این چیزها نیست.

وصیت من درباره عشق و حیات و وظیفه است .احساس ميكنم كه آفتاب

عمرم به لب بام رسیده است و دیگر فرصتی ندارم كه به تو سفارش كنم.

تو را دوست میدارم و این دوستی بابت احتیاج و یا تجارت نیست .در این

دنیا به كسی احتیاج ندارم.

حتی گاهگاهی از خدای بزرگ نیز چیزی نمیطلبم و احساس احتیاج

نميكنم .چیزی نمیخواهم ،گلهای نميكنم و آرزويی ندارم...

عشق ،هدف حیات و محرك زندگی من است .زیباتر از عشق چیزی ندیدهام

و باالتر از عشق چیزی نخواستهام.

عشق است كه روح مرا به تم ّوج وا میدارد .قلب مرا به جوش میآورد،

استعدادهای نهفتهي مرا ظاهر میكند ،مرا از خودخواهی وخودبینی ميرهاند،

دنیای دیگری حس ميكنم ،در عالم وجود محو میشوم ،احساسی لطیف و

قلبی حساس و دیدهای زیبابین پیدا ميكنم.

لرزش یك برگ ،نور یك ستارهي دور ،موریانهي كوچك ،نسیم مالیم

سحر ،موج دریا ،غروب آفتاب ،احساس و روح مرا میربایند و از این عالم به

دنیای دیگری میبرند .اینها همه و همه از تجلیات عشق است.

به خاطر عشق است كه فداكاری ميكنم .به خاطر عشق است كه به دنیا با

بیاعتنایی مینگرم و ابعاد دیگری را مییابم .به خاطر عشق است كه دنیا را زیبا
میبینم.
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به خاطر عشق است كه خدا را حس ميكنم .او را می پرستم و حیات و هستی

خود را تقدیمش ميكنم.

در این دنیا به عده زیادی محبت كردهام .حتی عشق ورزیدهام .ولی جواب

بدی دیدهام .عشق را به ضعف تعبیر میكنند و به قول خودشان زرنگی كرده از
محبت سوءاستفاده مینمایند!

اما این بیخبران نمیدانند كه از چه نعمت بزرگی كه عشق و محبت است،

محرومند .نمیدانند كه بزرگترین ابعاد زندگی را درك نكردهاند .نمیدانند

كه زرنگی آنها جز افالس و بدبختی و مذلت چیزی نیست.

و من قدر خود را بزرگتر از آن ميدانم كه محبت خویش را از كسی دریغ

كنم .حتی اگر آن كس محبت مرا درك نكند و به خیال خود سوءاستفاده نماید.

من بزرگتر از آنم كه به خاطر پاداش محبت كنم .یا در مقابل عشق تمنایی

داشته باشم .من در عشق خود میسوزم و لذت میبرم.

این لذت بزرگترین پاداشی است كه ممكن است در جواب عشق من به

حساب آید.

میدانم كه تو هم ای محبوب من ،در دریای عشق شنا میكنی .انسانها را

دوست میداری .به همه بیدریغ محبت میكنی .و چه زیادند آنها كه از این
محبت سوءاستفاده میكنند .حتی تو را به تمسخر میگیرند و به خیال خود تو
را گول میزنند.

تو اینها را میدانی ولی در روش خود كوچكترین تغییری نمیدهی زیرا

مقام تو بزرگتر از آن است كه تحت تأثیر دیگران عشق بورزی و محبت كنی.

عشق تو فطری است.

همچون آفتاب بر همه جا میتابی و همچون باران بر چمن و شورهزار میباری

خدا بود و ديگر هيچ نبود
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و تحت تأثیر انعكاس سنگدالن قرار نمیگیری.

درود آتشین من به روح بلند تو باد كه از محدودهي تنگ و باریك خودبینی

و خودخواهی بیرون است و جوالنگاهش عظمت آسمانها و اسما مقدس
خداست.

اینها را به نیت آن ننوشتهام که کسی بخواند و بر من رحمت آورد ،بلکه

نوشتهام که قلب آتشینم را تسکین دهم و آتشفشان درونم را آرام کنم.

هنگامی که شدت درد و رنج طاقتفرسا میشد و آتشی سوزان از درونم

زبانه میکشید و دیگر نمیتوانستم آتشفشان وجود را کنترل کنم ،آنگاه قلم به
دست میگرفتم و شرارههای شکنجه و درد را ذرهذره از وجودم میکندم و بر
کاغذ سرازیر میکردم...

و آرامآرام به سکون و آرامش میرسیدم .آنچه در دل داشتم بر روی کاغذ

مینوشتم و در مقابلم میگذاشتم و در اوج تنهایی خود با قلب خود راز و نیاز

میکردم آنچه را داشتم به کاغذ میدادم و انعکاس وجود خود را از صفحهي

مقابلم دریافت میکردم و از تنهایی به در میآمدم.

اینها را ننوشتهام که بر کسی منت بگذارم ،بلکه کاغذ نوشتهها بر من منت

گذاشتهاند و درد و شکنجهي درونم را تقبل کردهاند...
***

خدايا آنان كه به من بدي كردند مرا هوشيار كردند .آنان كه به من انتقاد

كردند به من راه و رسم زندگي آموختند ،آنان كه به من خوبي كردند به من

مهر و وفا آموختند ،پس خدايا به همه اينان كه باعث تعالي دنيا و آخرت من
شدند خير و نيكي برسان.

به تاریخ  59/10/19شمسی ساعت  10:10شب چند سطری وصیتنامه
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مینویسم:

 ...مادر جان ،به خاطر داری که من برای یک اطالعیهي امام حاضر بودم

بمیرم؟ کالم او الهامبخش روح پرفتوح اسالم در سینه و وجود گندیدهي من

بوده و هست.

اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من

روسیاه را در درگاه با عظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد.

مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهای سازشکار و بیتفاوت و متأسفانه

جوانانی که شناخت کافی از اسالم ندارند و نمیدانند برای چه زندگی میکنند
و چه هدفی دارند.

ای کاش به خود میآمدند .از طرف من به جوانان بگويید چشم شهیدان و

تبلور خونشان به شما دوخته است به پا خیزید و اسالم و خود را دریابید نظیر

انقالب اسالمی ما در هیچ کجا پیدا نمیشود.

پدر و مادر؛ من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلودهاش شوم و

خویشتن را گم و فراموش کنم .علیوار زیستن و علیوار شهید شدن ,حسینوار
زیستن و حسینوار شهید شدن را دوست می دارم.

شهادت در قاموس اسالم كاریترین ضربات را بر پیكر ظلم ،جور ،شرك و

الحاد میزند و خواهد زد.

مادر جان به خدا قسم اگر گریه کنی و به خاطر من گریه کنی اصلًا از تو

راضی نخواهم بود .زینبوار زندگی کن و مرا نیز به خدا بسپار.

(اللهم ارزقنی توفیق الشهادة فی سبیلک و السالم؛ چمران)

7ـ به ياري خداوند توانا

شهيد نواب صفوي

انقالب اس�لامي ما شخصيتهايي را داشته كه بسيار تأثيرگذار و توانا بودند.
آنها در جوش��ش انقالبي مردم بس��يار مؤثر بودند .يك��ي از اين چهرههاي
درخشان شهيد سيد مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي است.
ايش��ان از ش��خصيتهايي اس��ت كه در پرورش روحيهي انقالبي بسياري از
بزرگان نظير مقام معظم رهبري(حفظهاهلل) تأثيرگذار بودهاند.
گروه فدائيان اس�لام و ش��خص نواب صفوي كاري كرده بودند كه حتي
شخص شاه معدوم از او واهمه داشت .ترس در وجود نواب راهي نداشت.
او با روحيهي انقالبي خود كس��اني را كه مملكت اس�لامي ما را در اختيار
بيگان��ه قرار داده بودن��د نصيحت كرد و وقتي نتيجهاي ن��داد آنها را اعدام
انقالبي كرد .س��رانجام اين عالم انقالبي كه مدتها در راه مبارزه با دش��منان
اس�لام قدم برداشته بود در سحرگاه  27ديماه س��ال  34به شهادت رسيد.
بيس��ت سال پس از شهادت او پيكر مطهرش از قبر خارج و نمايان شد .بدن
او كاملًا سالم بود!!
س��يد مدتي قبل از ش��هادت وصيتنامه خود را نوشت .كه در زير قسمتهايي
از آن را ميخواني��م .در آنج��ا گفته بود كه در رويا ندايي را ش��نيدهام كه
رفتني هستم!

وصیت من به برادرانم
هوالعزیز «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

به نام مقدس آخرین وصی ،قائم آل محمد پیشوای غایب جهان ،وجود

منزه امام زمان اعلی منزلت واال پایگاه مهدی(عجل اهلل تعالی فرجه)

پنجاه سال عبادت

54

د9
برادران مسلمانم در سراسر دنیا .دوستان ثابت قدم خدا و محمد و آل محم 

السالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته .ان الدنیا قد ادبرت و ان االخرة قد اقبلت.

همانا دنیا از ما رو گردانده و آخرت به ما رو کرده است .آنچه از عمر ما

گذشت و فانی شد از دنیا بود و آنچه به سوی ما رو کرده و به سویش شتابان

میرویم آخرت است.

پس بکوشید از ابنا این گذشته فانی نبوده و از ابنا آن آینده حتمی باشید .و

خود را برای آن سرای جاوید آماده نمایید.
علی 7که جهانی پر از عشق و
عدالسفر) امیرالمؤمنین 
(آه من قِلّه الزاد و بُ َ

معرفت خدا بود و جهانی معرفت باید تا به شخصیتش کمی پی برد و جهان،

وجود همانندش را پس از پسرعموی کرامش محمد 9ندیده و نخواهد دید،

از قلت توشه و دوری و هیبت این سفر مینالید.

بیایید از خواب خرگوشی برخیزید و بپرهیزید از اینکه به بازی آزمایشی دنیا

فریب خورده و آلوده شوید .تمام براهین استوار و آیات منیرهي خدا و حقایق

نوربخش جهان که به سوی خدا و معاد از راه انبیا عظام علیهم السالم و محمد و

آل محمد 9رهبری میکنند فراموش نکنید.
***

ندایی در رویا رسیده که گویا رفتنی هستم .آه ،آه ،حاشا و کال .خدا نخواهد

که من و شما در زُمرهي خاسران و بدبختان قیامت و اصحاب جحیم شمرده شویم.

آه ،بشری که تاب مشقات آسان و زودگذر دنیا را نداشته در مصیبت

کوچکی متزلزل و عاجز گردیده و بیتاب میشود چگونه تن ناتوان و زبون را
مهیای آن آتشی میکند که از غضب خدای آتش و آب مشتعل گردیده است.

آه ،عجبا این بشر ضعیف که با این سرعت ورود و خروجش از این آزمایشگاه
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دنیا طی گردیده همآغوش خاک تیره میگردد.

با اینکه برای اصطبل و ...معتقد است باید از سوی صاحبش قانون و مقصودی

باشد چگونه قانون و نظام دین و مقصود خدای جهان و نمایندهي عزیزش وجود

اقدس پیغمبر اسالم حضرت محمد ابن عبداهلل 9را توجهی نکرده ،محیط فکر

و زندگی خود را از طویله و اصطبل هم تنزل داده ،خود را برای همیشه در آتش

جهل و شهوت که افروزندهي آتش غضب خداست میسوزاند؟!

(اولئک کاالنعام بل هم اضل) اینان مثل حیواناتند ،بلکه گمراهترند.

آه ،ای برادران ،شما برای اتمام حجت حق و کسب رضای رحمان و طاعتش

و برای نجات و تبرئهي خود در پیشگاه عظیم خدای عزیز ،حق را بگویید و

تبلیغ کنید و این بیچارگان را از بیچارگی فردا خبر دهید و انذار نمایید و عدم

رضای خودتان را نسبت به معاصی و نافرمانیها و تبهکاریها و طغیانهای آنها اعالم
دارید(اِما شاکرًا و اِما کفورا) یا هدایتپذیر گردیده و یا کفران میکنند.
خدای عزیز از طاعتشان بینیاز بوده .از معصیت آنها هم حکومت بیزوالش

زیانی نبیند و جهنمش وسیع بوده(تقول هل من مزید) میگوید آیا سرکش و

عاصی بیشتری هست!؟

الفاظ و فلسفههای پوچ و مظاهر رنگین و قدرتها و ژستها و لباسهای فریبنده

دنیا در آنجا ذلیل و پوسیده گردیده و دردی دوا نمیکند و به کاری نمیخورد.
آه از این غیبت طوالنی ،آه برادران  ،من دیدم و دیدهي هر عاقلی میبیند که

محبت خدا از هر محبتی شیرینتر و اطاعت فرمانش از اطاعت شیطان و شهوت
و نفس گرامیتر است.

و پرهیز از عذاب آینده(آخرت) که انبیا برای بدکاران وعده کردهاند از

پرهیز معصیتهای زودگذر دنیا عاقالنهتر و امید به رحمت و نعمت و لذت الهی
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حتمی و بیآالم بهشت از امید به ذلت فانی و خیالی احتمالی دنیا پابرجاتر و
استوارتر میباشد.

پروانهي شمع محبت او(خدا) گردیدن و در راهش سوختن و به دریای

رحمت و لطفش پیوستن سعادتی است که در زیر آسمان علم و عقل(نميتواند)

در خاطرها خطور کند و در تصور اندیشهکنندگان بگنجد.

از او خواستم که دنیا را در برابر حقایق اسالم تسلیم نموده ،اسالم و مسلمین

جهان را از چنگال جهل و شهوت و ظلم نجات داده ،احکام منور اسالم را اجرا
نموده ،حیات نوینی با نشر اشعهي معارف اسالم بر پیکر مردگان بشر امروز به
یاری او ببخشم .و حقیقت حیات انسانیت را جلوهگر سازم...

(البته) باید همه اینها مقدمه تحصیل رضای خدا بوده باشد تا برای قلب شفا
و نوری برای آخرت باشد و الاّ هیچ ،و خدا از اینها همه بینیاز بوده و میباشد

خیر مِن َع َمله) نیت مؤمن بهتر از عملش بوده .خدا به نیت پاک
(نیّتة المؤمن ٌ

لطف میکند و بس .امید است به لطفش نیت پاک و عشق سرشاری نسبت به

ذاتش مرحمت فرموده به فضلش با ما رفتار فرماید.
وجده و اُمه و اَبیه و اَخیه و ولده آمین اهلل العالمین .فراموش
الحقنا اهلل بالحسین ّ
نکنید که راه راست از هر کجا کج شد بیراهه و به سوی هالکت است.

راه از خانه اوصیا پیغمبر ،علی و یازده فرزند عزیزش تا امام زمان بوده که

زنده و غایب است(و بمال اهلل االرض به قسطا و عدال بعد ما ملئت ظلمًا و جورًا)
که به اتفاق احادیث مسلمین(شیعه و سنی) خدا به وسیله او زمین را پر از عدل و
داد میکند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شود ،انشاءاهلل.

خداحافظ ،بر شما وفاداران راه خدا ،به یاری خدای توانا.

برادر شما سید مجتبی نواب صفوی

8ـ یازهرا(سالم اهلل علیها)

شهيد محمدرضا تورجیزاده

عاشق بود .عاشقی دلسوخته .چهرهای ملکوتی داشت .مظهر تمام خوبیها بود.
همه وجودش با محبت حضرت زهرا 3و امام زمان(عجلاهلل) عجین شده
بود .مداحی بود با صدایی بسیار زیبا و دلنشین .هنوز هم نوای ملکوتی او دلها
را آسمانی میکند.
در لشگر امام حسی 
ن 7گردانی بود به نام یازهرا ،3فرماندهیاش را او به
عهده داشت .محمد بر دلهای بسیجیان فرماندهی میکرد .رزمندگان عاشقش
بودند .در سختترین مأموریتها و عملیاتها حاضر میشد .با توسل به حضرت
و عنایتهای ایشان این مراحل را با پیروزی پشت سر میگذاشت.
نوروز  66در س��فر به مش��هد برات ش��هادتش را گرفت! حتی مکان و زمان
شهادتش را میدانست! محل مزار خود را هم مشخص کرد .گفت :روی قبرم
فقط بنویسید :یازهرا.3
در کربالی  10حماس��هي بزرگی را خلق کرد .پنجم اردیبهش��ت بود .یک
گلول��ه خمپاره س��فر او را به آس��مان آغاز کرد .محمدرض��ا تورجیزاده با
ترکشهایی که به پهلوَ ،سر و بازویش اصابت کرد به مادرش اقتدا نمود!
در لحظهي ش��هادت لبخند زیبایی بر لبانش بود .بعدها پیغام داد و گفت :این
باالترین افتخار بود که من در آغوش امام زمان(عجلاهلل) جان دادم.
قرآن شهدا را زنده خوانده .حضور محمد پس از شهادت بیشتر حس میشود!
مزار او اکنون در گلس��تان شهدای اصفهان دارالشفای عشاق است! زیارتگاه
عارفان و دلس��وختگان است .کسانی به س��راغ او میآیند که حتی جنگ را
ندیدهاند .او دوست داشت مشکالت مردم را حل کند و حاال اینگونه است!
محمدرض��ا مصداق کالم نورانی امام عزیز این امت اس��ت .آنگاه که تربت
شهدا را تا قیامت دارالشفاء خوانده بود.
محمد قبل از آخرین سفر وصیتنامهاش را آماده کرد .محل آن را هم گفت و
رفت .او در وصیتنامهاش میگوید:
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الحمدهلل رب العالمین ،شهادت میدهم که معبودی جز اهلل نیست .و برای

رشد انسانها پیامبرانی فرستاده که نبیاکرم محمدابنعبداهلل خاتم آنان است.

او نیز برای استمرار راه صحیح این امت و عدم انحراف از مبانی عالیهي اسالم

ی 7را به عنوان ولی و وصی بعد از خود معرفی نمود.
حضرت عل 

شهادت میدهم قیامت حق است و میزانی برای سنجش اعمال وجود دارد.

بهشت و دوزخ حق است و اجر و جزایی در پی اعمال است.

امشب که قلم بر کاغذ میرانم ،انشاءاهلل هدفی جز رضای دوست و انجام

وظیفه ندارم .در راه وظایفی که بر عهدهام گذاشته شده از ایثار جان و ...هیچ
دریغی ندارم.

زمانی که قدم اول را در این راه برداشتم به نیت لقای خدا و شهادت بود.

امروز بعد از گذشت این مدت راغبتر شدهام که این دنیا محلی نیست که دلی
هوای ماندن در آن را بنماید.

خدایا شاهدی که لباس مقدس سپاه را به این عشق و نیت بر تن کردم که

برای من کفنی باشد آغشته به خون.

خدایا همیشه نگران بودم که عاملی باشم برای ریخته شدن اشک چشم امام

عزیز.

اگر در این مدت بر این نعمت بزرگ شکری در خور نکردم و یا از اوامرش

تمردی نمودم ،بر من ببخش .خدایا معیار سنجش اعمال خلوص است .من
ميدانم اخالصم کم است .اما اگر مخلص نیستم امیدوارم.

اگر گناه و معصیت کورم کرده بینای رحمتم ،با لطف و کرم خود مرا

دریاب ،که با لیاقت فرسنگها راه است.

همرزمانم ،سخنی با شما دارم .همیشه گفتهام :بسیجیها ،سپاهیها ...این لباسی

يا زهراء(سالماهللعليها)
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که بر تن کردهاید خلعتی است از جانب فرزند حضرت زهرا 3پس لیاقت
خود را به اثبات برسانید.

نظم در امور را سرلوحهي خود قرار دهید .روزبهروز بر معنویت و صفای

روح خود بیفزایید .نماز شب را وظیفه خود بدانید .حافظی بر حدود الهی باشید.

در اعمال خود دقت کنید که جبهه حرم خداست .در این حرم باید از ناپاکیها
به دور بود.

عزیزانم ،امام را همچون خورشیدی در بر بگیرید .به دورش بچرخید .از

مدارش خارج نشوید که نابودیتان حتمی است.

پدر و مادرم سخن با شما بسی مشکل است .ميدانم این داغ با توجه به

عالقهای که به من داشتهاید بسیار سخت است .پدرم مبادا کمر خم کنید .مادرم
مبادا صدای گریهي شما را کسی بشنود.

پدر و مادرم همان طور که قبلًا مقاوم بودید در این فراز از زندگیتان نیز صبر

کنید .با صبرتان دشمن را به ستوه آورید.

دوست دارم جنازهام ملبّس به لباس سپاه بوده و با دست شما در قبر نهاده

شود.

ن 7و زهرا 3تربیت کردید .از طعن
شما مرا از کودکی از محبان حسی 

دشمنان نهراسید.

نهایت و اوج محبت ،فانی شدن در معشوق است .و من فانیفیاهلل هستم.

هلل و انا الیه راجعون .فقط نحوهي رفتن مهم است .و با چه
همه باید برویم که انا 

توشهای رفتن.

برادر و خواهرانم در زندگی خود ،جز رضای حق را در نظر نگیرید .هر چه

میکنید و هر چه میگویید با رضای او بسنجید .به خاطر یک شهید خود را
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میراثخوار انقالب ندانید.

اگر نتوانستم حق فرزندی و برادری را برای شما ادا کنم حاللم کنید .من

همه را بخشیدم .اگر غیبت و تهمت و ...بوده بخشیدم .امیدوارم شما هم مرا عفو

نمایید .ببخشیدم تا خدا هم مرا ببخشد.

اگر جنازهای از من آوردند دوست دارم روی سنگ قبرم بنویسید :یازهرا3

از طرف من از همه فامیل حاللیت بطلبید.

خدایا سختی جان کندن را بر ما آسان فرما .در آخرین لحظات چشمان ما را

به جمال یوسف زهرا 3من ّور فرما.

خدایا کالم آخر ما را یامهدی(عجلاهلل) و یازهرا 3قرار بده .خدایا در قبر

مونسم باش که چراغ و فرش و مونسی به همراه ندارم.

خدایا ما را از سلک شهیدان واقعی که در جوار خودت در عرش الهی در

ن 7هستند قرار بده.
کنار موال حسی 

والسالم محمدرضا تورجیزاده

9ـ طاليهدار مرصاد

شهيد رضا نادري

روز ميالد امام رضا 7در شاهرود به دنيا آمد .مادر ،قبل از تولد ديده بود
كه حضرات معصومين باالي سرش آمدهاند و مژده تولد اين نوزاد را به او
دادهاند .براي همين بسيار اين پسر را دوست داشت.
در مدرسه جزء نوابغ بود .در تحصيل و تهذيب و ورزش از همه جلوتر بود.
در جبهه نيز كارهاي او فوقالعاده بود.
بچههاي اطالعات عمليات اين موضوع را به خوبي تأييد ميكنند .طرحهاي
او در شلمچه بسيار عجيب بود .دشمن را گمراه ميكرد و...
در عمليات مرصاد كاري كرد كه تحس��ين ش��هيد صياد را نيز در برداشت.
ش��هيد رضا نادري اولين كس��ي بود كه تنگهي مرصاد را بس��ت و منافقين
كوردل را غافلگير كرد .از همان نقطه هم به سوي آسمان پرواز نمود.
دلنوش��تههاي او شاهكار ادبي اس��ت .وصيتنامه و متنهاي او بسيار زيباست.
آخري��ن متن خود را براي عيد قربان  67نوش��ت! هم��ان روزي كه قرباني
حضرت حق شد.
ديد رضا به جبهه بس��يار دقيق و زيباست .او براي رسيدن به جهاد سختيهاي
زيادي كشيد .خانواده مخالف حضور او در جبهه بودند و...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

پروردگارا ،نميدانم چه شده است! قلب خود را سياه ميبينم و چشم خود را

خشك از اشك.

ميخواهم ناله و افغان خود را بلند كنم و دل را آينهي معرفت و عشق نسبت به
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تو نمايم .اما در دل جز هوي و هوس و تاريكي چيز ديگري را مشاهده نميكنم.
پروردگارا ،در اين چهارشنبه آخر سال ،ناله و افغان ياران خدا را در دعاي

توسل ميشنوم به گريههاي آنها حسرت ميخورم و به آن سجدههاي اشكآلود

خالصانه غبطه ميخورم.

خدايا نميدانم چرا از اين مناجات محرومم .وقتي نَْفس خود را به ميز محاكمه

ميكشانم از آينده و آخرت خود بيمناك ميشوم.

يك سال ديگر نيز سپري شد و من جز اندوه و حسرت چيزي براي خود

نيندوختم .هر كسي از ظن خويش يار و مونس من شد و از درون من نجست

كه چه سگي در وجودم النه كرده.

همه گمان واهي در رابطه با من دارند و تنها اين منم كه از خودم خبر دارم و

ميدانم كه اسيري هستم در بند شيطان .سگ نفس دائمًا بر من حملهور ميشود.

الهي ميخواهم خوب شوم اما حريف خودم نميشوم .خدايا در اين مكان

مقدس و به اين لحظات عزيز تو را به چهارده معصوم قسمت ميدهم كه به من

توفيق دهي و از گناه دور گرداني.

و عبادت خالصانه و گريه و زاري به درگاهت در دل شب عنايت فرمايي و

مرا از زمرهي ُمخلصان درگاهت قرار دهي.

پروردگارا ،در ظلمات و تيرگي خود كابوسهاي وحشتناك دارم .در دوزخ

گرم و سوزان چيزهايي هستند كه بيم و ترس را بر وجودم مستولي ميكنند.

كابوسهايي كه من با اعمال زشت خود بر نفس خويش روا داشتم .گناهان

بيشماري كه مرا از مقام واالي انسانيت به اسفلالسافلين درجات سوق داده.

الهي :نميدانم چگونه عذر به درگاهت بياورم .چگونه تو را بخوانم تا از

من درگذري.
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من از روي جهل و ناداني بود كه به دام شيطان افتادم نه از روي كفر و

سركشي.

مگر نه اين بود كه بعد از هر گناهي تو را ميخواندم .تو را صدا كردم .تو

خود گفتي كه اگر صد بار گناه كردي و صد بار هم توبه شكستي باز به نزد من
آي.

پس اي معبود من اكنون با حالتي زار از گذشته رو به سويت كردهام .خدايا

لطف و مرحمت تو نهايت ندارد .مانند دريايي است كه اگر بخواهي ميتواني با
يك موج كل گناه و عصيان خاليق را پاك كني.

الهي تو غني هستي از مجازات ما و ما ضعيف در برابر عذابت .پس درگذر

از گنا ه ما.

روزگاراني خود را ميديدم و تو را هيچ .من با تو بيگانه بودم ،از سر غفلت

و ناداني بر هر گناهي دامن زدم .حيواني بودم پَست ،گناه بر من عادت شده بود.

روز و شام معصيتها نمودم.

تو را شكر ميگويم كه با همه اين گناهان باز مرا مورد لطف خود قرار دادي

و پردهي عصمت و آبروي مرا حفظ نمودي.

خدايا از سر خجالت چه بگويم؟ چگونه شكر اين نعمت تو را بجا آورم؟

روزها سپري شد و هر روز من از تو دورتر ميشدم تا زماني كه انقالب اسالمي
شكل گرفت و حكومت عدل بر پا شد.

با شروع انقالب در دل خود نوري را مشاهده كردم كه نغمهي آستان ربوبيت

تو را سر داده بود .اين تحول روزها و شبها بر من بيشتر آشكار شد.

مرا به سوي تو ميكشيد ،در اندرون من حاالت روحاني ريشه دوانده بود.

تا اينكه به من توفيق دادي كه پاي به مكاني بگذارم كه همهاش نور و صفا و
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همهاش عشق بود.

و آن خاك گلگون ،جبهه نام داشت.كمكم در اين بازا ِر عشق و عاشقي

واژهي شهادت را درك كردم.

من ديگر از ژرفاي زندگي پست دنيا و وابستگيهايش بيرون آمده بودم.

رابطهي من با تو نزديك و نزديكتر ميشد .تا اينكه مرا سخت عاشق خود

كردي.

بارها درد عاشقي پوست و گوشت و استخوانم را در هم ميفشرد .من

سرمست از اين شور بارها به ديار جبهه پا نهادم .اما نميدانم كه پايان اين ظلمات
و تاريكي كي خواهد بود.

نميدانم چه زمان خورشيد تابان شهادت تيرگي شب را كنار ميزند و
سپيدهي آن ،آسما ِن تا ِر د ِل مرا روشن ميسازد.

بارالها ،اگر چه كااليي ناچيز با خود به همراه دارم و در اين بازار جانفروشان

ارزشي براي آن نميتوان قائل شد .اما اي خداي من اين متاع اندك را بپذير،

من با اين عشق است كه زندهام ،نفس ميكشم و...

در پس آيندههاي نه چندان دور صحنههاي خونين شهادت را رقم ميزنم.

اي فريادرس فريادكنندگان و اي نهايت آمال دلباختگان ،نظري فرما و ما را در
اين وادي بر بالين شهادت با جامهي خونين بنشان.

چه شيرين است آن زماني كه وعدهي ديدار حاصل شود .و من با چهرهاي

بشاش و بدني خونين و قطعهقطعه شده به ديدارت بيايم.

الهي در آن لحظه دوست دارم كه فرصتي به من دهي!

الهي تو رحيمي ،تو بخشندهاي ،تنها تو موال و سرپرست مني .دوست دارم در

آن لحظه فرصتي يابم تا رو به قبله كنم .سر به سجده گذارم و در حالت طاعت
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و بندگي ،تو را براي چند بار ديگر بخوانم.

الهي العفو بگويم و موالي خود امام زمان(عجلاهلل) را صدا بزنم .آنگاه

شهادتين خود را بر زبان جاري سازم و سپس آزادانه و سبكبال به سويت
پرواز كنم.

شايد از اين طريق از جرم و گناه من بگذري و من با پاره كردن تمام غل و

زنجيرهاي گناه و معصيت به سويت آزادانه رجعت كنم و پاي در سراي ربوبيت
تو نهم.

سخني با شما برادران و دوستان دارم...

برادران عزيز انتظاري كه از شماست از سايرين نيست .انتظاري كه شهدا و

امام از شما دارند جداي از عام مردم است .چرا كه شما همگي در جبهه بودهايد
و مظلوميت اسالم و جنگ را در بعضي از مواقع مشاهده نمودهايد.

ديدهايد كه چگونه در بعضي از عملياتها به خاطر كمبود نيرو چه بر سر ما

آمده! چطور حاصل دسترنج خون شهدا و رزمندگان در آخر كار به علت نبودن

نيروي پشتيباني بيثمر گشته و چقدر شهيد و مجروح و مفقوداالثر به خاطر
همين مسئله در خاك اللهگون جبهه به جاي مانده.

عزيزان من ،مشكل براي اين است كه ما نبايد زندگيمان را با جنگ تطبيق

دهيم! يعني فكر كنيم كه هر وقت بيكار هستيم بايد به جبهه برويم ،اين طرز

تفكر براي كسي كه امام دارد و ميخواهد براساس تكليف زندگي كند اشتباه
است.

چرا كه مقلد امام ،از خود قدرت تصرفي در رابطه با امور زندگي ندارد .پس

انسان بايد ببيند كه جبهه چه وقت به او نياز دارد .يعني جنگ را با زندگياش

تطبيق دهد.
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يعني اگر درس بود ،اگر مسئلهي ازدواج بود و اگر هزار كار مهم دنيوي

ديگر بود وقتي كه به ما گفتند جبهه به شما نياز دارد بايد پشت پا به آنها زد.

آيا مسئلهي اسالم مهمتر است يا درس و ديپلم! به خدا قسم كه در روز قيامت

حساب امثال ما بسيار سخت خواهد بود.

اگر جوابي در برابر چهرهي غرق خون شهيدان خصوصًا رفقاي شهيدمان

در روز محشر داريد پس در شهرها بمانيد و اسالم و جبهه را به خاطر درس ،به

خاطر دانشگاه و ...خالي بگذاريد...

ديگر با چه رويي ميتوانيد پيكر پاك شهيدانتان را تشييع كنيد .بيگمان

بايد جوابگوي فرزندان يتيم شهدا ،آنهايي كه حتي چهره پدر خود را يكبار هم

نديدهاند باشيد .و جواب آنها درس و زندگي و ...نيست.
در پايان :بر روي قبرم اين مطلب نوشته شود:

اي برادر ،به كجا ميروي كمي درنگ كن آيا با كمي گريه و يك فاتحه

خواندن بر مزار من و امثال من ،مسئوليتي را كه با رفتن خود بر دوش تو

گذاشتهايم از ياد خواهي برد؟!

ما نظاره ميكنيم كه تو با اين مسئوليت سنگين چه خواهي كرد .و اما مسئوليت

ادامه دادن راه ماست و...

پيكر مرا در گلزار شهداي شاهرود در كنار دوستم علي كلباسي دفن كنيد.

اگر جنازهام برنگشت مزار هر يك از شهدا مزار من است.

در نهايت از تمامي دوستانم حالليت ميطلبم و اميدوارم كه هر بدي از طرف

من به شما رسيده است را به بزرگي خود ببخشيد.

والسالم رضا نادري

10ـ ديدار با مالئك

شهيد جليل ملكپور

هنوز نوجوان بود كه ساواك او را دستگير كرد .عكس شاه را در مدرسه پاره
ِ
كوشك ميدان
كرده بود .با پيروزي انقالب اولين پايگاه بسيج را در محلهي
شيراز راهاندازي كرد.
از عمليات چزابه وارد جنگ ش��د .در همه عملياتها حضور داشت .همه پنج
ب��رادر و پ��درش را نيز با خود راهي ك��رده بود .جليل ملكپ��ور اعجوبهي
كارهاي اطالعاتي و شناسايي بود .از هيچ چيزي نميترسيد .بارها به تنهايي به
شناسايي ميرفت و با دست پر برميگشت.
توكل عجيبي داشت .با ياري خدا كارهايي ميكرد كه بسيار عجيب بود.
قبل از عمليات فاو بود .به همراه برادرش مش��غول نماز شب بود .بعدها نوشته
بود كه بعد از آن نماز مالئك خدا را ديده بود و...
جانشين اطالعات لشگر فجر بود و دانشجوي مهندسي مكانيك .يك ماجراي
عجيب باعث شد درس را رها كند و به دانشگاه اصلي برود.
با اصرار پدر ازدواج كرد .اما گفت :من براي تكميل دين ازدواج كردم .من
چهار ماه ديگر ش��هيد ميشوم و شش ماه بعد از شهادتم پسرم به دنيا ميآيد.
نام او را علي بگذاريد!! جليل حتي محل مزار خود را نشان داده بود!
همه گفتههايش محقق ش��د .در كربالي  4ج��ان يك گردان را نجات داد و
به ش��هادت رسيد .مدتي بعد پيكر او پيدا شد اما بدون پالك .هيچكس او را
نميشناخت .قرار بود با شهداي گمنام به تهران برود اما به سراغ پدرش آمد
و گفت كه پيكرش كجاست!
جليل زنده است .چون قرآن شهدا را زنده خوانده .در مشكالت و گرفتاريها
در كن��ار خانواده حضور دارد .و علي تنها يادگار او مصمم به ادامه دادن راه
پدر است.
جليل در سال  62و در بيست سالگي وصيتنامه خود را نوشته بود .در قسمتهايي
از آن آورده است:
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كساني كه در راه خدا كشته شدند مرده نپنداريد ،بلكه آنها زنده هستند و در

نزد پروردگار خود روزي ميخورند.

ن7
اما من ميگويم همه شما اين حقيقت را در نخواهيد يافت! اميرالمؤمني 

ميگويد :اگر خواستند علي را به جهنم ببرند(،به جز خدا) كدام قدرت است كه

بتواند مانع رفتن من در آتش شود(.اگر موال اينگونه ميگويد) حاال من ديگر
چه ميتوانم بگويم.

تنها راهي كه دارم اين است كه شب و روز خودم را روي خاك بيندازم .تا

اينكه خدا به خاطر انسانهاي پاكي كه در ميان ما هستند نظر لطفي به من بنمايد.

تا به بركت آنها ما هم بخشيده شويم.

***

برادران عزيزم .اين زبان شما همان طور كه ذكر خدا ميگويد ،الهي العفو

ميگويد ميتواند چيزهاي ضد اين نيز بيان كند .بايد خيلي هوشيار باشيم.

صحبتهاي بيهوده نكنيد.

چرا حرفهايي ميزنيد كه دل برادران خود را از انقالب و جبهه و ...دلسرد

ميكنيد؟

بيشتر شما هم قصد و غرضي نداريد اما واي به حال آنكه سخنان خود را

بدون تفكر ميگويد .در حالي كه يك لحظه فكر نميكند كه در اشتباه است.

شما اگر سخني را به اشتباه بگويي كه به ضرر اسالم باشد بايد در صحراي

قيامت جواب دهي .امروز آبروي اسالم و مسلمين به دست شماست.

برادران عزيزم .چرا به گفتههاي قرآن عمل نميكنيم .چقدر قرآن ما را به

صبر و پايداري دعوت كرده .چرا صبر نداريم .ما چگونه ميخواهيم قدس و
كربال را آزاد كنيم .اگر به اين صورت پيش برويم بعيد است كه...
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 ...من و شما مورد آزمايش خدا هستيم .بايد در اين آزمايش قبول شويم .آنان

كه از ما سبقت گرفتند ،آنها رفتند تا به معشوق حقيقي رسيدند و ما جا ماندهايم.
بايد كوشش كنيم .كاري نكنيم كه دشمنان ما خوشحال شوند .جا را براي

آنها باز نكنيم .كه ضربهي آن را خواهيم خورد.

دوستان ،دنيا به ما چشم دوخته است .تمام مستضعفان جهان به ما چشم

دوختهاند .پدران و مادران شهدا منتظر باز شدن راه كربال هستند .واهلل نميدانم
چه جوابي براي آنها داريد.

ما بايد جوابگوي خون شهدا باشيم .قدمبهقدم در اين دشت و تپهها كه

محل شهادت دوستان ماست اگر تابلو نصب ميكردند آنگاه ميديديد كه چه
صحنهاي ميشد.

چه پدر و مادرهايي كه فرزندان خود را فرستادند و حتي پيكر فرزندشان را

هم نديدند.

جنگ باال و پايين دارد .پيروزي و شكست دارد كه البته براي ما شكست

زماني است كه هواي نفس بر ما غلبه كند.

ما نبايد بگذاريم كه دشمن بر ما مسلط شود .در آن صورت شايد اتفاقاتي

پيش آيد كه حتي نتوانيم جبران كنيم.

من نميدانم فكر آن روز را كردهايد؟ روزي كه ظالمان بر ما و بر ناموس ما

مسلط شوند .و ما بر آنها التماس كنيم .آن روز به چه مصيبتي گرفتار خواهيم شد.

البته خدا هميشه شاهد و ناظر است .و ما هر روز در حال آزمايش هستيم.

خداوند فرموده :ما سرنوشت هيچ قومي را تغيير نميدهيم تا بلكه خودشان اقدام
كنند و حركت كنند و خودشان را تغيير دهند .آنگاه از من بخواهند تا در كارها

آنها را ياري كنم.
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حسين 7در كربال فرياد هل من ناصر را بلند كرد .دوستان عزيز ،مگر

امام

شما نميگفتيد اي كاش كربال بوديم و...

امروز راضي نشويد كه امام تنها بماند .نگذاريد كربال تكرار شود .پس بايد

خودسازي را شروع كنيم .در جهاد اكبر با تمام توان به پيش رويم و...
***

خدايا اگر من لياقت دارم ،مرگ من را شهادت در راه خودت قرار ده و اگر

زنده ماندن ما براي اسالم مفيدتر است ما را زنده نگه دار تا بتوانيم به اسالم بيشتر

خدمت كنيم.

اي بزرگ آفرينندهاي كه جهان محتاج تو و تو بيمحتاجي .خدايا اگر گنهكار

هستم اي ستارالعيوب و اي كاشفالكروب و اي مقلبالقلوب مرا ببخش.

به من ضعيف رحم كن و ما را به راه راست هدايت فرما .ما را يك لحظه به

خودمان وامگذار.

و اي صدام كثيف بدان ،تا اين فرزندان قرآن و اسالم زندهاند در اين دنيا

آسايش و روي خوشي را نخواهي ديد .آري ،گويي نويد پيروزي ميآيد.

امام فرمودند :چه بكشيد و چه كشته شويد پيروزيد .اين سخن است كه به ما

ق ّوت قلب ميدهد و...

خوشا آنان كه با عشق خميني

شهادت را پذيرفتند و رفتند

خوشا آنان كه از پيمانهي حق

شراب عشق نوشيدند و رفتند

خوشا آنان كه در هنگامهي مرگ به جاي گريه خنديدند و رفتند

خوشا آنان كه با شوق فراوان

حريم دوست بوسيدند و رفتند

والسالم جليل ملكپور 62/2/12

دستنوشتهها جليل نيز مطالب جالبي را در خود دارد .يكبار نوشته بود:
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پدر و مادر عزيزم شما فرزندي داشتيد كه به رسم امانت چند روزي دست

شما بود و به سوي صاحب اصلي برگشت پس ناراحت نباشيد.

ما در اين جنگ پيروزيم و شكست نميخوريم .اما مواظب بعد از جنگ

باشيد!

مراقب باشيد در جنگ تبليغاتي شكست نخوريم .در حال حاضر منافقين

ساكت هستند و در گوشهاي خزيدهاند .اما روزي خواهد آمد كه آنها فعال
ميشوند و...

نگذاريد منافقين كوردل به روي صحنه بيايند .از شما ميخواهم راه شهدا را

ادامه دهيد .سخنان رهبر را گوش كنيد .پيرو خط واليت باشيد.

وصيت ،عمل انسان است .آن كه بايد ببيند ميبيند .زندگي ميدان معامله

است .انسان چيزي از دست ميدهد و چيزي به دست ميآورد .بايد هميشه ببينيم
كه چه دادهايم و چه گرفتهايم.

ميدان معامله دنيا مثل تيغ دولبه است .يك لبهي به سمت انسان و ديگري به

سمت مقابل است .اگر معامله درست و در راه خدا باشد لبه تيغ مسير مقابل ما را

باز ميكند و راه را ميگشايد.

اما اگر اين معامله صحيح نباشد لبهي تيغ به سوي ما برميگردد و زندگي ما

را تباه ميكند.

11ـ نامعادله

شهید احمدرضا احدی

از اس��تان همدان بود .شهرس��تان نهاوند .در درس و مدرس��ه از همه جلوتر
بود .در جهاد هم از همه پيش��تازتر .دس��تي بر قلم داشت .دلنوشتههايش را
مكتوب ميكرد.
در كنكور سال  64در رش��تهي پزشكي رتبه اول كشور را كسب نمود .اما
دانشگاه دنيا مانع از حضور او در دانشگاه آخرت نگرديد.
يك��ي از دستنوش��تههاي او به نام نامعادله به بررس��ي ش��رايط آن دوران و
انسانهايي كه به جنگ بيتفاوت بودند ميپردازد.
نامعادله آخرین دستنوشتهي شهید احمدرضا احدی ساعاتي قبل از شهادت
است .او در عمليات والفجر  8جاودانه شد.

چه کسی میتواند این معادله را حل کند؟!

چه کسی میداند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را میدرد!؟

چه کسی میداند جنگ یعنی سوختن ،یعنی آتش ،یعنی گریز به هر جا ،به

هر جا که اینجا نباشد.

یعنی اضطراب که کودکم کجاست؟ جوانم چه میکند؟ دخترم چه شد؟

به راستی ما کجای این سؤالها و جوابها قرار گرفتهایم!؟

کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکسهای جنگ را ببیند و

اخبار آن را بشنود ،از قصهي دختران معصوم سوسنگرد با خبر است!؟
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آن مظاهر شرم و حیا را چه کسی یاد میکند که بیشرمان دامنشان را آلوده

کردند و زندهزنده به رسم اجدادشان به گور سپردند.

کدام پسر دانشجویی میداند هویزه کجاست؟ چه کسی در هویزه جنگیده؟

کشته شده و در آنجا دفن گردیده؟ چه کسی است که معنی این جمله را درک
کند :نبرد تن و تانک؟!

اصلًا چه کسی میداند تانک چیست؟ چگونه سر  ۱۲۰دانشجوی مبارز و

مظلوم زیر شنیهای تانک له میشود؟

آیا میتوانید این مسئله را حل کنید؟

گلولهای از لوله دوشکا با سرعت اولیهی خود از فاصله هزار متری شلیک

میشود و در مبدأ به حلقومی اصابت نموده و آن را سوراخ کرده وگذر میکند،

حاال معلوم نمایید سر کجا افتاده است!؟ کدام گریبان پاره میشود!؟
کدام کودک در انزوا و خلوت اشک میریزد؟

و کدام ،کدام ...؟

توانستید؟! اگر نمیتوانید این مسئله را با کمی دقت بیشتر حل کنید:

هواپیمایی با یک و نیم برابر سرعت صوت از ارتفاع ده متری سطح زمین،

ماشین لندکروزی که با سرعت در جاده مهران دهلران حرکت مینماید ،مورد
اصابت موشک قرار میدهد ،اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود .معلوم کنید

کدام تن میسوزد!؟ کدام سر میپرد!؟

چگونه باید اجساد را از درون این آهنپارهي لهشده بیرون کشید!؟

چگونه باید آنها را غسل داد!؟ چگونه بخندیم و نگاه آن عزیزان را فراموش

کنیم!؟

چگونه میتوانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم.
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چگونه میتوانیم درها را به روی خود ببندیم و چون موش در انبار کلمات

کهنه کتاب النه بگیریم!؟

کدام مسئله را حل میکنی!؟ برای کدام امتحان درس میخوانی!؟ به چه امید

نفس میکشی!؟ کیف و کالسورت را از چه پر میکنی!؟

از خیال ،از کتاب ،از لقب شامخ دکتر یا از آدامسی که هر روز مادرت در

کیفت میگذارد!؟

کدام اضطراب جانت را میخورد!؟ دیر رسیدن به اتوبوس ،دیر رسیدن سر

کالس ،نمره نگرفتن!؟

دلت را به چه چیز بستهای؟! به مدرک ،به ماشین ،به قبول شدن در فوق

دکترا؟!

		
صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن ،پرستو شدن

آی پسرک دانشجو ،به تو چه مربوط است که خانوادهای در همسایگی تو

داغدار شده است؟ جوانی به خاک افتاده است؟

آی دخترک دانشجو ،به تو چه مربوط است که دختران سوسنگرد را به

اشک نشاندهاند!؟ و آنان را زنده به گور کردند؟
هیچ میدانستی!؟ حتمًا نه!...

هیچ آیا آنجا که کارون و دجله و فرات به هم گره میخورند ،به دنبال آب

گشتهای؟! تا اندکی زبان خشکیدهي کودکی را تر نمايي.

و آنگاه که قطرهای نم یافتی با امیدهای فراوان به بالین آن کودک رفتی تا

سیرابش کنی اما دیدی که کودک دیگر آب نمیخورد!!

اما تو اگر قاسم نیستی ،اگر علیاکبر نیستی ،اگر جعفر و عبداهلل نیستی ،الاقل

حرمله مباش!
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ن 7را پذیرفت و خون علیاکبر و علیاصغر را به زمین
که خدا هدیه حسی 

پس نداد.

و من نمی دانم که فردای قیامت این خون با حرمله چه خواهد کرد .یا

علی 7مددی.


وصيتنامه شهيد احدي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

فقط نگذاريد حرف امام بر زمين بماند ،همين.

حدود يك ماه روزه قرض دارم ،آن را برايم بگيريد و برايم از همگي

حالليت بخواهيد .والسالم.

كوچكترين سرباز امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف
				

احمدرضا احدي

12ـ سي ماه ديگر

شهید عبداهلل میثمی

خرداد سال  34در اصفهان چشم به جهان گشود .در نوجوانی وارد حوزهي
علمیه اصفهان و از آنجا راهی قم شد .با شهيد بزرگوار ر ّدانيپور همحجره
ب��ود .به همين دليل خيلي زود به صف انقالبيون پيوس��ت .به دلیل مبارزه با
رژیم پهلوی س��ر از زن��دان قصر تهران درآورد .ب��رای آنكه اذیتش كنند،
با یك كمونیس��ت هم س��لولیاش كردن��د .بعد از آزادی ب��رای مبارزه و
تبلیغ راهی ش��هركرد شد .جنگ ش��د .ازدواج كرده بود اما به قول خودش
زندگی او جبهه بود .در جبهه نم��ازش را كامل میخواند .میگفت؛ اینجا
وطنم اس��ت .نماینده حضرت ام��ام در قرارگاه خاتم االنبیا ش��ده بود.نماز
جماعتهایش مع��روف بود .هیچ وقت نماز را طوالن��ی نمیکرد .مگر نماز
فُرادایش كه س��جدههایش طوالنی بود وگریههایش زی��اد! این اواخر می
گفت :از خودم بدم میآید .خسته شدم .از بس برای مجلس شهدا سخنرانی
کردهام .از وقتی آمدهام جبهه ،ماهها را میش��مرم که سر سی ماه جواب و
مزد کارهایم را از خدا بگیرم!!
قب��ل از رفتن ،زیارت حضرت زهرا 3را خواند .در عمليات كربالي  5از
سنگر رفت بیرون تا وضو بگیرد ،اما دیگر برنگشت .بردندش بیمارستان .چند
روز بعد  12بهمن  ،65ش��هید شد .آن روز ،روز شهادت حضرت زهرا3
بود و سي ماه بعد از صحبت ايشان!

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و الصلوة والسالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین ابی

القاسم محمد صلی اهلل علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین
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77

و اما بعد از حمد خدای تبارك و تعالی و درود به پیغمبر و اهل بیتشان.

خداوند توفیق عنایت فرمود كه در شب شانزدهم اسفندماه سال هزار و

سیصد و شصت شمسی مطابق با جمادی االول در ایام وفات فاطمهي زهرا 3

وصیتنامهای بنویسم.

و خدایا تو گواهی در این لحظه كه در خدمت مقام وحدانیت ،این كلمات

را مینویسم بسی شرمنده و شرمسارم؛ چرا كه بندگان تو را میبینم كه در

جبهههای حق بر علیه باطل میجنگند و در سنگرهای خود وصیتنامه مینویسند.

خدایا دلم میسوزد كه چرا به زمین چسبیدم .خدایا اگر من بیچاره در این

لحظه بمیرم فردا در مقابل این جوانانی كه از لذت و عیش و نوش دنیا بریدند و
رو به تو آوردند سرافكنده خواهم بود.

 ...ای پدر بزرگوار و مادر مهربانم و ای خواهران و برادران و ای همه كسانی

كه با شما در دنیا مأنوس بودم .از شما عاجزانه میخواهم كه پیوسته برایم طلب

مغفرت كنید چرا كه با رویی سیاه از دنیا میروم .شما نمیدانید خدا چقدر(به

من) لطف كرده گناهان مرا از شما پوشانده.

آنچه در دوران زندگیام بیش از همه چیز مرا رنج داد و باعث خون دل

خوردن من شد ،اخالص نداشتنم بود و االن نمیدانم در مقابل خدای بزرگ

چه عملی را همراه خود ببرم؟!

دومین مسئلهای كه مرا در زندگی عقب انداخت كه موفق نشوم از فیضهای

بزرگتری بهرهمندتر گردم بینظمی من بود كه جسته گریخته كار میكردم و

به هر كشتزاری دهانی میزدم .این است كه دستم از حسنات تهی است.

و سومین چیزی كه گوشت بدنم را آب كرد و در دنیا مرا سوزاند تا قیامت

چه بر سرم آورند غیبت كردن بود.
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خدا كند که با دعای شما پروردگار همه کسانی را که بر گردن ما حق دارند

از دست ما راضی گرداند.

فراموش نمیکنم وقتی که آمدید پشت میلههای زندان قصر و گفتید :خدایا

من از این فرزند راضی هستم تو هم راضی باش و من چقدر آسوده شدم...

ای مادرم! شما آن مادری هستید که در اولین برخورد هنگام مالقات در

زندان حماسهای همچون حضرت زینب آفریدید .همان جا که گفتید فرزندم

ناراحت نباش ،تو سرباز امام زمان(عجلاهلل) هستی ،درسهایت را بخوان .مرا از
آن گرداب هولناک به ساحل اطمینان خاطر آوردید.

و اگر این فرزند کوچک شما فاتحانه و پیروزمندانه با چهرهي سفید از دنیا

رفت ،بدانید همان دعای شما که در اولین سال عروسی خود جهت فرزندی
صالح کردید مستجاب گشته و خدا این فرزند صالح را از شما پذیرفته است.

ای خواهرانم! فرزندانتان را با حب اهل بیت بار بیاورید؛ آنها را آشنا با والیت

فقیه کنید.

میدانید که پیغمبر خدا ما را به دست اهل بیتش سپرد و امام زمان ،ما را به

دست فقها سپردند .مبادا در راهی به جز راه مرجع تقلید قدمی بردارید که در این
صورت در مقابل خدای تبارک و تعالی هیچ حجتی ندارید.

برادران عزیزم! شما سربازی امام زمان(عجلاهلل) را فراموش نکنید .برادرتان

که لیاقت نداشت اما امیدوارم شما جزء انصار و یاران امام زمان(عجلاهلل) باشید.

بکوشید با تقوای الهی از منبع اهل بیت بهرهمند شوید ،نکند خدای ناکرده

در دستهبندیها و جبههبندیهای سياسی بیفتید که معنویت روحانیت از شما گرفته
میشود.

ناگهان میبینید از روحانیت به جز لباسش برایتان نمانده است.

سي ماه ديگر
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«به این طرف و آن طرف ننگرید

فقط نگاه کنید به نائب امام زمان(عجلاهلل) تا فریب نخورید».

در گرداب غیبتها و تهمتها نیفتید .خدا گواه است که این بدگوییها ایمان را

میخورد و انسان را از روحانیت اخراج میکند .لذت مناجات با خدا را از بین
میبرد.

من از همه رفقایم التماس دعا دارم ،فقط دو نفر از دوستانم را بگویید به سر

قبرم بیشتر بیایند :یکی آقا مصطفی ر ّدانیپور و یکی هم سید مرتضی صاحب

فصول و از جانب من بر سر قبر سید احمد حجازی بروید و شبهای جمعه قبر
مرحوم مجلسی را فراموش نکنید.

زیارت قبر آقای مطهری علم و حکمت و زیارت آقای مدنی تقوی و زهد

و زیارت قبر آقای بهشتی سوز و گداز به انسان میدهد؛ زیارت این قبور را
فراموش نکنید...

خدایا ما را جزء یاران امام زمان محسوب بدار.

خدایا ما را به شهدا ملحق بگردان .پروردگارا عاقبت امر ما را ختم به خیر

بگردان .خدایا پدر و مادر ما را از دست ما راضی و خشنود بگردان .پروردگارا

مهر و محبت اهل بیت را از ما و فرزندان ما مگیر.

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم

از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم

والسالم

13ـ شيرمرد

شهيد محمدعلي شاهمرادي

ش��هيد محمدعلي شاهمرادي ش��يرمردي اس��ت كه دوران دفاع مقدس ما
مديون فداكاريها و رش��ادتهاي او و دوستانش ميباشد .وي سالها جانشين
لش��گر  44قمر بنيهاشم بود و در اين مس��ئوليت حماسهها آفريد .شهادت
او براي فرماندهان بس��يار سنگين بود .شهيد ش��اهمرادي در دستنوشتهها و
وصيتنامهاش آورده:

به نام خداوند شهید و به نام خدای یکتا

و ال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عنده ربهم یرزقون

جبههي نبرد حق و باطل و حمالت تجاوزکارانه سیاهدالن بعثی به مرزها و

شهرهای میهنمان زمینه را برای مسلمانان متعهد و جوانان غیور میهن در جهت

آزمایش الهی فراهم ساخت .و جناحها را بیش از پیش بر امت مسلمان آشکار
نمود و چه بسیار دالوران متعهدی که از اقصی نقاط کشورمان مشتاقانه به میدان

آزمایش شتافتند و با نثار خون خود در راه خدا افتخارنامه پیروزی در این
آزمایش را ُمهر کردند.

پس این تنها راه و آخرین راه بود .هدفهای بزرگ را باید از راه عملهای

بزرگ به ثمر رساند.
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اسالم مهم و هدف اسالمی عظیم و فوقالعاده بود .برای رسیدن به آن

میبایست از سر و جان گذشت .در طریق آن باید مال و جان را فدا کرد و هر
تالشی که جز آن باشد ،کوتاهی است.

ما اندیشیدیم که جز با خون دادن ،نمیتوان اسالم را بر پای داشت و جز با

خون ریختن به پای درخت اسالم نمیتوان آن را سرسبز و شاداب نمود.

بدین سان با حماسهای هستیساز و حیاتبخش به پا خاستیم و تنها چیزی

که داشتیم و قابل تقدیم بود ،یعنی جان را ،فدای اسالم و هدف اسالمی خود

کردیم.

***
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اولین وصیت من این است که به وصیت شهدا عمل کنید .بسیجیان ،پاسداران

و مسئوالن ما که شهید شدهاند ،هر کدام از آنها وصیت کردهاند ،آیا به وصیت

آنها عمل شده؟!

چیزهایی که شهدا میخواستند بر دیوارها در کتابها و نوارها وجود دارد از

آنها نگذرید.

امام عزیزمان راجع به وصیتنامهها میگویند :شما پنجاه سال عبادت کردید.

انشاءاهلل خدا قبول کند ،اما سری هم به وصیت بچههای ده پانزده ساله بزنید.

دومین وصیت من ،اطاعت از حضرت امام و مسئوالن نظام و پشتیبانی از آنها

میباشد.

برادران و خواهران عزیز! اسالم امروز در ایران است .خدا به ما لطف کرده

و اسالم را به دست ایرانیان به دست شما عزیزان ،به دست شهدا سربلند کرده

خدای ناکرده اسالم به خاطر کوتاهی ما شکست نخورد.
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پیش شهدا پیش خانوادهي شهدا ،پیش جانبازان ،پیش آن بچههایی که در

زندانهای بغداد شکنجه میشوند .ما مسئول هستیم.

آئینهصفت باشیم .انشاءاهلل اول خوبیهای انقالب را بگويیم .آن همه مراکز

فحشا ،مشروبفروشیها ،کابارهها و مراکز فساد در قبل از انقالب بود ،بسته شده

و از آن مسائل خبری نیست.

دخترهای مردم جرأت نداشتند از جایی به جایی بروند .الحمدهلل نعمت

جمهوری اسالمی نصیب ما شد .مساجد را نگاه کنید.

جبههها را ببینید .جوانهای بیست ساله ،پانزده ساله چه کار میکنند ،چه

روحیاتی دارند .خوب ،اینها نتیجه انقالب است.

وجود مشکالت اقتصادی و اداری دلیل بر نادیده گرفتن محاسن نیست و

نباید فقط ضعفها را بیان نماییم.

وصیت دیگر من این است که پشتیبان امام و رزمندگان باشید .تا اینکه خداوند

زودتر نصرت خود را شامل حال رزمندگان کند.

خداوند بندگانش را غربال میکند و انسانهای خوب و مؤمن را انتخاب

مینماید و نصرت خودش را به وسیله آنها عمل میسازد.

آن وقت کسانی که خود را کنار کشیدهاند و یا نق زدهاند ،انگشت به دهان،

خواهند گفت :ای کاش ما هم با آنها بودیم آن موقع دیگر سودی ندارد.

 -14براي نسل آينده

شهيد محسن وزوايي

از فاتحان النهي جاسوس��ي بود .از دانش��جويان پيرو خط امام .لحظهاي از
فداكاري در راه انقالب كوتاهي نكرد .با ش��روع جنگ به جبهه ش��تافت.
فرماندهي س��پاه س��ر پل ذهاب به عهده او بود .چند بار به ش��دت مجروح
گرديد .به طوري كه كسي باور نميكرد زنده بماند.
در عملي��ات فتحالمبين فرماندهي گردان حبيب از تيپ حضرت رس��ول را
برعهده داشت اما كاري كرد كه بسيار مهم بود.
گردان تحت امر او توپخانه بزرگ و پيش��رفتهي عراق را در خوزس��تان به
تصرف خود درآورد.
اين كار باعث از بين رفتن پاتكهاي دش��من گرديد .در ادامه اين عمليات و
در عمليات آزادي خرمش��هر محسن وزوايي به آرزوي ديرينهي خود يعني
شهادت دست يافت.
جمله معروف ش��هيد وزواي��ي كه مورد توجه مقام معظ��م رهبري نيز قرار
گرف��ت اين بود :ما كربال را براي خود نميخواهيم .ما كربال را براي نس��ل
آينده ميخواهيم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما ترس از شهادت نداریم و این تنها آرزوي ماست .در این جبههها خداوند

را مشاهده ميکنیم .چگونه به رزمندگان اسالم نصرت ميدهد و به مصداق آیه

فئت کثیرة»
فئت قلیله غلبت ً
شریفه که ميفرماید« :کم من ً

ميبینیم که تعداد محدود لشگریان اسالم و نیروهاي مردمي بر تعداد کثیري از

نیروهاي دشمن غلبه مينماید.
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به یاد دارم در عملیات بازي دراز در قسمتي از عملیات تعداد ما كم بود و بر

سيصد نفر غلبه پیدا نمودیم .در جبههها چنان روحیهي ایمان و ایثار مفهوم پیدا

میکند که اصلًا قابل تصور نیست.

هنگامیکه در قسمتي از عملیات صحبت از داوطلب شهادت ميشود دعوا

بین برادران ميافتد .اینها ارزشهایي است که خدا به ملت ارزاني داشته است.

حقیر بزرگترین افتخار خودم را عبودیت به درگاه احدیت ميدانم.

ميخواهم بگویم اي عاشقان لقاءاهلل ،اي مخلصین و اي کساني که مشغول

ریاضت کشیدن جهت نزدیکي به درگاه خدا هستید ،بیایید تا ببینید در جبههها

چگونه برادران شما به آن درجه از نزدیکي به درگاه خداوند رسیدهاند که جوان

تازهداماد پس از سه ساعت که از عروسیاش میگذرد در جبهه حاضر ميشود؛
آخر در کدامین مکتب چنین ارزشهایي را سراغ دارید؟!

خدا را شاهد ميگیریم هنگامي که در  ۱۴شهریور ۱۳۶۰در سر پل ذهاب به

واسطهي اصابت گلولهي تانک زخمي شده بودم و خون زیادي از بدنم رفته

بود؛ وقتي به کمک الهي نجات پیدا کردم ،در بیمارستان زجر زیادي ميبردم.
آنگونه که شاید قابل تصور نباشد.

به طوری که در یک شب ده عدد والیوم به من تزریق شد تا کمي آرام گرفتم

اما هنگامي که درد ميکشیدم در عین زجر بدني ،از لحاظ معنوي و روحي لذت

ميبردم .حس ميکردم که بار دوشم سبک ميشود.

هنگامي که شخص پرستار مراقب من ،به مسخره ميگفت چرا این کارها را

کردي و خودت را به این روز انداختي؟

به خمیني بگو تا بیاید درستت کند! به او گفتم :خدا خودش درست ميکند

و همین طور هم شد.
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واهلل قسم وقتي کمي از فشار کارم کم ميشود در خود احساس ضعف و

کوچکي ميکنم .اي امت شهیدپرور ایران امروز در شرایطي هستم که لحظهاي
غفلت ،خیانت به اسالم و قرآن است.

باید با هم براي خدا تا آنجا که در توان داریم کوشش کنیم .امروز تمام

مزدوران و طاغوتیان به مقابله با انقالب عزیز اسالمي پرداختهاند در رأس آن به

تعبیر امام ،شیطان بزرگ آمریکا و به دنبال او تمامي وابستگان دیگرش.

پس از خدا غافل نشوید که پشیماني سودي ندارد و ما باید به تعبیر امام

تکلیف را عمل کنیم .اگر توانستیم پیروز ميشویم و اگر کشته هم شویم شهید
هستیم و این نیز خود پیروزي است.

پس ما نباید نگراني داشته باشیم؛ این منافقان از خدا بيخبر باید بدانند که

ملت آنها را شناخته است .اکنون که ملت در جبههها حاضر شده است شما بیشتر

ملت بیگناه را ترور ميکنید.

شما نامردان تاریخ هستید که روي تمامي جباران تاریخ را از یزید بن معاویه

گرفته تا به هیتلر سفید کردهاید .شرمتان باد اي خود فروختگان به اجنبي! آخر

چگونه حاضر ميشوید از کودکان شیرخوار گرفته تا روحانیان جان برکف را

ترور نمایید؟

این امت باید بداند از بزرگترین خطراتي که انقالب را تهدید ميکند ،آفت

نفوذ خطوط انحرافي در خط اصلي انقالب یعني خط امام است؛ پس خط امام

را دنبال کنید و امام را تنها نگذارید که نميگذارید.

شما امت مسلمان ایران در تاریخ نمونه هستید .شما فرزنداني تربیت نمودهاید که

شهادت را باالترین سعادت خود ميشمارند و فقط روي پشتوانهي الهي حساب
ميکنند و شکست در راه چنین حرکتي مفهومي ندارد.
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خدا را شکر ميکنم که نعمت زجر کشیدن در راهش را نصیبم نمود .خدا را

شکر ميکنم که نعمت شرکت در عملیات به منظور روشن کردن نور خدایي
نصیبم شد.

و از خدا ميخواهم که شهادت در راهش را نصیبم فرماید و آنگاه که به

مشیت الهي از این دنیاي فاني رفتم در زمرهي شهدا به حساب آیم.

و از خدا ميخواهم که مرا به حال خود وا مگذارد که بندهاي حقیر و زبون

هستم و به درگاه کسي غیر از تو نمیتوانم رو بیاورم .اللهم ارزقنا شهادة في

سبیلک...

و در آخر برادران و خواهرانم .انقالب حرکتي است به منظور اثبات حق و

این مسئولیت بر گردن همگي ماست ،دستورات الهي را فرا گیرید و در عمل
نیز آنها را به کارگیرید.

من هر چه باشد مدت زیادي از سنم در زمان طاغوت گذشته است ،اما شما

امروز (از) نعمت حکومت اسالمي برخوردارید.

و این بزرگترین موهبتي است که خداوند به شما ارزاني داشته است .قدر آن

را بدانید و شکر نعمتش را به جا آورید.

در پايان اگر نتوانستید جنازهام را به عقب بیاورید آن را به روي مینهاي

دشمن بیندازید تا اقلًا جنازهي من کمکي به اسالم کرده باشد.

و من اهلل التوفیق  60/12/26ساعت یازده شب جبههي بلد دزفول

15ـ لب تشنه

شهيد علی تجالیی

مراس��م عقد او در حضور آيتاهلل مدني برگزار ش��د .در آن جلس��ه رو به
همس��رش كرد و گفت :ميگويند دعاي عروس در هنگام عقد مس��تجاب
اس��ت .بعد مكثي كرد و از همس��رش خواست كه در لحظهي عقد براي او
دعا كند كه شهيد شود.
از تبريز اعزام ش��د .مس��ئول آموزش بود .به نيروهاي بسيجي خيلي سخت
ميگرف��ت .ميگفت :هرچه در آموزش س��خت بگيريم در عمليات كمتر
تلفات ميدهيم.
علي تجاليي در ش��ب عمليات بدر به نيروهايش گفت :قمقمهها را زياد پر
نكنيد! آخر ما به زيارت كس��ي ميرويم كه لبتشنه شهيد شد .در عمليات
بدر حماسهها آفريد و لبتشنه به ديدار يار شتافت .ديگر از او خبري نشد.
طالييه هنوز رازدار سرداراني مانند علي تجاليي است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ای امام ،ای رهبر امت ،و ای پدر روحانی كه با بیان خود نفوس طاغوتی ما

را تزكیه نمودی .بدان ،تا آخرین قطره خونی كه در بدن دارم و تا آخرین دم

حیاتم ،مقلد و مأموم تو هستم.

به خدا سوگند ،یك لحظه از این عهد و پیمانی كه با تو بستهام ،نظرم

برنخواهد گشت و آخرین قطره خونی كه از بدنم بیرون ریزد ،نقش «خمینی
رهبر» خواهد بست.
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زیرا كه من این وفاداری را از مكتب كربال و از پرچمدار ابا عبداهلل7

آموختهام و عینیت این وفاداری را از سید و موالیم شهید آیت اهلل بهشتی
آموختهام.

پدر و مادر عزیزم كه غم و اندوه شهادت برادرم مهدی از دل شما بیرون

نرفته ،مبادا از شهادت من و برادرم متأثر شوید .هر چه گریه میكنید گریه بر

مصیبتهـای سرور شهیـدان و اهل بیت او باشد.

خوشحال باشید كه در سایه برنامههای تربیتی اسالم توانستید فرزندانی را

در خط والیت و امامت بپرورانید...

نه تنها برای مهدی و من و دیگر شهیدان گریه نكنید ،بلكه مزار ما را هم

جستجو مكنید!! به این بیاندیشید كه ما برای چه شهید شدیم و چه راهی را

برای رسیدن به مقصود و معبود خود برگزیدیم...

دعا كنید كه خداوند متعال از گناهانم درگذرد.

همسرم! ميدانم پس از من باید مشكالت زیادی را در تربیت و بزرگ

كردن فرزندان بدون پدر متحمل گردی ...بشارت بزرگی است برای شما كه

خداوند رحمان اگر توفیق شهادت نصیب این بندهي گناهكار بنماید آنچنان

كه وعده فرموده ،سرپرست اصلی شما خواهد بود كه این نعمت و رحمت،

شامل كمتر خانوادهای میشود...

شكرانهي این نعمت ،صبر و استقامت در برابر مشكالت و عبودیت كامل

به درگاه خداوند متعال می باشد.

به جامعه نشان بده كه چگونه میتوان در عمل ،پیرو حضرت فاطمه زهرا3

و دخترش زینب 3بود .هم مادری خوب بود و هم پیامرسانی آتشین كه پیامش

تاریخ بشریت را تكان دهد.

لب تشنه
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دخترم ميدانم كه حاال كوچكی و مرا به یاد نمیآوری ولیكن دخترم ،وقتی

كه بزرگ شوی حتمًا جویای حال پدرت و علت شهادت پدرت خواهی بود.
بدان كه پدرت یك پاسدار بود و تو نیز باید پاسدار خون پدرت باشی.

دخترم! ميدانم یتیمانه زندگي كردن و بزرگ شدن در جامعه مشكل

است .لیكن بدان كه حسین و حسن و زینب 3یتیم بودند.

حتی پیامبر اسالم نیز یتیم بزرگ شد .دخترم! هر وقت دلت گرفت،

زیارت عاشورا را بخوان و مصیبتهای سرور شهیدان تاریخ ،حسین 7را

بنگر و اندیشه كن...

امیدوارم كه در آینده وارث شایستهای برای پدرت باشی .پروردگارا مرا و

فرزندانم را برپادارندهي نماز قرار ده و دعایم را بپذیر.

برادران پاسدار ،امیدوارم با بزرگواری خودتان این بندهي ذلیل خدا را عفو

و حالل كنید .سفارشـی چنـد از موالیمـان علـی 7بـرای شمـا دارم ،باشـد

كـه راهنمـای شمـا باشـد در امـر پاسداریتـان.

ـ در همه حال پرهیزگار باشید و خدا را ناظر بر اعمال خود بدانید.

ـ یاور ستمدیدگان و مستمندان جامعه باشید .مبادا یتیمان و فرزندان شهدا

را فراموش كنید.

ـ در راه تحقق اهداف این انقالب آزادیبخش ،از جان و مال خود دریغ

نكنید.

سلسله مراتب و اطاعت از مسئوالن را با توجه به اصل والیت رعایت كنید.

ـ در هر زمان و هر مكان ،با دست و زبان و عمل ،امر به معروف و نهی از

منكر كنید.

برادران مسئـول ،اگر به طـور مستمـر در جهت پیشبـرد اهداف انقالب

پنجاه سال عبادت
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فعالیت میكنید ،عدالت در كارهایتان و تصمیمگیریهایتان به عنوان یك مرز

ایمان داشته باشید.

اگر این مرز شكسته شـود و پای انسان به آن طرف مرز برسد ،دیگر حـد و

قانونـی را برای خـود نمیشناسد .عدالت را فدای مصلحت نكنید.

پرحوصله باشید و در برآوردن حاجات و نیازهای زیردستان بكوشید .در

قلب خود ،مهربانی و لطف به مردم را بیدار كنید .طوری رفتار نكنید كه از

شما كراهت داشته باشند.

رفتن به جبههها و دفاع از كیان اسالم و قرآن ،برای مردان خدا تكلیف

و امتحان بزرگی محسوب میشود .زیرا جبهه آزمایشگاه مردان خداست...

برای این آزمایش ،بایستی از تمام وابستگیهاي مادی و غیر خدا گسست و

عاشقانه به سوی خدا شتافت.

 ...جبهه برای مردان خدا خیلی زیباست ،زیرا هر چه در آن ببینی نور

خداست و صحبت شهادت و ایثار است.

آنچه ميبینی چهره مردان مص ّمم و جوانان معصوم كه با تمام وجودشان برای

انجام تكلیف الهی ،در رفتن به خط مقدم سعی میكنند بر یكدیگر پیشی گیرند.

حال قضاوت كنید كه انسان چگونه میتواند مصاحبت و برادری چنین

انسانهایی را نادیده بگیرد!؟

و اما نهایت سخنم ،طلب رحمت از خداوند متعال برای شما ،خانوادهام،

همسرم و پدر و مادرم است و درخواست حاللیت این بنده گناهكار از تمام
رزمندگان ،به خصوص برادران لشگر عاشورا و سپاه منطقهي پنج و قرارگاه

خاتم است.

میخواهم كه مرا حالل كنند .زیرا دیگر برایم قلبًا الهام شده كه این بار اگر
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خداوند رحمان و رحیم بخواهد به فیض شهادت نائل خواهم آمد.

لذا دیگر منتظر من نباشید چون من به دیدار معشوق خود و دیدار سرور

آزادگان ابا عبداهلل 7و شهدای كربالي حسینی ایران شتافتهام.

والسالم علیكم و رمحة اهلل و بركاته .علی تجالیی

16ـ پرواز

شهید احمد كشوری

در روزه��اي آغازين جنگ تمامي مس��تكبران جمع ش��دند تا به هر طريق
ممكن به كش��ور اس�لامي ما ضربه بزنند .يكي از راههاي نفوذ آنان جذب
متخصصان و نيروهاي كارآمد بود.
براي تمامي خلبانان ما دعوتنامه فرس��تاده ش��د تا از ايران بروند .اما در اين
ميان م��ردان بزرگي بودند كه عزت را به ذلت تبديل نكردند .يكي از آنان
خلبان ش��هيد احمد كش��وري بود .او يكي از خلبان��ان حزباللهي و مؤمن
هوانيروز بود كه تأثير زيادي بر ديگر خلبانان داش��ت .ش��هيدان كشوري،
ش��يرودي ،س��هيليان و ...خلباناني بودند كه اجازه ورود به تانكهاي دشمن
ندادند و ارتش عراق را در مرزهاي غربي زمينگير كردند.
در يكي از نبردهاي حماسهس��از آنها بيش از پنجاه دس��تگاه تانك دشمن
مورد هدف قرار گرفت.
سرانجام اين سردار دلير س��پاه اسالم در يكي از روزهاي غمانگيز پاييز 59
در حالي كه از مأموريت برميگش��ت مورد هدف يك هواپيماي دش��من
قرار گرفت و به شهادت رسيد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

در مسلخ عشق جز نكو را نكشند روبهصفتان زشتخو را نكشند

خدایا شیطان را از ما دور كن .هر روز ستارهای را از این آسمان به پایین

میكشند .اّما باز این آسمان پر از ستاره است.

این بار نیز در پی امر امام ،دریایی خروشان از داوطلبان به طرف جبهههای

حق علیه باطل روان شد و من قطرهای از این دریایم.
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و نیز میدانید كه این اقیانوس بیپایان است و هر بار بر او افزوده میشود .راه

شهیدان را ادامه دهید .كه آنها نظارهگر شمایند .مواظب ستون پنجم باشید كه
در داخل شما هستند.

بیتفاوتی را از خود دور كنید .در مقابل حرفهای منحرف بیتفاوت نباشید.
مردم كوفه نشوید و امام را تنها نگذارید.

در راهپیماییها بیشتر از پیش شركت كنید .در دعاهای كمیل شركت كنید.

فرزندانتان را آگاه كنید .و تشویق به فعالیت در راه اهلل كنید.
و وصیت به پدر و مادرم:

پدر و مادرم! همچنان كه تا االن صبر كردهاید از خدا میخواهم صبر بیشتری

به شما عطا كند .فعالیتتان را در راه خدا بیشتر كنید.

در عزایم ننشینید.نمیگویم گریه نكنید ولی اگر خواستید گریه كنید به یاد

ن 7و كربال و پدر و مادرانی كه پنج فرزندشان شهید شده گریه
امام حسی 

كنید .كه اگر گریههای امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود،اكنون یادی از
اسالم نبود.

پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقالب خالی نگذارید.

در مراسم عزاداری بیشتر شركت كنید كه این مراسم شما را به یاد شهیدان

میاندازد و این یاد شهیدان است كه مردم را منقلب میكند.
امام را تنها نگذارید.

فراموش نكنید كه شهیدان نظارهگر كارهای شمایند.

ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم موجیم كه آسودگی ما عدم ماست

والسالم قطرهای از دریای خروشان حزباهلل احمد كشوری

17ـ غريب

شهيد سيد اسداهلل الجوردي

براي پيروزي انقالب رنجهاي بسياري برد .زندان و شكنجه كمترين آنها بود.
بعد از پيروزي انقالب در قوه قضاييه مش��غول ش��د .دادستان انقالب اسالمي
مرکز ،رئيس سازمان زندانهاي کشور و ...از مسئوليتهاي او بود.
گروهكها را به خوبي ميشناخت.
در مقاب��ل كارهاي آنها مردانه قد علم كرد .تهمت و اذيت و آزار آنها باعث
نشد كه پا پس بكشد.
مطيع امام و سرباز واليت بود.
سيد پس از عمري جهاد مخلصانه و ده سال پس از پايان جنگ در حالي كه
در بازار تهران مشغول فعاليت بود به دست منافقين به شهادت رسيد.
متن کامل وصيتنامهي ايش��ان که گويي براي همين ام��روز و براي فتنههاي
سالهاي اخير نوشته است پيش روي شماست.
ش��هيد سيد اس��داهلل الجوردي در اسفندماه س��ال  1364خورشيدي و هنگام
حضور در جبهههاي نبرد حق عليه باطل وصيتنامه خود را نگارش كرد و در
زير قسمتهايي را اشاره ميكنيم.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

«بار الها! با تمام وجود ميگويم:
ست اهلًا لَُه ن َ
َشرتَه».
« َکم مِن ثناءٍ جميلٍ لَ ُ

خداوندا! عمري را که بهترين نعمت بوده از دست دادهام .در حالي که

ميتوانست در راه تو و خدمت به انسانهاي مظلوم و مستضعف به کار گرفته
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95

شود .عمري که ميتوانست تا حدودي در جهت از بين بردن ارزشهاي منفي و

ايجاد و احياي ارزشهاي الهي انساني مثمر ثمر افتد.

عمري که ميتوانست در راه تحقق هدفهاي مقدس اسالم و اعتالي کلمهي

توحيد سپري گردد.

عمري که ميتوانست از کميّتش بکاهد و بر کيفيّتش بيفزايد و همگام با

شهداي خداجوي ،جوياي راه وصول به تو باشد.

عمري که با کميّت نسبتًا زياد ،کوچکترين توشهاي بر نگرفته ،لذا همين

جاست که تمامي اميدش را به عفو تو و به اغماض تو و بزرگواري تو و رحمت

و فضل تو بسته است.

خدايا! باز هم اميد و باز هم اميد به فضلت! «اللّهم اغفر لي الذنوب التي تَهتِ ُ
ک

ال ِع َصم».

خدايا! خوب ميداني آنچه را هماکنون به قلم ميآورم مدتهاي مديدي است

در درونم ميگذرد!؟

درذي
چه بايد کرد!؟ امور به کجا ميانجامد!؟ چگونه است که با نام اسالم و ّ
اسالميت شعارهاي مردمفريبِخالي محتوا رواج پيدا ميکند؟!
و آنها که مسئوليت جلوگيري از انحراف افکار را دارند ساکت مينشينند! و

بعضًا تأييد هم ميکنند!؟

(در مقابل) هزاران سؤال که هر کدام راهي را ايجاب و خ ّطي را ترسيم

ميکند قرار گرفتهام.

اما خوشبختانه چون مقلّد امام عزيز هستم ،راه سعادت برايم روشن است .و از

خدا ميخواهم اگر عمري بود توفيق عمل بدان را پيدا کنم.

خدايا! با تمام وجودم به اين انقالب عشق ميورزم .به همان مقدار که
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دوستدار انقالبيون هستم ،نسبت به حاميان ضد انقالب نفرت دارم.

و با همه اينها ،اين مسئله را به خوبي دريافتهام که هر کس به نفع دشمنان
انقالب و به خيال واهي و بياساس ،رضايتِ به اصطالح مردم و به خيال خام

و پوچ ،پايگاه به اصطالح ملّي پيدا کردن ،موضعگيري کند ،مصداق فرموده

گرانقدر معصومين است که:
ب رضي الناس بِ َس َخ ِط اهلل ،فَ َج َع ُل اهلل حامده من الناس ذاّمًا».
«َمن َطلَ َ
خدايا! تو شاهدي به همان اندازه بلکه صد چندان که به اما ِم قاطع و سازش

ناپذيرم عشق ميورزم ،نسبت به سازشکاران و مدافعان عملي ضد انقالب نفرت
دارم.

بيم آن دارم حوادث مشروطه مجددًا تکرار شود و يا ايران اسالمي به

سرنوشت الجزاير دچار شود.

خداوندا! از تو ُمصرانه ميخواهم دست و قدم ،زبان و قل ِم همه کساني را که

در جهت رهانيدن ضد انقالبيون و مرتدين و محاربين از چنگال عدالت ،اعمال

قدرت و نفوذ کردهاند و همه کساني که پذيراي اين ننگ شدهاند براي هميشه

از سرنوشت اين مردم شهيدپرور و شاهد قطع فرمايي.

خدايا! چون عاشق نظام بودهام ،از آن ترس داشتم که افشاي چهرهي

سازشکاران ،لطمهاي ناچيز به نظام وارد آرد.
به آنها توصيه ميکنم که جداي از ل ّفاظي و بازارگرميهاي صنفي ،به قيامت

و حسابرسيهاي دقيق آن روز باور پيدا کنند.

و مواظب باشند که از آن دستهاي نباشند که قرآن دربارهشان فرموده« :لِ َم
َ
تقولون ما ال تفعلونَ .کبُ َر َم ْقتًا عند اهلل ْ
ان تقولوا ما ال تفعلون».
وصيتم به صاحبان قدرت و نفوذ اين است که:

غريب
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اگر حرکتشان را دوست ميدارند ،به جاي شعارهاي مردمفريب و

سياستمدارانه ،توصيههايي را که تلفني و شفاهي در جهت استخالص ضد
انقالب و مترفين و حرامخواران و حراماندوزان اعمال ميدارند ،با شهامت و

رشادت ،براي مردم بازگو کنند و...

به مسئوالن بارها گفتهام که خطر اينان به مراتب زيادتر از خطر منافقين خلق

است.

چرا که عالوه بر همه شيوههاي منافقانهي منافقين ،سالوسانه در صف

حزباللهيان قرار گرفته و کمکم آنان را در صفوف آخرين و سپس به صف
قاعدين و بازنشستگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود

						
در آوردهاند.

والسالم

18ـ مزار معطر

شهيد سيد احمد پالرك

در قطعه  26بهش��ت زهراي تهران مزاري وجود دارد كه همیش��ه خوشبو و
عطرآگین است.
شهيد س��يد احمد پالرك يكي از رزمندگان و بسيجيان شهيد دوران دفاع
مقدس است .مادرش ميگويد:
در زمانی که پس��رم به سن تکلیف رس��ید تا به هنگام شهادت نماز شب او
ترک نگردید.
ش��بهای بسیاری سر بر س��جده عبادت با خدای خود نجوا میکرد و اشک
میریخت اش��کهای شهید سید احمد پالرک امروز رایحهي معطری است
که انس��انها را تس��لیم محض اراده و قدرت آفریدگارش میکند .س��يد در
وصيتنامهاش ميگويد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سـتایش خدای را که ما را به دین خود هدایت نـمود .و اگر مـا را هـــدایت

نمیکرد ما هـدایت نمیشــدیم.

السالم علیک یا ثاراهلل .ای چراغ هدایت و کشتی نجات ،ای رهبر آزادگان،

حر.
ای آموزگار شهادت بر(امثال) ّ

ای که زنـــده کردی اسالم را با خونت و با خون انــصار و اصــحاب

باوفایت .ای که اسالم را تا ابــــد پایدار و بیمـه کردی.
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یا حسین 7دخیلم .آقا جانم وقتی که ما به جبهه میرویم به این نیت است

که انتقام سیلیاي که آن نامردان بر روی مادر شیعیان زده(بگيريم).

برای انتقام آن بازوی ورمکرده و گرفتن انتقام آن سینهي ســــوراخشده

میرویم .سخت است شنیدن این مصیبتها .خدایا به ما نیرویی و توانی عنایت

کـن تا بتوانیم بـرای یـاری دین خودت به کار ببندیم.

خدایا به ما توفیق اطاعت و فــرمانبرداری از این رهبر و انقـــالب عنایت بفرما

خـــــدایا توفیق شناخت خودت را آن طور که شـــــهدا شناختند به ما عطا فرما.
شهدا را از ما راضـی بفرمــا و ما را به آنها ملحق بفرما.

خدایا عملی ندارم که بخواهم به آن ببالم ،جز معصیت چیزی ندارم و اهلل اگر

تو کمک نمیکردی و تو یاریام نمیکردی به اینجا نمیآمدم.

و اگر تو ستــارالعــیوبی را بر میداشــتی ميدانم کـه هیچ کدام از مردم پیش

من نمیآمدند ،بلکه از من فرار میکردند حتی پدر و مادرم.

خدایا به رحمت و مهربانیات ببخش آن گناهانی که مانع از رسیدن بنده به

تو می شود .الهی العفو...

بر روی قبرم فقط بنویسید :امام دوستت دارم و التماس دعا دارم .ميدانم بر

سر قبرم میآیي.

ظهر عاشورا  24شهريور سید احمد پالرک

19ـ غريبه نامآشنا

شهید حسین بهرامی

سردار شهید «حسین بهرامی» متولد روستای «ولشکال» در شهرستان «ساری»
اس��ت .او در ساری گمنام اس��ت امّا مدافعان جنوب و رزمندگان اهوازی،
حسین را از مازندرانیها بیش��تر میشناسند .شنیده شد که سوسنگرد را شهر
«حسین» میدانند.
حسين در سال  1355جهت تحصیل در رشتهی ریاضی به دانشگاه فردوسی
مشهد وارد ش��د .پس از سه س��ال تحصیل در تاریخ  59/3/30به عضویت
سپاه پاسداران مشهد درآمد.
حس��ین از م��ورخ  59/7/7جه��ت اعزام به جبه��ه راهي اه��واز میگردد.
کارآمدی حسین موجب میشود او را به سمت فرماندهی گردان رزمی در
طرح «آزادسازی سوسنگرد» منصوب نمایند.
حسین اهل وعظ و خطابه و تحلیل هم بود .هر وقت فرصت اقتضا میکرد،
به مثابه یک مُبلغ وارد عمل میشد .امّا در نبرد چاالکتر بود .میگویند او
آنقدر در عملیات امام مهدی(عجلاهلل) در سوسنگرد به دشمن نزدیک بود
که در البهالی تانکها به شهادت رسید.
در این عملیات فرماندهی او و س��ردار عزیز جعفری زبانزد است .سیمای
حس��ین در ش��ب آخر آنقدر نورانی بود که دوس��تان همگ��ی از او طلب
شفاعت میکردند.
ب��رادر حاج صادق آهنگران میگوید :آن روزها؛ «علم الهدی» و «حس��ین
بهرامی» ضمن اینکه روحی واحد در دو کالبد بودند ش��مع محفل دوستان
رزم به ش��مار میآمدند .حسین که ش��هید شد ،بچههای مسجد پارچهای بر
محراب مس��جد نصب کردند که این جمله نوشته شده بود؛ «حسین»! شهید
غریب نام آشنا!
جس��د حس��ین چند روز در محراب مس��جد مان��د و پس از آن به س��مت
«ولشکال» تشییع شد .در زير قسمتهايي از وصيتنامه او را ميخوانيد:

غريبه نام آشنا
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بسم اهلل الرحمن الرحیم .بل االنسان علی نفسه بصیره

اینجانب حسین بهرامی فرزند محمدتقی ساکن در ارض الهی(ساری قریه

ولشکال) به سرمایهی عمری  23سال اگر لیاقت باشد عضو سپاه پاسداران انقالب
اسالمی مشهد.

هر که بنده را شناخت و هر که نشناخت پس بشناسد مرا .این نوشته حاکی از

چگونگی بهرهبرداری از سرمایهی عمر دارد :از دوران طفولیت بصیرت ندارم.

جز حرکات کودکانه و بازیگوشی در محدودهی یک خانوادهی روستایی
شمال ایران .تا کالس پنجم ابتدایی در روستا درس میخواندم و از این دوران
نکتهی قابل ذکری نیست.

از کالس ششم ابتدایی به شهرستان ساری به منظور ادامهی تحصیل روانه

گردیدم .که بایستی قبل از هر چیز بگویم از آن هنگامه شیطان در این بندهي
ضعیف و بدون پشتوانه نفوذ کرد و افسارم را به دست گرفت.

او اراده میکرد ،بنده عمل میکردم .او طرح میریخت بنده اجرا مینمودم.

مستعمره تحت فرماندهی و حکومت او بودم .آنچنان مطیع که نپرس! او کارهای

بنیادی و اساسی خویش را در بنده آغاز نموده بود:

1ـ زینت دادن دنیا 2ـ امر به فحشا و منکرات و ایجاد زمینهي تمایل و کشش

نسبت به آن 3ـ ایجاد غرور و تکبر 4ـ پایهریزی جهل از معارف الهی 5ـ برحذر

بودن و فراری بودن از فریضهي الهی6 .ـ عصیان در برابر حق.

و آنگاه گردیدم طاغوتچه ،شاید هم طاغوت .بندهایی شدم با کولهباری از

گناه و قلبی سیاه و خویی شیطانی.

همواره عصیانگر و سرکش .البته الزم به تذکر نخواهد بود که وسایل مورد

استفادهی شیطان ،چهها بودند ،ولی سینما ،مجالت ،رادیو ،دوست ناباب،
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محیط زندگی ،موقعیت سنی و ...از عوامل مؤثر بودند.

در این دوران بنده سختترین ضربات را از طریق شیطان خوردم و توسط آن

ضربات کاری شهید گشتم!

خدایا اینان اعترافات و اقرارات این بندهی سرکش و عصیانگر است .اثرات

مهم و اساسی این دوران:

1ـجاهل بودن از معارف الهی 2ـ کسب خوی شیطانی(دروغ ،کبر ،ریا و)...

3ـ سیاه گردیدن قلب بر اثر اعمال خالف حق.

خدایا تو خود دانی که من کیستم و تقدیر بر من چه خواهد بود ولی در

کالس دهم(اول متوسطه بودم) که ناگاه ضربهی شدید بر بنده وارد گردید.
ضربهای که تحمل آن مشکل بود.

روح ضعیف و زیر صفر ،اما جسمی قوی .ولی به یکباره جسم تسلیم گردید.
حسین در ِ
ِ
صف سینما،
دیگر آن حسین رفت ،حسین جدیدی آمد روی کار.

در مسجد جامع ساری در حال سجده و رکوع و قیام!

خدایا رحمت فرست بر محمد و آل او و بر دوستانی که مرا راهنمایی نمودند.

و رحمت بر برادرانمان  ،حاج شیخ عبداهلل نظری.

تصمیم گرفتم در تابستان درس طلبگی بخوانم(حتی قرار بود وسط سال

کالس درس را ترک کنم و بروم به حوزهی علمیه مشغول گردم ).شاید حدود

یک ماهی درس خواندم ولی از آنجا که انگیزهی این حرکت نو بدون راهنمایی

آگاه و رهبری صحیح نبوده ،لذا از تصمیم و قصدم برگشتم.

در سال یازدهم جهالت و سیاهی قلب و اخالقیات شیطانی کار و اثر خویش

را ادامه می داد و حتی گاهی آن روح جدید تسلیم میگردید.

(خدایا تو خود همهی اعمال بنده را در پنهان و آشکار و آنچه در وهم و
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خیال بوده است میدانی و در لوح مکتوب ثبت و ضبط داری)

اما با توجه به جو شهرستان ساری و برخورد با دوستان به حمدهلل فضل الهی

شامل بوده است ،پس از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه مشهد گردیدم.

خدایا اگر نبود فضل تو و اگر نبود کرم و رحمت تو ،اگر نبود بخشش تو

و اگر نبود صفات ثبوتیهی غفور و رحمان و رحیم بودن تو و اگر نبود صفات
توبهپذیری تو و ...بنده به کدامین سو رونده بودم!

چرا که با وجود این صفات ،بندهای هستم ذلیل و شکستخورده و کارنامهی

اعمالم سیاه و چسبیده به زمین .خدایا تو خود ميدانی که اینها تعارف نیست
همهاش واقعیت است.

ولی خدایا همهی این اعمالم از روی جهالت بوده است .خدایا آگاهانه

عصیان نکردم .ای خدا تو خودت در سورهی جمعه و علق صحبت از تعلیم و

علم آوردهای به حق حقانیت و نور قدس خودت معلمهای این بندهی ضعیف را
جزء عباد مخلص و متقی و ذاکر و متوکل و صالح ...قرار بده.

یادم نمی رود .آن استاد بزرگوارم .آن شب ،از تو و کتاب تو صحبت میکرد.

و اولین رابط ما آیهی یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه...
بوده است.

آشنایی بنده با آن معلم و دیگر دوستان(که خدایا تو میدانی چقدر دوستشان

داشتم و دارم) صفحهی جدیدی را میگشاید .اگر چه جهالت و سیاهی قلب و
خوی شیطانی موانعی هستند در راه کسب فیض از محضرشان.

خالصه ،ای رب عالمیان و ای ملک الناس و ای معبود مخلوقات این سرمایهی

عمری  23سال را آنچه که تو خود میخواستی صرف ننمودم،تنبلی و سستی و

اهمال و غرور و منیت شیطانی مرا درهم پیچید.
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مشمول (والعصر ان االنسان لفی خسر) شدم .خدایا ميدانم که بندهی خوبی

برای تو نبودم .ولی به خودت قسم دلم تو را میخواست .میخواستم که با تو
انس و الفت گیرم و لذت ببرم.

میخواستم با تو دوست و رفیق گردم .میخواستم فقط در آغوش تو باشم.

میخواستم فقط و فقط تو بر من ترحم کنی و دست نوازش بر سرم بکشی.

میخواستم همیشه به یاد تو باشم .تو را ناظر بدانم .و فقط بر تو اتکا کنم.

خالصه تو تویی و من منم .تو همانی که همیشه بر من ترحم نمودی ،فضل و

بخشش نمودی ولی من؟!

دنیا جلوهاش را به نمایش درآورد و بنده گول آن را خوردم! خدایا بر تو

سپاس و حمد که امام خمینی را بر ما ارزانی داشتی و...

خدایا  ،تو برادرم و دوست عزیزم سعید را به مشهد آوردی و از همان ابتدا

بین قلوبمان الفت بخشیدی .خدايا توسط این برادرم به اهواز آمدم و با برادرهای
مسجد جزایری اهواز آشنا گردیدم.

جمع جوانمردی ،صفا و جمع نور و عصمت .جمع هدایت و رهبری و جمع

عبودیت و امامت و جمع خلوص و تقوا و آگاهی و معرفت .جمع جهاد و فتح
و نصر و شهادت و جمع انقالب.

آنها را در جهاد اکبر و اصغر پیروز و موفق گردان .خدایا آنچه به ذهنم

نمیرسد تا دعا برایشان نمایم و تو میدانی به آنها عنایت فرما.

خدایا ،شهادت مقام مشاهده و فنا الی اهلل ،مقام شهادت نعرهی شیطانشکن،

و تباه ساختن و درهم پیچیدن بناهای شیطان است.

شهادت الحاق به رضوان توست .خدایا شهادت کوتاهترین و سریعترین راه

رسیدن به توست.
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چه کنم اگر شهید نشوم؟! به نهایت میدانم شهادت خود وسیله است برای

رسیدن به تو و برای اجرا و برقراری حکومت و قانون تو در زمین .خدایا لطفی

فرما و کرمی کن اگر لیاقت باشد خونم را زیر درخت اسالم بریز.

خدایا «رضًا به رضائک و تسلیمًا به امرک« ».اللهم ارنا مناسکنا و تکالیفنا و

فرائضنا و بک علینا و انک انت التواب الرحیم« ».اللهم هییء لنا من امرنا رشدا».

خدایا این حسین تو چه کند؟! حسینی که شجاعت ندارد .حسینی که ایثار

ندارد .حسینی که خضوع ندارد .حسینی که چیزی نمیداند .حسینی که خلوص
ندارد .حسینی که در بند است .زندانی است  ،حسود است ،خدایا حسینی که

محرم راز تو نیست ،حسینی که حلم و ظرفیت ندارد.تو خودت بگو به هر وسیله
که می دانی بگو چه کنم!؟

آری،آری نمیدانم چه بگویم؟! یک عمر گناه .یک عمر ذلت .یک عمر

نکبت .یک عمر دربه دری و پوچی و سرگردانی .خدایا خدایا چه کنم!؟

ِ
ریختن خون مقدمهاش است،
شهادت شربتی است که قبل از نوشیدن،

شهادت نوشیدنی است که قبل از نوشیدن ،ریختن زهر مهلک شیطانی الزم

ِ
فتح مکانهای اشغالشده شیطان است،
است .بلی! شهادت،
ریختن طرح و ِ
شهادت وفای به عهد است.
شهادت شهد است .شهادت مشاهده است .شهادت آیت است .شهادت

نعمت است.

شهادت ،مقدمهي فتح در این دنیا است و خود فتحی بزرگتر در آخرت

است .شهادت دشمن را در سیالب خون غرق میسازد و دوست را به ساحل

نجات هدایت می نماید.

هان ای قلم ،دیگر نوشتن بس است .جایت را به قدم بده.
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و جوهرت را با خون سرخ معامله کن و آنگاه با این تعویض و جابهجایی

خویش می نویسد« .مداد العلما افضل من دماء الشهدا».
و اما تو ای قدم و خو ِن پیکر! خجالت نمیکشی که بعد از انجام تکلیف با سم

ستوران تانکهای دشمن دیدار نداشته باشی و اینها را از کار بیندازی.

غدار و مغضوب و ضال به تو بیفتد و اگر شد
نمیخواهی که دیدهی دشمن ّ

او را هدایت و در غیر این صورت بر او اتمام حجت کرده باشی.

ای پیکر! آیا دوست نداری واقعهی کربال و هویزه تکرار گردد؟! چرا،

میدانم که دوست داری و مشتاق آن هستی .اما خدایا به خودت قسم!

راضیام به رضا و قضای تو و مطیع امر و فرمان تو.

«اللهم جعلنا من الشهدا و الصدیقین والمتقین والذاکرین والمتوکلین

والمخلصین .اللهم جعلنا من السابقون والسابقون اولئک المقربون».

والسالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته والسالم علی من اتبع الهدی

20ـ شيرعلي

شهيد شيرعلي سلطاني

ش��هید حاج شیرعلی سلطانی در سال  1327در شيراز به دنيا آمد .او از جمله
كساني است كه ن َفس مسيحايي امام مسير زندگياش را تغيير داد .تا جايي كه
شيرعلي براي بسياري از اهالي شيراز چراغ هدايت گرديد.
شيرعلي ذاكر و شاعر دلسوخته و با اخالص اهلبيت گرديد .به طوري كه
وقتي برادر آهنگران به ميان رزمندگان ش��يرازي آمد و قرار بود مداحي كند
گفت :وقتي آقاي سلطاني هست چرا من بخوانم؟!
اشعار پايان وصيتنامه س��روده خود اوست .شيرعلي يكي از زمينهاي خود را
به ساخت مسجدالمهدي(عجلاهلل) شيراز اختصاص داد .اواخر سال  60وقتي
به مرخصي آمده بود در گوش��هاي از مس��جد براي خود قبري را ساخت .اما
اين قبر كوچكتر از قامت رش��يد او بود! وقتي از او س��ؤال كردند گفت :نه
همين اندازه خوب است! شب عمليات فتحالمبين در سنگر نشسته بود .بچهها
مشغول صحبت بودند كه يكدفعه گفت :بچهها ساكت باشيد؟!
ناگهان بوي عطر دلانگيزي در فضاي س��نگر پيچيد!؟ آن شب پس از اصرار
مكرر بچهها به شهيد ملكپور گفت :وقتي داخل سنگر بوديم آقا امام زمان
ّ
تشريف آوردند و به من و دو نفر ديگر عنايت نمودند.
روز بعد ش��يرعلي و آن دو نفري كه نام برده بود به درجه رفيع ش��هادت نائل
شدند .عجيب بود .مزار كوچك او درست اندازهاش بود .پيكر شيرعلي بدون
سر باز گشته بود! شيرعلي در قسمتهايي از وصيتنامهاش ميگويد:

ای همهی کسانی که مرا دوست میدارید ،از شما تقاضا دارم هنگامی که

خبر شهادت من به شما رسید ناراحت نشوید.

مبادا خدای ناکرده از جمهوری اسالمی انتقاد كنيد که همه جوانهای مردم
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را به کشتن داد .نه ،ما ذلیل بودیم خدا ما را به واسطهی این انقالب عزیز کرد...
ای هزاران جان ناقابل من فدای اسالم عزیز باد .مبادا اشکال بگیرید که اگر

باالی سر فرزندانش میماند بهتر بود.

نه به خدا این حرفها غلط محض است .من ،زن و فرزندم را به خدا میسپارم

که خدا بهترین یار و بهترین مددکار است و از ساحت مقدسش میخواهیم که
آنها را به راه راست هدایت کند .آمین یا رب العالمین.

از شما میخواهم به جای این فکرها مشتتان را گره کرده و از والیت فقیه که

همان اسالم راستین است و از این انقالب و از اهل بیت عصمت و طهارت سالم

اهلل علیهم اجمعین و از خمینی کبیر ،این پیر پارسا دفاع نمایید تا خدا شما را در

دو عالم یاری کند...

ای همه انسانهایی که در پی سعادت ابدی هستید اگر میخواهید از

چنگال گرگهای درنده و سلطهگر نجات پیدا کنید همگی به اسالم ،این آئین

نجاتبخش روی آورید .فقط اسالم است که با آن میتوان بشریت را از همه

بدبختیها نجات بخشد.

به امید آن روز که بشریت آگاه گردد و به اسالم عزیز روی آورد .انشاءاهلل

		
ای که سرمستی ز صهبای شهید

از دل و جان بشنو آوای شهید

		
گشته از خون ،سرخ گر دامان ما

ماند لیکن نام جاویدان ما

		
شمعآسا گرچه ما خود سوختیم
		
ای که میخواهید فخر نام ما

			
تا نپیمایید راه اتحاد

			
پیروی باید ز آلاهلل کرد

		
روی سلطانی به درگاه حسین

عالم حق را ولی افروختیم

بشنوید از جان و دل پیغام ما

بر شما راه ظفر مسدود باد

دست هر دژخیم را کوتاه کرد
گر شهادت طالبی راه حسین

21ـ ديدار يار

شهید مهندس مصطفی ابراهیمی مجد

مهندس مصطفي ابراهيمي مجد از جمله رزمندگاني اس��ت كه از روزهاي
اول دفاع مقدس در جبههها حضور داشت.
ش��هيد ابراهيمي در ميان نيروهاي شهيد چمران جايگاه وي ژهاي داشت .متن
وصيتنامه ايش��ان به جهت اقرار به ديدار ي��ار و دارا بودن نكات آموزنده و
اخالقي مورد توجه است.
متن نوش��ته شده بر روی سنگ قبر شهید مصطفی ابراهیمی مجد نيز عجيب
است:
اینجا خانه ش��هیدی اس��ت که به انتظار قیام موالیش(عجلاهلل) آرام گرفته
است.
ايشان وصيت خود را با بيان زيارت آل يس آغاز مينمايد و ميگويد:

بسمه تعالی استغفراهلل...

من مصطفی ابراهیمی مجد دعای فوق را که در زیارت حضرت صاحب

االمر آمده تا به انتها جزء اعتقاد خود دانسته و این زیارت را به این جهت بیشتر

متذکر شدم كه در انتهای دعا ،امام عصر(عجلاهلل) را شاهد و گواه بر شهادتین
خود میگیرم.

و در آنجا من شهادتین را به طور کامل پذیرفتهام .از شما میخواهم که دعای

فوق را خوانده و علت ذکر نکردن فقط به خاطر طوالنی شدن وصیتنامه است.
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اُشهدک یا موالی انی اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و ّ
ان محمد

عبده و رسوله ال حبیب اال هو و اهله و اشهدک یا موالی ان علیا امیرالمؤمنین

حجته و الحسن حجته و علی بن الحسین حجته و محمد بن علی حجته و جعفر

بن محمد حجته و موسی بن جعفر حجته و محمد بن علی حجته و الحسن بن
علی حجته و اشهد انک حجته اهلل انتم االول و االخر ...الی آخر.

و سپس سالم بر نائباالمام ،خمینی بزرگ ،و سالم بر شما همه بندگان پاکباز

خدا و سالم بر شما شهیدان راستین اسالم.

برادران و خواهران در این زمان رحمت خدا به تمامی بر ما نازل گشته .در

این روزها خداوند بزرگترین لطف را بر ملت ما نموده است و اسباب شهادت

و لقاي خود را برای ما فراهم ساخته است.

مبادا که غافل باشید .خدایا تو را شکر میکنم که عشق حضرت

مهدی(عجلاهلل) را در دل من جای دادی و خدایا تو را شکر میکنم که مرا
به زیور ایمان آراستی.

قبل از هر چیز الزم است از آنان که واسطه کسب معارف الهی من بودهاند،
از خدا برای این بزرگواران طلب اجر و ُعلّو مقام کنم.

اینان بودند که قلب مرا روشن ساختند تا توانستم کالم پاک و گهربار امام

امت خمینی بزرگ را با تمام وجود دریابم .چه بسا دیگران را در درک کالم او

عاجز ميدانم خدایا این بزرگوار را برای مردم شیعه نگهدار باش.
***

بگذارید(مردم) بعد از مرگم بدانند ،همان طور که اساتید بزرگمان میگفتند:

«نوکر محال است صاحبش را نبیند» من نیز صاحبم را ،محبوبم را دیدار کردم .اما

افسوس که تا این لحظه که این وصیت را مینویسم دیدار مجدد او نصیبم نگشت.
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بدانید که امام زمان ما حی و حاضر است .او پشتیبان همه شیعیان میباشد .از

یاد او غافل نگردید.

دیگر در این مورد گریه مجالم نمیدهد كه بیشتر بنویسم و تا این زمان دیدار

او را برای هیچ کس نگفتم .مبادا که ریا شود.

و فقط میگویم که از آن دیدار به بعد ،دیگر تا این لحظه ايشان را ندیدهام.

(براي همين) تمام جگرم سوخته است.

و اکنون به جبهه میروم تا پیروزی اسالم را نزدیک سازم و راه را جهت

ظهور حضرتش باز سازم .امیدوارم که حکومت آن حضرت را در زمان حیاتم

ببینم.

(ان حال بینی و بینه الموت) و خدایا اگر مرگ بین من و او حائل شد ،مرا از

قبر خارج ساز هنگامی که ظهور آن حضرت انجام گرفت در حالی که کفن بر
تن دارم و...

برادران ،میروم برای پیروزی .و اگر در این راه شهادت بالهایش را گشود و

مرا همراه خود به پرواز درآورد چه خوب و نیکوست.

و مادر با تو میگویم :از اینکه فرزندی را به پیشگاه خدا تقدیم داشتی رنجور

و غمین مباش .بلکه شاد و سراپا سرور باش.

مادر ،تو بر گردن من حقهایی داشتی و شما نيز پدرم ،متأسفم از اینکه حقوق

شما را آن چنانکه خدا بر من قرار داده بود نتوانستم انجام دهم.

مرا ببخشید و از خدا براي من طلب عفو کنید و نیز بخواهید که هر کس که

بر گردن من حقی داشته که نتوانستهام ادا کنم مرا ببخشید.

و اما مادر بر گردن تو حقی را میگذارم و آن این است که اگر من شهید

شدم که خود را الیق شهادت نميدانم ،بلکه باید بگویم مرگ به سراغ من آمد.
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مادر چون تو روزی آرزو داشتی که من ازدواج کنم و امر خدایی را انجام

دهم ولی تاکنون این طور نشده بعد از مرگم به جای آنکه گریه و زاری کنی
کارت عروسی تهیه کن!

در یک طرف اسم من و در طرف دیگر نام شهادت را بنویس و مانند دیگر

کارتهای عروسی و کاملًا شبیه به آنها با کلمات سرور و شادیبخش زینت بده
و برای آشنایان و دوستان بفرست.

و آنها را در جشن این موهبت الهی که نصیب من و تو شده دعوت کن و با

شیرینی و شربت از آنها پذیرایی کن.

مادر هیچ کس نباید اشک را در چشم تو ببیند .زیرا هر قطره اشک ما دشمن

اسالم را شادمان میکند.

پس گریستن در این مورد امری است ناشایست .مادرم از اینکه شیرت را

حاللم کردی متشکرم و از اینکه چنین فرزندی داشتی سرافراز باش و لباس

سرور به تن کن.

شما برادران و خواهرانم :فرزندانتان را به عشق مهدی(عجلاهلل) آشنا سازید و

آنان را برای جهاد در راه آن حضرت همیشه آماده نگهدارید.

والسالم

22ـ فرزند مقاومت

شهيد سيد هادي نصراهلل

نوجواني بيش نبود .اما عاشق پيوستن به نيروهاي مقاومت .باالخره آرزويش
برآورده ش��د .او در نبرد با دشمنترين دشمنان خدا شربت شهادت نوشيد.
و سندي شد بر افتخارات شيعه.
آنها كه دم از نبرد با اسرائيل ميزدند هيچ كدام اينگونه وارد ميدان نشدند.
اما س��يد بزرگوار مقاومت ،دبيركل حزباهلل لبنان سيد حسن نصراهلل اولين
رهبر مقاوم بود كه فرزندش را به قربانگاه فرستاد.
سيد هادي نصراهلل فرزند گرامي ايشان در يكي از عملياتهاي مبارزان لبناني
و در زماني كه جنوب اين كشور در اشغال اسرائيل بود به شهادت رسيد.
مقام معظم رهبري پيام تس��ليتي خطاب به س��يد بزرگوار مقاومت ارس��ال
نمودند و به ايشان تسلي دادند.
س��يد هادي در قس��متهايي از وصيتنامهاش كه قبل از ش��هادت تنظيم نمود
اينگونه ميگويد:

بسم اهللالقاصمالجبارین

رباشرحلیصدری و یسرلیامری و احللعقدهمنلسانییفقهوا قولی

شهادت میدهم که هیچ خدایی جز اهلل نیست .و او واحد است و شریکی

ندارد...

درود و سالم بر اشرف مخلوقات خدا ،محمد و خاندا ن مطهرش .سالم بر

تمامی انبیا و فرستادگان و راستگویان و اوصیا خدا.

114

پنجاه سال عبادت

سالم بر بانوی بزرگوارم حضرت فاطمهزهرا 3سالم بر آقا و سرورم ابا

عبداهلل و بر روح مطهر فرزندان و یارانش.

سالم بر حضرت قائم ،حجت منتظر(عجلاهلل)

سالم بر روح مقدس امامخمینی(ره) .سالم بر امام و رهبر بزرگ ،سید علی

خامنهای(حفظهاهلل)

سالم بر رهبر امت حزباهلل .سالم بر سید شهیدان مقاومت اسالمی ،سیدعباس

موسوی و شیخ شهیدان مقاومت ،شیخ راغب حرب .سالم بر شهدای اسالم و

شهیدان مقاومت اسالمی .سالم و رحمت خداوند و برکات او بر همه شما.

حمد و ستایش خداوند که ما را بر دینش هدایت کرد .و از شیعیان

امیرالمؤمنین علیبنابیطالب 7و از دوستداران بانوی کوثر ،فاطمهي زهرا که

برترین درودها و سالمها بر او باد و از پیروان و دوستداران قلبی رسول خدا9

و امام حسن و امام حسین ،7سيد جوانان اهل بهشت قرار داد.

از خداوند مسئلت دارم که آنان را شفیع ما و همه مسلمانان در روز قیامت

قرار دهد.

پس از سالم و درود ،وصیتنامهي خویش را برای شما مینویسم:

به لطف و یاری پروردگار ،اکنون یکی از مجاهدین مقاومت اسالمی هستم.

و با هدف آزادی و دفاع از دین خداوند متعال و حفظ حرمت دین ،به این جمع
پیوستهام .از خداوند طلب میکنم که شهادت در راهش را ِ
روزی من گرداند.
ستایش خدایی که مرا موفق گردانید تا پس از کسب رضایت پدرم مبنی بر

ترک درس و تحصیل ،برای پیوستن به واحدهای مجاهدین مقاومت اسالمی
به این سعادت دست پیدا کنم و یکی از رزمندگان و جهادکنندگان امت

حزب اهلل باشم.

فرزند مقاومت
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خدا را شاکرم که مرا پذیرفت تا به این سعادت نائل شوم که در ارتفاعات

و کوههای عظیم جنوب از پرچم دین و والیت و امت مسلمان و از کودکان

و پیران و همه مردم مظلوم دفاع کنم و بتوانم در برابر دشمنان خدا و مردم ،این
ِ
پیروزی با
جرثومهي فساد رژیم صهیونیستی به قیام واجب برخیزم و از دو راه

عزت و شهادت در راه خدا ،به یکی نائل شوم.

پدر عزیزم .آقا و سرورم ،موال و امینم ،رهبر ،استاد و مرشدم .سالم بر تو که

هم پدرم بودی ،هم سرورم ،هم رهبرم و هم امینم.
سالمی از صمیم قلب بر شما میفرستم.

سالم بر تو آن هنگام که زاده شدی ،رشد کردی ،قیام کردی وآن هنگام که

مینشینی و آن هنگام که قرائت میکنی ،هنگامی که سخن میگویی و خطبه
میخوانی ،هنگامی که میخوابی و هنگامی که برمیخیزی.

سالمی از اعماق وجودم بر تو باد .سالم و اشتیاق قلبیام بر تو که عطر پیامبر

از وجودت به مشام میرسد.

پدرم .همانا تو مرا تربیت کردی ،آموختی و ارشادم کردی .و انشاءاهلل با

حسن ظن تو ،در آینده نیز همینگونه خواهم بود.

پدرم .شما را فقط به دعا سفارش میکنم و از شما درخواست دارم که روز

قیامت شفیع من باشی .روزی که انسان از پدرش ،صاحب و فرزندش فرار
میکند.

ملتمسانه و خاضعانه از شما خواهش دارم و برایتان دعا میکنم .دعا برای

حفظ رهبری مقاومت اسالمی و امت حزب اهلل.

دعایی خالصانه برای ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنهای،

و سفارش میکنم که همچنان از او حمایت و پشتیبانی معنوی ،روحی و

116

پنجاه سال عبادت

جانی داشته باشید که این حمایت ،نه نیاز او ،که برای خودتان است.
مادر عزیزم! سالم و درود خداوند باریتعالی بر تو باد.

ای کسی که سرپرستم هستی و هر روز صبح برای توفیقم دعا میکنی .و مرا

ثبات قدم و ادب آموختی.

از تو خواهش میکنم که مرا حالل کنی و به هیچ وجه در سوگم لباس سیاه

بر تن نکنی و محزون و غمناک نشوی،

خواهر و برادران عزیزم .جواد ،زینب و محمدعلی .سالم و رحمت و برکات

خداوند بر شما عزیزان .شما را به تقوای الهی در کارهایتان سفارش میکنم...

خدای ناکرده پدر را ناراحت و عصبانی نکنید که پدرمان نزد امام قائد

سید علی خامنهای و امام منتظر حضرت قائم(عجلاهلل) جایگاهی عظیم ،شأنی

برجسته و درجهای بسیار عالی دارد.

به همهتان سفارش میکنم که مجالس عزا را برای ابا عبداهلل الحسین در

خانههاتان برگزار کنید .اشکهایتان فقط برای مصائب اهل بیت 7و مصائب
حضرت زهرا 3باشد و بس.

بسیار ذکر خداوند را به جای آورید و بر اولیا و ائمهاش توسل جويید و کالم

مقدس آنان را قرائت کنید.

برای مجاهدان مقاومت اسالمی ،این مردان عظیم عصر ،این حامالن پرچم قمر

بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس ،7اینان که وارثان شجاعت امیرالمؤمنین

علی 7و مشتهای حسینی ،هستند دعا كنيد.

برادران مجاهدم در مقاومت اسالمی :بسیار زیاد از خداوند تمنا و خواهش

کردم که بتوانم در کنار شما و در خدمتتان باشم .در خدمت شما مردان الهی.
سالم بر شما دلیرمردان ،روزی که زاده شدید و روزی که شهید میشوید.

فرزند مقاومت
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سالم بر خاک مقدسی که قدمهای مبارک شما بر آنجا نهاده شد و از خونتان

سیراب گشت.

ای مردان ،مردان سازندهي مجد ،عزت و کرامت امت ،امت محمد بن

عبداهلل ،امت علی و زهرا.3

و ای برپا دارندگان پرچم عزت و پیروزی و پرچم حق و َعلَ ِم اسالم ناب محمدی.

ِ
حسینی شما طلوع میکند،
فجر با صوت گلولههای شما ،و صبح با ندای خون
و زمین از خون شما سیراب خواهد شد.

نورانیت خورشید ،تأللوی شماست و زیبایی طبیعت از جمال و زیباییتان.

سالم بر ارواح مطهرتان که به سوی آسمان و ملکوت اعلی عروج میکند.

همچنان با روحیهای عالی پیش بروید و همواره صالحانه راه را ادامه دهید.
همگی شما برادران مجاهد را به صبر و بردباری سفارش میکنم.

شما خوب میدانید که اگر شما سختی میکشید ،همه برادرانتان این درد را

میکشند ،پس دستهایتان را ملتمسانه رو به آسمان باال برید و فریاد زنید :یا فاطمة
الزهرا.3

به شما توصیه میکنم ،که سخنان و کالم رهبر حزباهلل را به خوبی گوش

کرده و به آن عمل ک نید ،و از تکلیفی که حضرت امام خامنهای و دبیر کل

حزب اهلل لبنان جناب سيد حسن نصراهلل بر دوشتان گذاشتهاند ،به خوبی مراقبت

و حمایت کنید ،که اطاعت شما از آنان ،اطاعت از امام مهدی منتظر است .از
شما خواهش دارم که مرا حالل کنید.

و التماس دارم که در دعاهای خویش ،مرا فراموش نکنید.

ابوحسن سید هادی نصراهلل

23ـ شهيد  12ساله

شهيد رضا پناهي

نه یکب��ار ،بلکه چند بار باید این وصیتنام��ه را بخوانیم تا بفهمیم که چطور
جبه��ه برای بعضیها دانش��گاهی بود که حتی ب��دون گذراندن تحصیالت
مقدماتی ،از آن فارغ التحصیل ش��دند و م��درک خود را از ابا عبداهلل7
گرفتند .به راس��تی چه تفاوتی بین نوجوانان آن زمان و نوجوانان این عصر
وجود دارد!؟
س��ال  ۱۳۴۹بود که در کرج به دنیا آمد .در خانوادهای مذهبی؛ اما بیش��تر از
دوازده س��ال نتوانست سنگینی تن کوچکش را بر روح بزرگش تحمل کند.
ب��ه اصرار ،پدر و مادر خود را راضی کرد تا س��رانجام در دوازدهمین س��ال
زندگیاش مسافر ملكوت شود.
وصیتنام��هاش را قبل از اعزام ،مخفیانه در نواری ضبط کرد و در گوش��های
پنهان نمود که بعد از شهادتش به دست خانوادهاش رسید.
فرازهایی از وصیتنامهي شهید دوازده ساله ،شهید رضا پناهی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َمن َطلَبَنی َو َج َدنی َو َمن َو َج َدنی َع َرفَنی َو َمن َع َرفَنی َع َش َقنی َو َمن َع َش َقنی
َع َشقتُ ُه َو َمن َع َشقتُ ُه قَتَلتُ ُه َو َمن قَتَلتُ ُه فَ َعلی ِدیَتُه َو َمن َعلی ِدیَتُه َو اَنَا ِدیَتُه.
هرکس من را طلب میکند مرا مییابد ،و کسیکه مرا یافت مرا میشناسد ،و

كسي كه مرا شناخت مرا دوست خواهد داشت .وکسیکه من را دوست داشت،
عاشق من میشود .و کسیکه عاشق من میشود ،من عاشق او میشوم و کسیکه

شهيد  12ساله
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من عاشق او شوم ،او را میکشم و کسیکه من او را بکشم ،خونبهایش بر من
واجب است ،پس خونبهای او من هستم (حديث قدسي)

هدف من از رفتن به جبهه این است که ،اولًا به ندای «هل من ناصر ینصرنی»

لبیک گفته باشم و امام عزیز و اسالم را یاری کنم.

و آن وظیفهای را که امام عزیزمان بارها در پیامها تکرار کرده ،که هر کس

قدرت دارد واجب است که به جبهه برود ،و من میروم تا به پیام امام لبیک
گفته باشم.

آرزوی من پیروزی اسالم و ترویج آن در تمام جهان است و امیدوارم که

روزی به یاری رزمندگان ،تمام ملتهای زیر سلطه آزاد شوند و صدام بداند که
اگر هزاران هزار کشور به او کمک کنند او نمیتواند در مقابل نیروی اسالم

مقاومت کند.

من به جبهه میروم و امید آن دارم که پدر و مادرم حتی اگر شهید شدم،

ناراحت نباشند .چون من هدف خود را و راه خود را تعیین کردهام و امیدوارم

که پیروز هم بشوم.

پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین ساله شما متشکرم .من عاشق خدا

و امام زمان(عجلاهلل) گشتهام و این عشق هرگز با هیچ مانعی از قلب من بیرون
نمیرود ،تا اینکه به معشوق خود یعنی «اهلل» برسم.

و به حق که ما میرویم که این حسین زمان و خمینی بتشکن را یاری کنیم

و به حق که خداوند به کسانی که در راه او پیکار میکنند پاداش عظیم میبخشد.
من برای خدا از مادیات گذشتم و به معنویات فکر کردم ،از مال و اموال و

پدر و مادر و برادر و خواهر چشم پوشیدم ،فقط برای هدفم یعنی اهلل.

والسالم رضا پناهي

24ـ واليت

شهيد حسينعلي عالي(سمت چپ)

ش��هيد مرتضي بش��ارتي يكي از دوستان خاص حس��ين بود .از فرماندهاش
حس��ين عالي كم حرف ميزد .اما يكبار با اصرار ما گفت :با حس��ين رفتيم
شناسايي .در منطقهاي محفوظ سنگر گرفتيم.
وقت نماز ش��د .حسين نمازش را با صوتي حزين و دلي شكسته خواند .گويي
خدا در مقابلش ايستاده و او را مشاهده ميكند .بعد ايشان رفت براي نگهباني.
من هم ايستادم به نماز.
در قنوت از خدا خواستم يقينم را زياد كند .خيلي دوست داشتم مانند اهل يقين
بشوم .پس از اتمام نماز ديدم حسين از دور به من نگاه ميكند و ميخندد!
گفتم :حسين ،چي شده!؟
گفت :ميخواهي يقينت زياد ش��ود؟! با تعجب نگاه��ش كردم .يعني از كجا
فهميده بود! گفتم :بله اما تو از كجا ميداني؟!
خنديد و گفت :گوش خود را روي زمين بگذار! من هم اين كار را كردم.
بدنم از حالتي كه پيش آمده بود ميلرزيد .وصف آن لحظه امكانپذير نيست!
من شنيدم زمين با من سخن ميگفت!!
صدايي كه شنيدم هنوز به خاطر دارم.
«مرتضي نترس! عالم عبث نيس��ت .كار شما بيهوده نيست .من و تو هر دو عبد
خدا هستيم .اما در دو لباس و دو شكل متفاوت! سعي كن با رفتار ناپسندت خدا
را ناراضي نكني و»...
بدنم ميلرزيد .اما زمين مدام برايم حرف ميزد .حس��ين لبخندي زد وگفت:
يقينت زياد شد؟!
من ميدانستم انسان ميتواند به خدا خيلي نزديك شود اما نه تا اين حد .اگر با
گوش خودم نميش��نيدم محال بود اين كار او را باور كنم .آن روز ما چيزهاي
زيادي شنيديم .از حسين چيزهاي عجيبتري هم ديديم كه قابل بيان نيست.
ش��بيه اين ماجرا براي برادر اعتمادي هم رخ داده بود كه بعد از شهادت حسين

واليت
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حسينعلي عالي در محرم  46در روستايي در اطراف زابل با عشق حسين7

متولد ش��د .در آغاز جنگ حسين چهارده ساله بود .دوم دبيرستان راهي جبهه
شد .اول به كردستان رفت .او خيلي زود رسالت و توانايي خود را شناخت .در
واحد اطالعات عمليات به فعاليت پرداخت.
در عملياتهاي زيادي چون والفجر  ،8كربالي يك ،فتح مهران حضور داشت.
در عمليات كربالي  4و  5مسئول محور و فرمانده تيم شناسايي لشگر ثاراهلل بود.
از كودكي با خداي خود خلوت ميكرد .اعضاي خانواده و دوستانش خاطرات
فراوان از مناجاتهاي او به ياد دارند .حاصل اين نيايشها و سوز و گدازها رسيدن
به مرتبه مكاش��فه و درجات روحاني بود! هر چند او مش��اهدات خود را بر مال
نميكرد ولي دوستان خاص او گاهي از آن ياد ميكنند.
هرگز نديديم گناهي مرتكب شود .اجازه نميداد از كسي كه در جمع ما نيست
غيبت شود .حسين بر اثر تالش و مجاهده و مراقبه نفس به درجهاي رسيده بود
كه براي ما قابل درك نيست! در يكي از مناجاتهايش چنين نوشته بود:
خدايا رحمتها و نعمتهاي تو را با ديده مشاهده كردم .نه با ديدهي دل ،بلكه باالتر
از آن ،با چشم ديدهام و...
او همچون مواليش حضرت علي 7و رهبرش حضرت امام(ره) خدا را در
همه پديدها شاهد بود .تسبيح موجودات عالم را ميشنيد .گاهي ميگفت :آدم
ميتواند به جايي برس��د كه با زمين صحبت كند! با باد صحبت كند و از آنها
پاس��خ بش��نود! آنها كه با او بودند اكثرًا به قافلهي شهدا پيوستند اما برخي كه
هستند خاطرات عجيبي از او دارند .خاطراتي از مكالمهي او با...
حرفهاي��ش عجيب بود .او در حضور دائم بود! مهمترين نش��انهي اين حضور
دائمي ،آگاهي از شهادتش بود!
چهارده روز قبل از شهادتش به من گفت :من چهارده روز ديگر شهيد ميشوم.
وصيتنامه را به يكي از دوس��تان داد .بعد از او پس گرفت و گفت :تو بالفاصله
بعد از من شهيد ميشوي!! بعد آن را به من داد و گفت :تو در اين عمليات شهيد
نميشوي!
در كربالي  5حماس��هها آفريد .در مكاني كه نيروها در پش��ت سيم خاردار
گيركرده بودند روي سيمها خوابيد تا راه را براي رزمندگان باز كند.
ساعتي بعد با تصرف خاكريز دشمن منطقه تثبيت شد .اما پيكر بيجان حسين
گويي بر سجادهاي از خار مشغول ركوع و سجود بود .حسين استادي داشت
كه در فراق او هميشه ناله ميكرد .استاد او شهيد يوسفالهي بود كه سال قبل
از او به شهادت رسيده بود.
در رثاي محمدحسين يوسفالهي ميگويد:
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ای شهید یوسف الهی برخیز که محراب نماز در انتظار سالم توست .برخیز

و نماز عشق را تمام کن نمازی که در نیمه راه آن را بدون سالم گذاشتی و به

سوی معشوقت پرکشیدی.

این نمازی که تو بدون سالم گذاشتی فرشتگان الهی مأموریت یافتند و

تمام کردند و بر این تمام کردن نماز مغرور گشته و افتخار کردند...

با ما نیز بگويید ای شهیدان تا در راه شما قدم برداریم و به جوار شما بیایيم.

شما مؤذن کدامین مکتبید که در چشمان شما نور ایمان و در نگاههایتان انتظار

شهادت جلوهگر بود.

با ما بگويید ای اللههای سرخ ،ای آزادگان و ای وارستگان ،ای رهروان

حسینی ،ای راهیان کوی دوست .که شما را سوی کدام ستاره خوانده است و
چه کردهاید تا به او رسیدهاید و همیشه سخن از عروج و پرواز بر لب دارید.

دست ما را بگیرید و به آن سو راهنمايی کنید و در این دنیا تنها نگذارید.

آری اي دوستان ،در سوگ شما مسئولیت زندگی بر ایمان مشکل شده و به

هر کجای این دنیا نگاه میکنیم روح مقدس شما نظارهگر افعال ماست.

مبارک باد بر شما چنین عروجی! خدایا مرا هرچه زودتر به دوستانم برسان.

در قسمتهايي از وصيتنامه شهيد حسين عالي آمده:

خداوندا ،نه بهشت ميخواهم و نه شهادت! من واليت ميخواهم .مرا به

ي 7بميران و آن جناب را در شب اول قبر ،به فرياد من برسان.
واليت موال عل 
خدايا ما را از دوستان حسين 7قرار ده .تا در آخرت از كساني باشيم كه

حسين 7را ياري نمودهاند.

بر سر مزارم اسم و مشخصات ننويسيد .فقط بنويسيد همگان به سوي او باز

ميگردند .قبرم را همسطح زمين درست كنيد.

واليت
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بر روي پيشانيام پارچهاي كه روي آن نام مبارك يا فاطمةالزهرا 3است

ببنديد.

خداوندا تو خوب میدانی که امام مظلومان ،که مظلومیت را از جدش

حسین به ارث برده این رهبر غریبمان خمینی بزرگ فرمودهاند که در جنگ
تحمیلی فرماندهي کل قوا حضرت بقیةاهلل ارواحنا له الفداه میباشند.

من نیز به سنگر آمدهام همچنان که زائران بیتاهلل دور خانهات جمع

گشتهاند تا کعبه را که خانهي توست زیارت کنند و دیگر اعمال آن را که

واجب است به جا بیاورند...

خدایا من عاصی روسیاه اگر در جبهه خانهات را نمیبینم که زیارت کنم

اما میخواهم که خودت را با وصالت زیارت کنم و به جای غسل کردن با

آب در خون خود شنا نمایم.

می خواهم با ریختن خونم که همان غسل است گناهانم را پاک نمايی و به

جای قربانی دادن(حیوان) خودم را قربانی تو کنم.

شاید مورد رضای تو افتد و مرا نیز ببخشايی و این حج را قبول کنی!

خداوندا میخواهم که همچو شهدا مردانه به راه آنها قدم بردارم و تا آخرین

قطرهي خون راه آنها را ادامه دهم.

میخواهم همچون دوستانم به سوی آن ستارهای که نور امید به من بخشیده

پر بکشم .خدایا تمام اعضای خانوادهام را بیامرز و حق پدر و مادرم را به

جاللت خود از گردنم با کرامتت عطا فرما!

بنده سرتاسر معصیت و سوز حسینعلی عالی

25ـ پيكر سالم

شهيد محمدرضا شفيعي

چهارده سال بیشتر نداشت .برای جبهه رفتن اقدام کرد ولی قبول نمیکردند.
باالخره با دس��ت بردن در شناس��نامه راهی منطقه ش��د .نوزده س��الگی برای
آخرین بار اعزام شد.
از نیروهای واحد تخریب لشگر علیابنابیطالب 7بود .عملیات کربالی
چهار آخرین عملیات او بود .دوس��تانش میگفتند به س��ختی مجروح شد و
پیکرش جا ماند.
محمدرضا شفیعی به جرگهي شهدای گمنام پیوست .برخی میگفتند او اسیر
شده چون دوستانی که در کنار او بودند همگی اسیر شدند .اما خانواده هنوز
چشمانتظار او بود.
آزادگان به میهن بازگشتند اما خبری از او نشد .یکی از آزادگان گفته بود :ما
دیدیم که محمدرضا اسیر شد اما خبری از او نداریم!
نالهه��ا و گریههای خانواده بیش��تر ش��ده ب��ود .همه آرزو داش��تند خبری از
گمشدهشان به دست آورند.
سال  80عراق و ایران برای تبادل اجساد توافق کردند .مرداد  81خبر بازگشت
پیکر محمدرضا اعالم ش��د .خبر خیلی عجیب ب��ود .پیکر محمدرضا بعد از
شانزده سال سالم است!!
او در کربالی  4مجروح و سپس اسیر میشود .یازده روز او را به همین وضع
نگه میدارن��د .بعد میگویند :باید به امام توهین کن��ی .او هم فریاد میزند:
مرگ بر صدام.
بعثیها آنقدر او را میزنند تا به ش��هادت میرس��د .پیکر او را در قبرستانی در
نزدیکی کربال به خاک میس��پارند .حاال بعد از ش��انزده س��ال پیکر او را از
خاک خارج کردهاند .بدن او سالم مانده .گویی که به خواب رفته است!
بعثیها س��ه ماه پیکر او را زیر آفتاب انداختند تا پوس��یده شود .آهک و دیگر
مواد فاس��دکننده بر بدنش ریختند اما بدنش همچنان سالم مانده بود .فرمانده
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عراقی ک��ه پیکر او را تحویل م��یداد گریه میکرد .میگفت :خدا از س��ر
تقصیرات ما بگذرد.
وقتی ش��هید محمدرضا ش��فیعی را داخل قبر قرار دادند فرماندهاش صحبت
کرد و گفت :نماز شب این شهید هیچگاه ترک نمیشد .همیشه غسل جمعه
را انجام میداد.
وقتی برای امام حسین 7گریه میکرد قطرات اشک خود را به صورت و
سینه و محاسنش میمالید .راز سالم ماندن پیکر این شهید اینهاست.
خدا خواس��ت محمدرضا ش��فیعی از گمنامی خارج ش��ود تا برای همیش��ه
تاریخ سندی باش��د بر حقانیت یاران مظلوم حضرت روحاهلل .محمدرضا در
گلزار ش��هدای علیابن جعفر قم آرمیده است .شهید محمدرضا شفیعی در
قسمتهايي از وصیتنامهاش آورده:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فس ال ُمط َمئِنَه اِ ِ
ادخلی فی ِعبادی و
رجعی اِلی َربِک راضیه َمرضیه فَ ُ
یا اَیتُها النَ ُ

ادخلی َجنّتی
ُ

به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان ،درهم کوبندهی کاخ ستمگران .او

که عالم هستی را از هیچ آفرید و همه را از حکمتش تعادل بخشید .و با سالم

و درود بیکران بر تمامی رهروان راه حسین .آنان که در این راه قدم نهادند
وگلوی خود را با شربت شیرین شهادت تر کردند و جان خود را فدای اسالم

و قرآن نمودند.

«ما بندگان خدا هستیم و در راه او قیام میکنیم اگر شهادت نصیب شد،

سعادت است»

اینجانب محمدرضا شفیعی فرزند مرحوم حسین شفیعی الزم دانستم که چند

سطر وصیتی با امت حزب اهلل داشته باشم .و حال که وقت آزاد شدن من از قفس

دنیوی رسیده است الزم دانستم که به جهاد در راه خدا بپردازم که اگر به درگاه
باریتعالی قبول گردید به سوی زندگی سعادتمند و جاوید دیگری پر بکشم.
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من یکی از بسیجیهایی هستم که برای اجرای احکام اسالم به جهاد پرداختهام

و از ریخته شدن خونم در این راه باکی ندارم .چون راه ،راه انبیا و اولیای
خداست و بایستی پیروی از شهید تشنهلب کربال نمود« :اِن َ
کان دين محم ٍد لَم

یَستَ ِقم اِال بَِقتلی فَیا ُسیُ َ
وف ُخزینی»

بعد از شهادت من این سعادت را جشن بگیرید که سنگر خونین من حجلهی

دامادی من بوده است و ما شهادت را جز سعادت نمیدانیم .چون شهادت ارثی
است که از انبیا به ما رسیده است.

سفارش من به کسانی که این وصیتنامه را میخوانند این است که سعی کنید

یکی از افرادی باشید که همیشه سعی در زمینه سازی برای ظهور صاحب االمر
دارند و بکوشید اول خود و بعد جامعه را پاکسازی کنید و دعا کنید که این

انقالب به انقالب جهانی آقا امام زمان متصل شود.

پس اگر میخواهید دعاهایتان مستجاب شود به جهاد اکبر که همان خودسازی
درونی است بپردازید .ای برادر و خواهر مسلمان ،بدان که با شعا ِر در خط امام

بودن ،ولی در عمل ،دل امام را به درد آوردن ،وظیفهي انسانی و اسالمی ما نیست.
ای برادران که هنوز خود را نساختهایم و تمام کارهایمان اشکال دارد چگونه

می خواهیم دیگران را بسازیم و انقالبمان را به تمام جهان صادر کنیم.

در کارها از خودمحوری و تفسیر کارها به میل خود بپرهیزیم و سعی در

خودسازی داشته باشیم و خیال نکنیم با کمی فکری که داریم ،فکرمان از همه
باالتر است و از همه خودساختهتر و خالصه نظرمان بهتر است.

برادران گرامی و ملت شهیدپرور ،همیشه از درگاه خداوند بخواهید که به شما

توفیقی عنایت فرماید که بتوانید در خط امام عزیزمان و برای رضای خدا گام بردارید.

حسین 7در میدان نبرد

ای جوانان ،نکند در رختخواب ذلت بمیرید که
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علی 7در محراب عبادت شهید شد.
شهید شد و مبادا در غفلت بمیرید که 

مبادا در حال بیتفاوتی بمیرید که علیاکبر در راه حسین و با هدف شهید

شد .و ای مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردای

قیامت در محضر خدا نمیتوانید جواب زینب را بدهید که تحمل  72شهید

را نمود .همه مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهههای نبرد بفرستید و حتی
به دنبال جسد او هم نباشيد ،زیرا مادر وهب فرمود :پسری را که در راه خدا

دادهام پس نمیگیرم.

و از خواهران گرامی تقاضامندم که از فاطمه 3یگانه سرور زنان سرمشق

بگیرید و حجاب اسالمی خود را رعایت فرمایید.

امیدوارم روزی فرا رسد که همه ملت از زن و مرد و جوان و کودک به

وظیفه اسالمی خود آشنا شوند و مرتکب گناه نشوند.

در آخر از مادر گرامی خودم حاللیت میطلبم و امیدوارم زحماتی که برای

من کشید مزد آن را از زینب 3بگیرد و امیدوارم همچون دیگر خانواده شهدا
استوار و مقاوم بمانید و کاری نکنید که دشمنان را شاد کند.

ای جوانان عزیز و ارجمند همان طور که امام فرمود :من چشم امیدم به

شماست .پس شما هم به ندای هل من ناصر حسین زمان لبیک بگویید و به

سوی جبههها حرکت کنید و نگذارید اسالم و قرآن بییاور بماند ...والسالم.

ما بندگان خدا به دنیا آمدهایم تا توشهای برای آخرت جمعآوری نماییم و به

سوی زندگی جاوید پر بکشیم.

		
الهی تا ظهور دولت یار

خمینی را برای ما نگه دار

آمین  64/12/25محمدرضا شفیعی

26ـ مقاومت اسالمي

شهيد علي اشمر

رژيم صهيونيس��تي وقتي به تمامي كش��ورهاي همس��ايهاش در سال 1967
حمله نمود آنچنان وحشتي را ايجاد كرد كه كسي فكر برتري بر اين رژيم
را به خيال خود نياورد.
در ميان اين كشورها فقط يك كشور توانست خاك خود را از لوث وجود
دشمن خارج نمايد و آن لبنان بود.
دالور م��ردان ش��يعه به پي��روي از ولي فقيه خود كه حس��ين فهميده را رهبر
خوانده بود ،دس��ت به عمليات ش��هادتطلبانه عليه دشمن صهيونيستي زدند
و اين ضربات باعث فرار س��ربازان صهيونيست از جنوب لبنان در سال 2000
گرديد.
يكي از نيروهاي شهادتطلب شهيد علي اشمر از شيعيان متولد كويت بود.
او زندگي و رفاه را رها نمود و به رزمندگان مقاومت پيوست.
علي اش��مر از آخرين رزمندگان استش��هادي بود كه با انفجار خود چندين
افس��ر بلندپاي��هي رژي��م صهيونيس��تي را ب��ه درك واصل نم��ود .متن زير
وصيتنامهي شهيد علي اشمر است كه لحظاتي قبل از شهادت نگاشته است.

موالي من ،يا اباعبداهلل!7

با خداوند پيمان بستم و با شما عهد ،كه در راه خداوند گام بردارم.

در حالي كه جانم را به كف دست گرفته و خونم را به خاك جبل عامل

آميختهام .همان طور كه خون شما بر خاك مقدس كربال ريخته شد.
و امروز به عهدي كه بسته بودم ،وفا ميكنم.
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موالي من  ،يا صاحبالزمان(عجلاهلل)!

چقدر آرزو داشتم كه شهادتم در مقابل ديدگان و وجود مبارك شما باشد؛

ولي طوالني بودن غيبت شما و اشتياق من به موال و سرورانم و اجداد پاكت،

موجب شد كه نتوانم بيش از اين در انتظار بمانم .از خداوند ميخواهم كه با اين

شهادت ،اجر شهادت در ركاب شريف شما را به من عطا فرمايد.

برادران عزيزم ،قهرمانان دلير مقاومت اسالمي! اگر شما از آنان به رنج و

زحمت ميافتيد ،آنها نيز از دست شما رنج ميكشند .با اين تفاوت كه شما به
لطف خدا اميدواريد و آنها اميدي ندارند« .سوره نساء »104

براي شما چند مورد را كه در رابطه با خط ما ،اصول اساسي به شمار ميرود،
يادآور ميشوم :راه جهادگرانه ما ،سخت و طوالني و پر از مش ّقت و ابتالئات است؛
لذا براي پيمودن اين راه ،بايد تالش كنيد تا روحيهي عالي و پاك داشته باشيد؛

بايد سينهها را از هر گونه تيرگي و حجابي كه انسان را از خدايش دور ميسازد،

پاك كنيد؛

همانگونه كه قبل از من ،برادران شهيدم به شما توصيه كردهاند ،به اين خط

شريف تمسك جوييد و اين راه را كه همان طريق مقاومت است ،بپيماييد؛

چون اين راهي است كه خداوند فقط ما را بر پيمودنش برگزيده است و ما

هم نبايد اين فرصت را از دست بدهيم ،و مهمتر از آن ،اينکه نبايد خون شهدا
را ضايع كنيم.

و بايد امانات آنها را كه در نزد ماست ،به خوبي پاسداري كنيم .بر دستورهاي

فرماندهي عزيز و فرماندهان مقاومت اسالمي ملتزم باشيد .به راهنماييهاي رهبر
حضرت خامنهاي «جانم به فدايش» و دبير كل حزباهلل لبنان جناب سيد حسن
نصراهلل ،ملتزم باشيد .عكسهاي شهدا را هميشه مقابل چشمانتان قرار دهيد .و براي
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محقق شدن اهدافي كه آنها به خاطرش به شهادت رسيدند ،سعي و تالش كنيد

و در خط آنها باقي بمانيد.

وصاياي حضرت اميرالمؤمنين 7به فرزندانش حسن و حسين 7را كه

راه و روش زندگي مورد رضاي خداوند را به ما نشان ميدهند ،و همينطور

وصاياي امام خميني(قدس سره) و راهنماييهاي ارزشمند و پربركت ايشان را

بخوانيد ،ياد بگيريد و به آن عمل كنيد.

قبل از اينکه در جنگ شركت كنيد ،همانطور كه برداشتن اسلحه را ضروري

ميدانيد ،وضو گرفتن را الزم بدانيد؛ چون دستي كه با وضوست و ميجنگد،

ممكن نيست شكست بخورد.

خانوادههاي عزيزي كه در نوار مرزي و تحت اشغال  ،همچنان مقاومت ميكنيد.

كمي بعد از نوشتن اين جمالت و كلمات ،انشاءاهلل پيكرم آتشي خواهد شد

كه اشغالگران صهيونيسم را كه هر روز و هر لحظه در اذيت شما سعي و تالش

ميكنند ،خواهد سوزاند.

دشمن گمان ميكند كه شما را ذليل كرده ،لكن هيهات .و پايان اين آزار و

اذيت به دست مجاهدان مقاومت اسالمي ،نزديك خواهد بود .انشاءاهلل.

خانواده عزيزم! بدانيد كه اشغال و اشغالگران به زودي مضمحل خواهد شد.

و انشاءاهلل پيروزي نزديك و آزادي در راه است و سرنوشت صهيونيستها و
مزدورانشان ،كشته شدن و نيستي است.

برادران و خواهران صابرم در بازداشتگاههاي اشغالگران در نوار مرزي تحت

اشغال و در فلسطين اشغالي!

سالم خدا بر شما؛ از خدا ميخواهم كه بر شما منت گذارده و شما را آزاد گرداند

و من نيز اين كار كوچك را كه بازگوكنندهي احساسات من نسبت به شما

مقاومت اسالمي
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صابرين است به شما هديه ميكنم و اميدوارم كه اين هديه را از من بپذيريد.

قلبهايمان با شماست و شما را فراموش نخواهيم كرد .شما وجدان بيدار اين

امت و مايهي كرامت آن هستيد.

سالم بر شهداي انتفاضه اسالمي در فلسطين اشغالي.

سالم بر كودكاني كه از وطن دور ماندهاند.

سالم بر مجاهدان انتفاضهي اسالمي .سالم بر پدران و مادران شهدا .سالم بر

اراضي مقدس .سالم بر قدس شريف.

همانا گروه گروه مسلمانان را ميبينم كه در مسجداالقصي به امامت حضرت

حجت منتظر(عجلاهلل) نماز به پا داشتهاند.

انشاءاهلل پيروزي نزديك است .و اين وعدهاي است كه خداوند به ما داده

است.

بر شماست كه بدانيد دشمن صهيونيستي رو به زوال است و زمين مقدس به

شما باز خواهد گشت و اين وعدهي الهي است.

«و ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم كه البته بندگان نيكوكار من ملك

زمين را وارث و متصرف خواهند شد».

سوره انبياء 105

خانواده عزيزم ! به گونهاي برخورد كنيد كه روز شهادت من  ،روز خوشحالي

و سرورم باشد.

و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين.

«و آنان كه در راه ما به جان و مال جهد و كوشش كردند ،محققًا آنها را به راه

هدايت ميكنيم و هميشه خدا يار نيكوكاران است ».سوره عنكبوت 69

برادرتانعلياشمر

27ـ َمالك

شهيد صالح محمدعلي غندور

مدتي از آخرين عمليات شهادتطلبانه گذشته بود .رژيم صهيونيستي اعالم
ك��رد :مقاومت ديگر توان حمل��ه ندارد .صالح محمد غن��دور معروف به
َمالك با يك اتومبيل ش��خصي پ��ر از مواد منفجره خود را به يك اتوبوس
حامل افس��ران رژيم صهيونيستي زد و تعداد زيادي از آنها را به جهنم روانه
نمود.
رژيم صهيونيس��تي ابتدا اين عمليات را تكذيب كرد اما رزمندگان مقاومت
همزم��ان با اين عمليات از راه دور از منطق��ه فيلمبرداري كردند و با پخش
فيلم رسوايي ديگري براي رژيم صهيونيستي ايجاد كردند.
برادر َمالك يكي از مهمترين و آخرين عملياتهاي ش��هادتطلبانه را انجام
داد .او قبل از اين عمليات در كنار تصوير مقام عظماي واليت قرار گرفت
و وصيتنامهاش را قرائت كرد .سپس با همسر و فرزندانش خداحافظي كرد
و ساعتي بعد به شهادت رسيد.
همسر ايشان وصيتنامه و زندگينامه صالح را براي مقام معظم رهبري ارسال
نمودند .حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در پاسخ مرقوم فرمودند:

بسمهتعالی
«به همس�ر گرامی ش�هید عزیز ما ،صالح محمدعلی غن�دور معروف به َمالک،
پس از اهدای سالم گرم و سپاس ب ه خاطر فرستادن کتاب حامل شرح حال و
وصیت شهید عزیز ،بگویید :من نه فقط به آن شهید ،که امثال او(كه) ستارگان
درخش�ان تاری�خ مایند افتخ�ار میکنم ،بلکه به ش�ما و دیگ�ر بازماندگان این
شهدای گرانقدر که با صبر و بردباری بزرگوارانهی خود نمونههای کمنظیر
صدر اسالم را تکرار کردید ،مباهات مینمایم.
ب�ه ش�ما و فرزن�دان عزیزتان دع�ا میکن�م و موفقیت در هم�هی عرصههای
زندگی از خداوند برایتان مسئلت مینمایم».
والسالم علیکم سید علی خامنهای 1378/4/ 31ه.ش

َمالك
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بسماهلل الرحمنالرحيم

و لتجدن اشد الناس عداوه للذين آمنوا اليهود و الذين اشركوا

همانا سختترين مردم را نسبت به اهل ايمان ،يهود و مشركان مييابي.

صدقاهلل العليالعظيم.

من ،صالح محمد غندور معروف به مالك ،از خداوند ميخواهم كهمرا به

ن 7موفق گرداند.
ديدار حضرت سيد الشهداء ابا عبداهلل الحسي 

آنامام بزرگواري كه به همهي احرار و آزادگان آموخت كه چگونه انتقام

خود را از ستمكاران بگيرند.

به اميد خداوند متعال ،لحظاتي بعد از قرائت اين كلمات ،خداوند را در حالي

كه سرافراز و مفتخر ميباشم ،و انتقامگيرندهي دينم و همهي شهدايي كه در اين
مسير بر من سبقت گرفتهاند ،ميباشم ،مالقات خواهم كرد.

زماني بيش نخواهد گذشت كه من براي گرفتن انتقام تمامي شهداي مظلوم

و مستضعفان ،فرزندان «جبل عامل» و فرزندان مقاومت در فلسطين اشغالي ،به پا

خواهم خاست و به زودي انتقام تمامي شكنجهشدگان در نوار اشغالي جنوب
را خواهم گرفت.

به زودي و در صورت توفيق الهي ،مجاهدي از مجاهدان مقاومت اسالمي

خواهم بود.

مقاومت بزرگي كه نه هواپيماهاي دشمن و نه تانكهاي آنها نتوانست آن را به

ترس از صهيونيسم وادار سازد.
ديدا ِر الهي آيندهام ،درسي جديد خواهد بود .درسي كرباليي كه مايهي

فخر و مباهات مسلمانان خواهد بود و آتش وزر و وبالي براي اين دشمن متكبر

كه هيبت و جاللش قبلًا به دست برادران مجاهد مسلمان شكسته شده ،خواهد
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بود .دشمني كه هيمنهاش به دست شهدايي چون «احمد قصير»« ،حرعاملي»،
«ابو زينب»« ،هيثم دبوق» و «شيخ اسعد ّبرو» و تمامي شهدايي كه در عملياتهاي

شهادتطلبانه و عملياتهاي رزمي ،با دشمن متجاوز جنگيدند ،شكسته شد.
برادران مجاهدم!

يقين بدانيد كه ما به طور حتم پيروز خواهيم بود و در اين شكي نيست؛ البته

تا وقتي كه براي خدا كار كنيم و خداشناس باشيم؛

چرا كه خداوند به وعدهاش وفا ميكند و بندگانش را ياري خواهد كرد.

بدون شك مؤمنان را عزت خواهد بخشيد و كافران را ذليل خواهد كرد و

ذلت كافران به دست شما خواهد بود.

ن 7و اي فرزندان
اي قهرمانان مقاومت اسالمي؛ اي فرزندان علي و حسي 

امام خميني ،اي فرزندان رهبرمان آيتاهلل خامنهاي و اي فرزندان شهيد سيد

عباس موسوي و شيخ راغب حرب! بجنگيد؛

چرا كه جهاد شما به اميد خداوند ،جهادي است كه زمينهساز دولت

صاحبالعصر و الزمان(عجلاهلل) خواهد بود.

و اين جهاد بايد استمرار پيدا كند تا اينكه ِ
هدف وعده داده شده در تحقق

كامل رضاي الهي و رسيدن به وعدهي الهي ،محقق شود.

انا هلل و انا اليه راجعون والسالم عليكم و رمحةاهلل و بركاته

28ـ اسوه

شهيد غالمرضا نوري

اصالتًا اهل ساوه بود .از آنهايي بود كه انقالب اسالمي ،انقالب دروني عجيبي
در او ايجاد كرد .براي همين براي صدها مثل من اسوه و الگوي زندگي شده
بود...
س��ال سوم دبيرستان را فراموش نميكنم .از صبح تا ظهر مدرسه بود .عصرها
تا بعد از نماز مغرب مشغول كار فرهنگي بود .آن هم در سه مسجد مختلف!
آخر ش��ب هم به مس��جد محل ميآمد و مش��غول فعاليت در بسيج ميشد.
نيمههاي شب هم به خانه بازميگشت.
هميشه هم يك ساعت به اذان صبح بيدار بود .نماز شب او هيچگاه ترك نشد.
البهالي همه فعاليتها از درس خودش غافل نميشد .غالمرضا سال سوم رشته
رياضي را با معدل باالي نوزده قبول شد.
٭٭٭
هنوز پانزده ساله نش��ده بود كه با دستكاري شناسنامه براي اولين بار به جبهه
رفت .سه بار به سختي مجروح شده بود .دوستانش مانع رفتن او ميشدند اما
آذرماه  ،65س��ال آخر دبيرستان را رها كرد و رفت .از همه خداحافظي كرد.
گفته بود :زمان مالقات فرا رسيده!؟
كربالي  5و گلولهي قناسه دشمن بهانه بود .او عمري را براي مالقات با خدا
لحظهشماري ميكرد .حاال او در قطعه  53بهشت زهرا 3آرام گرفته.
غالمرضا رفت اما شاگردان او سالهاست كارهاي فرهنگي را در مساجدي كه
او فعاليت ميكرد ادامه ميدهند.
يكبار در عالم رويا او را ديدم كه در مس��جد ايستاده و چندين بسته و پوستر
و ...در دست داشت .پرسيدم :اينها چيست؟!
گفت :كار فرهنگي كنيد .ما آن طرف هم كه باشيم باز مشغول كار فرهنگي
هس��تيم .غالمرضا در وصيتي كه چند روز قبل از شهادت در شلمچه نگاشته
بود آورده است:
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خدايا بار ديگر توفيق يافتم در كنار بندگان پاك و مخلص تو اداي تكليف

كنم .لحظهاي فرا رسيده كه با نوشتن جمالتي هرچند ناقص اين واجب ديني را

تكميل كنم.

اما من نميدانم كه چه بنويسم .زيرا من چيزي ندارم كه قابل گفتن باشد .اگر

بخواهم آيهي قرآن يا حديث بياورم كساني هستند كه بهتر از من تفسير نموده

و به ديگران ياد ميدهند .اگر بخواهم نصيحتي كنم ،خود به آن عامل نيستم.

خدايا توفيق ده تا اين قلم كه در دست من است جمالتي را بر اين ورق

بنويسد كه رضاي تو در آن باشد و مؤثر در خلق تو.

خدايا با وجود اينكه بندهي پستي بودم دستم را گرفتي .از خطرات شيطاني كه

آدمي را هالك ميكند نجاتم دادي .در مواقعي كه من تو را فراموش ميكردم
تو مرا فراموش نكردي و به دادم رسيدي.

من بندهي بدي بودم و هستم .اما تو خداي خوبي بوده و هستي و خواهي بود.

به عزت خودت سوگند اگر ما را به حال خودمان رها ميكردي ما از غصهي

دوري تو دق ميكرديم .و حتي لحظهاي نميتوانستيم زندگي كنيم.

خدايا هماكنون اسالم و دين تو تنها مانده .و افرادي اندك دلسوزانه به دنبال

اسالم هستند .و كساني هم به اسم اسالم به آن ضربه ميزنند.

خدايا از تو ميخواهم ،اگر با ريختن خون من درخت اسالم آبياري ميشود
پس هر چه سريعتر جان ناقابل من را بگير .اما اگر زنده ماندن ما براي مبلّغ اسالم

بودن مفيد است پس اي خدا عمر مرا براي خدمت به دين خودت طوالني
گردان.

اي بندگان خدا .هوشيار باشيد كه وقت دير است .راه بسيار طوالني است .توشه

و آذوقه كم است .به ياد آوريد آن وقتي را كه فرصت از شما گرفته ميشود.

اسوه
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پس هر چقدر ميتوانيد توشه برداريد .هر چند هر چه برداريد كم است ،اما

بهتر از اين است كه دست خالي برويد.

به ديگران ظلم نكنيد .با هم مهربان باشيد .زياد خدا را ياد كنيد .چرا كه به ياد

خدا بودن موجب آرامش دلها و صفاي باطن است.

اي دوستاني كه شما را سخت دوست دارم ،از شما ميخواهم مبلّغ واقعي

اسالم باشيد.

لحظهاي از كار و تبليغ اسالم غافل نباشيد .و بدانيد مسئوليت سختي برعهدهي

ماست.

از شما ميخواهم به واجبات اكتفا نكنيد .آنقدر خود را به مراتب باال برسانيد

كه هيچ مسئلهاي براي شما مطرح نباشد .تا بتوانيد وظايف را آنطور كه خدا
خواسته انجام دهيد.

 ...اي دوستان در مسائل سياسي اجتماعي خيلي دقيق باشيد .تا در مسئلهاي

آگاهي پيدا نكرديد وارد نشويد و نظر ندهيد .دوستان ،سعي كنيد علمي كه

ميآموزيد همراه با عمل باشد وگرنه منحرف خواهيد شد.

هنگامي كه آيه والتحسبن الذين ...را ميخوانم دلم آرامش مييابد .به انتظار

آن روز ميمانم.

ما كه متعلق به اين جهان خاكي نيستيم .براي مدت كوتاهي اينجا آوردهاند.

منزل اصلي ما جاي ديگري است .ما نبايد در اين دنيا آرام بنشينيم .بايد تالش
كنيم تا خود را به منزلگه مقصود برسانيم.
ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست

كالم آخر اينكه در دعاها به ياد ما باشيد ،ما هم به ياد شما خواهيم بود .انشاءاهلل.

غالمرضا نوري جبههي جنوب 65/10/5

29ـ خستگيناپذير

شهيد علياكبر نظريثابت

متولد سال  42در شهر قم شهر خون و قيام بود .از همان ياران در قنداق امام!
پسري بسيار صبور و متين .در خانوادهاي مذهبي.
با ش��جاعت در همه برنامههاي انقالب حضور داش��ت .با پيروزي انقالب و
شروع جنگ به جبهه رفت در فتحالمبين به سختي مجروح شد .در عمليات
محرم مس��ئول گروه شناس��ايي ب��ود .در والفجر مقدماتي مس��ئول عمليات
ايذايي بود!
عالقه برادر زينالدين فرمانده لشگر به ايشان مثالزدني بود .بارها با او خلوت
ميكرد و مشغول صحبت ميشد .سال بعد جانشين اطالعات لشگر شد.
در حالي كه نيروهاي بزرگتر و قديميتر از او در لشگر زياد بودند.
در والفجر  4و عاشوراي  2زخمي شد .در عمليات بدر تير به دستش خورد.
زماني كه مرخصي ميآمد در پايگاه بسيج مسجد محل فعاليت ميكرد.
قبل از عمليات والفجر  8حال و هواي ديگري پيدا كرده بود.
همسرش ميگفت :با هم به گلزار شهداي قم رفتيم .در راه پاي علياكبر پيچ
خورد و افتاد.
همين طور كه روي خاكها نشسته بود گفت :يك مقدار هم سر قبر خودمان
بنشينيم!!
از ذاكران اهل بيت شنيده بوديم كه علياكبر امام حسين 7فرق مباركش
در كربال شكافت.
علياكبر نظري ثابت فرمانده شجاع اطالعات لشگر  17هم در منطقهي فاو در
عمليات والفجر  8به مواليش اقتدا نمود .او با فرقي شكافته به ديدار مواليش
شتافت.
او دقيقًا در همان مكاني دفن ش��د كه قبلًا به عنوان مكان قبرش به آن اشاره
ك��رده بود!! آخرين نامه او به همس��رش بيانگر ش��وق پ��روازش بود .آنجا
ميگويد:

خستگيناپذير
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مقام شهيد مقامي نيست كه ما انسانهاي خاكي بتوانيم درباره آن صحبت

كنيم.

وقتي حضرت امام ميخواستند درباره شهدا و خانواده آنها صحبت كنند

فرمودند :قلم و زبان عاجز است از بيان كردن مقام شهيد .خالصه اينكه مقام

شهيد ،براي ما قابل تصور نيست.

هر چه بگوييم كم گفتهايم .چرا كه شنيدن كي بُ َود مانند ديدن .اميدواريم

كه هم ما بتوانيم ادامهدهندهي خوبي براي راه خونين آن عزيزان باشيم .تا خداي

بزرگ لطف كرده و ما را در محفل آن عزيزان راه دهد.
تا خود از نزديك شاهد مقام آنها باشيم.

 ...اينك اسالم و انقالب عزيز به اين خونها احتياج دارد .و ما تا آخرين

قطرهي خونمان از راه آنها دفاع خواهيم كرد.

گويي ميخواست بگويد كه موعد پروازش فرا رسيده .ديگر در اين قفس

مادي نميگنجد و دنيا برايش تحملناپذير است.

وصيتنامهي او نيز حاوي نكات عجيبي بود .ايشان بعد از حمد خداوند و

سفارشات اخالقي اشاره نمود كه:

خدمت همگان عرض ميكنم .برادران ،خواهران ،اگر تا امروز در مسير

شهدا ،خانوادهي شهدا و اسرا و جانبازان حركت نكردهايد بايد تجديد نظر كنيد!

به خدا قيامت نزديك است .به خدا همه ما ميميريم .آنها هر كدام به نحوي

رفتند و شهيد شدند .مكان آنها بهشت است.

اما خدا براي ما تعيين تكليف كرده .اينقدر ُخرده نگيريد .به خدا فردا سؤال

ميشويد .الاقل اگر نميتوانيم كمك كنيم با حرفهايمان ضربه نزنيم .چرا
بيجهت كاه را كوه ميكنيم؟!
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من از خداوند ميخواهم كه ما را مديون خون شهدا نميراند .به برادران

رزمنده ميگويم :خدا را شكر كنيد .نعمت بزرگي نصيب شما گرديده.

قدر خودتان را بدانيد .نيّتهاي خود را خالص كنيد .من با مسئوليتي كه داشتم

ميگويم :هر كجا كه نياز هست بايد كار كنيم.

اگر ميگويند كجا كار كن و كجا به شما نياز است بهانه نياوريد .اينجا شيطان

از راههاي ديگر به سراغ انسان ميآيد .اينها بستگي به نيت دارد.
اگر براي دلمان كار كنيم اجر اخروي از بين ميرود.

شما هر كجا هستيد اولين وصيت من اين است كه به وصيت شهدا عمل كنيد.

شما ببينيد آيا به وصيت شهدا عمل شده؟! چيزهايي كه آنها ميخواستند از آنها
نگذريد .امام عزيز راجع به اين وصيتنامهها ميگويد:شما پنجاه سال عبادت كرديد.
يك سر به وصيت اين ده پانزده سالهها بزنيدَ .سر ما در الك خودمان نباشد.

در گوشهاي بسيجيان و سربازان و پاسداران ما جان ميدهند در گوشهاي ديگر

مسائل مادي به ّحد وفور است و...

وصيت ديگر من اينكه بر هر مسلماني اطاعت از امام و مسئوالن واجب است.

اسالم امروز در ايران است .خدا به ما لطف كرده و اسالم را سربلند نموده.

ما نميگوييم حكومت اسالمي صد درصد در ايران پياده شده اما واقعًا خيلي

چشمگير بوده .حاال را با زمان طاغوت مقايسه كنيد .برخي هر چه(از مشكالت)

به نظرشان ميآيد ميگويند اين چه اسالمي است!؟

شما مثل آيينه باشيد .آيينه خوبيها و واقعيتها را نشان ميدهد .جوانها را ببينيد.

مساجد را ببينيد .اينها نتيجهي انقالب است .مرا حالل كنيد.

والسالم

 -30گمنامترين سرباز

شهيد سيد كاظم كاظمي

س��يد كاظم سال  36در آرادان سمنان به دنيا آمد .از كودكي شجاع و نترس
بود .سال  54با نمرات عالي ديپلم رياضي را گرفت .براي ادامه تحصيل وارد
دانشگاه تهران شد .دوره نقش��هبرداري را گذراند .بعد هم در سازمان تربيت
بدني استخدام شد.
فعاليتهاي انقالبي او در دانش��گاه و محل كار ترك نشد .ساواك دوباره او را
دستگير كرد .از ادامه تحصيلش در دانشگاه جلوگيري شد.
با كمك پدر براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت .در آنجا در رشتهي مهندسي
مكانيك تحصيالتش را ادامه داد .وارد انجمن اس�لامي دانش��جويان آمريكا
ش��د .آنجا از هر فرصتي براي افشاي ماهيت رژيم شاه استفاده ميكرد .پخش
اعالميهها و نوارهاي امام باعث شد كه توسط پليس آمريكا هم بازداشت شود.
در آمريكا معاون انجمن اس�لامي دانشگاه بود .بعدها خودش مسئوليت اين
انجمن را به عهده گرفت .با پيروزي انقالب تحصيالت خود را در آمريكا رها
كرد و به ايران برگش��ت .بالفاصله با گذراندن دوره آموزش وارد س��پاه شد.
سال  58براي خاموش كردن ضد انقالب در كردستان ،عازم نقده گرديد.
در اي��ن مأموري��ت ،تجربيات زيادي را براي مبارزه با ضد انقالب به دس��ت
آورد.
او بعدها يكي از بنيانگذاران اطالعات سپاه شد.
سحرگاه دوم شهريور سال  64همزمان با شهادت امام محمد باق ر 7با سيد
كاظم راهي خط مقدم شديم .در منطقه طالييه سوار بر قايق در حال شناسايي
بوديم .ناگهان انفجار خمپاره و...
تركش��ي به سر سيد اصابت كرد در همان حال نجوايي عاشقانه داشت .اينكه
سيد كاظم با خدا چه گفت جز معبودش كسي نميداند .لحظهاي بعد زانو زد
و آرام كف قايق به سجده رفت .به اين ترتيب دفتر عشق يكي از شجاعترين
سرداران اسالم بسته شد.
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فراموش نميكنم .قبل از انقالب و ايام عيد قربان نوشته بود .عيد ما روزي

است كه از ظلم خبري نباشد .هر روز مردم ما را به رگبار ميبندند .آنقدر از اين

خونها خواهيم داد تا دريايي از خون بسازيم .تا ظالمان را در آن غرق و نابود
كنيم...

اگر انقالب پايهي ايدئولوژيك نداشته باشد به پيروزي نميرسد .مبارزه براي

به نتيجه رسيدن سه محور دارد كه محور اول ،مبارزه ايدئولوژيك و داشتن پايه

اعتقادي است.

دومين بُعد آن داشتن آگاهي و بينش سياسي است .و نتيجه آن مبارزات

سياسي است .و آخر هم بعد نظامي و قدرت عملي و فرود آوردن ضربت نهايي
است .آن وقت است كه مبارزه به نتيجه خواهد رسيد و انقالب پيروز خواهد

شد.

براي برادرش نوشت :يا سوداي مجاهد بودن را در سر نپروران و يا همچون

حبيب باش! چراكه مجاهد حق بايد از سر و جان بگذرد .بايد به وسيله مطالعه ،به
آگاهي و شناخت رسيد كه ايمان و عشق واقعي در آن قرار دارد.

براي يك مبارزه طوالني و مشكل ،محتاج به ايمان قوي هستيم .بامدادان فردا،

آفتاب آزادي برخواهد دميد .و اين تيره شب را مسلم بدان كه سحري به دنبال
است .اگر ميخواهي موفق باشي چون مار هوشيار و همچون كبوتر ساده باش.

دنيا براي آنان بد است كه خود به آن آلوده هستند و كثيفاند! و چون

كرمهايي در لجن زندگي ميكنند .براي مردان خدا بهترين مكان براي به
عظمت رسيدن روح و كامل شدن ،همين دنيا ميباشد.

دنيا بهترين مكان براي برداشتن توشهي آخرت است.

در نامهاي از آمريكا به خانوادهاش نوشت :مواظب گروهكها باشيد ،مبادا در

گمنامترين سرباز
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دامان آنها بيفتيد .با تمام توان از امام خميني(ره) پيروي كنيد .كه اسالم راستين

در وجود اين مرد خدا نهفته است.

ياد آن چهرهي هميشه خندان باشيد .آن روح صبور و رنجكشيده؛ همه ما

فداي يك تبسم امام(ره) .سيد در قسمتي از وصيتنامهاش نوشت:

قدر آن مرد خود ساخته به خدا رسيده ،آن مرد تكيهزده بر مسند حضرت

محمد 9را بدانيد .از او تبعيت كنيد .مبادا او را تنها بگذاريد .اگر دنيا و آخرت

ميخواهيد ،از راه امام كه همان راه اهلل و اولياءاهلل است پيروي كنيد.

من افتخار ميكنم كه سرباز كوچك روحاهلل باشم .اميدوارم او در آخرت ما

را شفاعت كند .تمام عمرم فداي يك لحظه عمر امام(ره).

اگر ميخواهيد من آرامش داشته باشم لحظهاي از دشمن داخلي(منافقين

و ملحدان) غافل نباشيد .قرآن زياد بخوانيد .دعا را فراموش نكنيد .نيتهايتان را

خالص كنيد .خوشاخالق باشيد.

صحبتي با مسئوالن ،دولتيان و مجلسيان :شما را به خدا ،به خون پاك شهدا

و به عظمت امام(ره) ،مبادا از ياد مستضعفان و محرومان غافل شويد .مبادا طرز
زندگيتان غير از وضعيت قبل از انقالب شود! مبادا چون طاغوتيان شويد .در

اين صورت شهدا در قيامت جلوي شما را خواهند گرفت.

سخني با سپاهيان عزيز :شما سمبل انقالب هستيد .لحظهاي از جانفشاني در

راه انقالب اسالمي كوتاهي نكنيد .هميشه در خط امام و مردم باشيد .لحظهاي
منافقين را به حال خودشان وامگذاريد...

تشكيالت اسالمي تحت رهبري مستقيم روحانيت و شخص وليفقيه است.

هيچگاه از راه فقه و حوزه بيرون نرويد.

31ـ درد دل با كاغذ و قلم

شهيد ابراهيم اصغري

معلم بود و دانشجو .ورزشكار بود و شاعر .نويسنده بود و كاريكاتوريست.
خادم اهل بيت بود و مداح .فرماندهاي شجاع بود و تيزبين .و خالصه اينكه
بندهاي باتقوا بود و مخلص .خالصه اينكه قلم از وصف او عاجز است!
سال  36در زنجان به دنيا آمد .تكپسر خانواده بود .از همان كودكي بسيار
تيزبي��ن و باادب بود .در فوتبال و هندب��ال و كاراته و ...حتي ورزش هاكي
استاد بود!
ميگفت :از كيس��ه برنج براي خودم لباس كاراته درست كردم .حتي شال
كاراته را خودم درست كردم.
قب��ل از انقالب بود .در دانش��گاه دي��دم كتاب ميخوان��د .از آن كتابهايي
ك��ه ممنوع بود! يكبار وس��ط بازار او را ديدم .باعجله به س��مت من آمد و
كتابهايش را به من داد .گفت :ماشين ساواك از دانشگاه تا اينجا در تعقيب
من اس��ت .اگر براي من اتفاق��ي افتاد به خانوادهام خبر ب��ده .همان روز او
را گرفتند .حس��ابي ه��م او را زدند .البته اين اولين بار نب��ود .بارها به خاطر
اعتقاداتش مورد حملهي ساواك قرار گرفته بود.
خيلي كمح��رف بود .آدم ت��وداري بود .اما وقتي ح��رف ميزد كلماتش
حسابشده و دقيق بود.
س��الهاي اول جنگ دانش��گاه را رها ك��رد و رفت جبه��ه .ميگفت :جبهه
سرزمين الهي است .اينجا رايحهاي بهشتي دارد.
كلمات و نوشتههاي او عجيب بود .ميگفت :بسيجي واقعي كسي است كه
با يك اشاره امام زنده شود و با يك اشاره امام شهيد شود!
ب��ا مردم و رزمندهها با اخالق بس��يجي برخورد ميكرد .يعني در راه خدا و
براي خدا كار انجام ميداد.
بدترين افراد را كساني ميدانست كه مسئوليت نميشناسند و گناه ميكنند.
در يك مجلس س��ورچراني ساعتها مينشينند و ميخورند اما براي نماز دو

درد دل با كاغذ و قلم
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دقيقه را زياد ميبينند.
بهترين ايام زندگي خود را وقتي ميدانست كه در گردان وليعصر(عجلاهلل)
همراه بسيجيان بود .ميگفت :آنها با كمي سن و سال بزرگند و ايثار دارند.
در موقع نماز و دعا نيز عاشقند.
در اطالعات عمليات لش��گر  31عاش��ورا حماس��هها آفريد .هنوز در دفتر
خاطرات او صفحاتي از آن دوران هست كه همگي به رمز نوشته شده.
ميگف��ت :من ضدگلول��هام! بارها تا پاي ش��هادت رفته ب��ود .بدنش پر از
تركش بود .در عمليات بدر يك چش��مش را به اس�لام هدي��ه كرد .اما از
جبهه جدا نشد.
در غواصي اس��تاد بود .در عملياتهاي والفجر  8و كربالي  4و  5مسئول تيم
شناس��ايي لشگر بود .هرگاه وقت داش��ت خاطره مينوشت .البته اسمش را
گذاشته بود درد دل با كاغذ و قلم.
مت��ن زير از آخري��ن درد دل او با كاغذ و قلم در ديماه  65انتخاب ش��د.
گويي خودش ميدانست كه ساعاتي ديگر تا عروج به آسمان فاصله دارد!!
ابراهيم اصغري در اولين ساعات شروع عمليات كربالي  5در نوزده ديماه
در منطقهي شلمچه به آسمان پر كشيد.

معبودا! به حق مقربان درگاهت دستم را بگير و از سقوط در منجالب تاريكي

و ظلمات نجاتم بده .مرا به تنهايي بكشان! تنهاي تنها و در آن تنهايي ،خود را
دوست من قرار بده.

خدايا در تنهايي به لقاي خود مرا اميدوار كن ،در بيكسي ،در غربت و رنج

با لهيب ِ
آفتاب مهرت مرا بسوزان و تنم را آب كن .فقط توان طاعت و عبادت

و كار براي خودت را در من به وجود بياور.

ياورا! ياريام كن .تا اين راه را به سرعت بپيمايم .شوق ديدن اوليايت را دارم.

مرا نااميد نگردان.

بارالها! در ُمردن هيچ شك و ُشبهاي برايم نيست .ترديدم در چگونه ُمردن

است .آن مرگي را كه تو دوست داري خواهانم.

به غير از ذات مقدست كسي مرا به طرف آن مرگ راهنمايي نخواهد كرد و

آن مرگ برايم سعادت است .آن مرگ چيزي جز شهادت نيست.
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اما تاري به خود تنيده و قفسي از معصيت دور آن كشيدهام .تارهايي از هوا و

هوس و اينها مرا از سبكباالن جدا نموده است.

بايد عجله كرد .اگر ساعتي ديگر برسد و نتوانم خويشتن را آزاد كنم روز

ن 7و حضرت زهرا 3نظر
حساب چگونه خواهم توانست به روي امام حسي 
كنم .آيا آن روز خواهم توانست پاسخ شهدا را بدهم!؟

روزي در راه كاروانيان مجاهد نشستم تا مرا با اين واژه آشنا سازند! اما با

شتاب از كنارم گذشتند و مرا در حيرت و سرگرداني فرو بردند .خود را آماده
كردم تا باز بر سر راه كارواني ديگر بنشينم.

شايد اين كاروان مانند كاروان فتحالمبين ،بيتالمقدس ،رمضان ،والفجر و

خيبر و بدر مرا با خويشتن همسفر گرداند.

دوست دارم كارواني مرا از خواب غفلت بيدار كند و شهادت را برايم هجي

كند و مرا به جمع خويش بپذيرد.

ي ،7استوار
كربال! راهيان ،عزمي آهنين دارند .آنها به فرموده مواليشان عل 

و پابرجايند.

اگر كوهها از جا كنده شوند دندان روي دندان نهادهاند و كاسهي سرشان را

به خدا عاريه داده و از زيادي كفر نميهراسند.

پروردگارا! نميخواهم مردم بگويند او چقدر شجاع است و ...دوست دارم

مرا از چشم ظاهربين مردم دور كني.

هرچند حقيرترين و ذليلترين بندگانت هستم .اين را در هنگام امتحانت
ديدهام .خدايا َد ِر رحمتت را يافتم ولي گذر از آن را نه!
خدايا! نميخواهم عارف باشم و بعد از مرگم بگويند چه عارف بود!؟ ولي

دوست دارم عارفانه بشناسمت و در راهت عارفانه گام بردارم و عارفانه بميرم.

درد دل با كاغذ و قلم
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خدايا! اي بخشندهي بيهمتا مرا فقير درگاهت قرار ده .من مهر و محبت و

عشق تو را ميخواهم.

تو براي من همه چيز هستي و بس! اين زيباترين لحظهي زندگي من است.

زيرا پنج ساعت مانده كه يا به معشوقم بپيوندم و يا حسرت عاشقان را بخورم!!
***

ابراهيم در قسمتهايي از وصيتنامهاش ميگويد:

اگر همگي حول محور رهبري واحد اسالمي جمع شويد هيچ قدرتي

نميتواند در بنيان شما نفوذ كند.

به عصرها و نسلها بفهمانيد كه ما وارثان خون سيدالشهدا ء 7و ياران

باوفايش هستيم.

هرچند در كربال نبوديم ولي هر روزمان را عاشورا و هر زمينمان را كربال

كردهايم.

اماما! كاش ميشد در عشق تو هزاران بار مرا ميكشتند .قطعهقطعه ميكردند

و تكههاي تنم را ميسوزاندند .خاكسترم را به باد ميدادند و باز زنده ميشدم
و باز...

آمدم تا جان ببازم ،دست چيست

هر كه از سيلي بترسد مرد نيست

32ـ در خلوت تنهايي

شهيد علي بسطامي

سال  42در منطقهي ملكشاهي ايالم به دنيا آمد .زندگي در كوهستان و انس
با اسلحه و شكار در كنار پدر ،با آن جوهرهي اصيل و پاك از يك طرف ،و
عشق به امام(ره) از طرف ديگر او را جواني مبارز و فداكار ساخته بود.
او عاش��ق قرآن بود .از مقتدايش علي 7اخالص را آموخته بود .در مقابل
ظلم و ستم مقاوم بود .در اولين روزهاي درگيري با ساواك مجروح شد.
ب��ا پيروزي انقالب وارد س��پاه ش��د .در جبه ه حماس��هها آفري��د .مدتي بعد
به فرماندهي رس��يد .در مس��ئوليتهاي حس��اس حفاظت اطالعات ،جانش��ين
فرماندهي گردان ،معاونت و فرماندهي اطالعات عمليات لشگر  11امير7
در عملياتهاي مختلف شركت فعاالنه داشت.
عبادت و اطاعتهايش او را براي همه الگو كرده بود .پيرو واليتفقيه و گوش
به فرمان ايشان بود .نبرد شجاعانهاش او را به يك قهرمان و پهلوان تبديل كرد.
روزه��اي آخر جنگ بود .ديگر روح علي در قفس دنياي مادي نميگنجيد.
بيشتر دوستانش بار سفر را بسته بودند و اين دنياي ُدون را براي اهلش گذاشته
بودند .سال  66علي با دوستانش راهي شناسايي منطقهي مهران شد .در مهران
خطوط دشمن را شناسايي كردند.
در مس��ير برگش��ت بوديم كه در برخورد با مين روح پرخروشش در اقيانوس
شهادت آرام گرفت .علي درس چگونه زيستن و چگونه رفتن را به ما آموخت.
او اهل ادب بود .در دفتر خاطرات او اين عبارات به چشم ميخورد:

به نام خداي حسين ،به نام خداي كربال ،بسم رب الشهداء و الصديقين و صالحين
خداوندا تو را عاجزانه شكر ميكنم.

همچنان كه صاحب غار حرا را برانگيختي و بر جان بتهاي جاندار و بيجان
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انداختي .بنياد كفر بركندي و طرح اسالم در انداختي.

خدايا تو را شكر و سپاس كه حسينمان دادي .كرباليمان دادي .معلم شهادت

را بر كالس كربال مبعوث كردي .تا درس عشق و ايثارمان آموزد .ريشهي
بندگي غير خدا را سوزد .و چراغ آزادگي برافروزد.
مژده باد كه آزادگي ،شرافت ،كرامتَ ،شرف اَعالي انسانيت ،پاسدار حريم

قرآن ،نور خدا و مصباحالهدي بر كعبهي دلها فرود آمد .خاكدان خاكي قداست

يافت .ديگر آزادگي نميميرد .گل شاداب اسالم پژمرده نميشود .قرآن احيا
ميشود .سنت رسول خدا بر پا ميگردد .شجرهي طيبه نبوت به بار مينشيند.

زمينها كربال ميشود .روزها عاشورا ميشود .ماهها محرم ميشود .خون خدا

خواهد جوشيد و خدا پاسدار آن خون خواهد شد.

مژده كه نمرود در آتشي كه افروخته سوخته خواهد شد .فرعون در نيل غرق

خواهد شد .ابرهه زير پاي پيالن له خواهد شد .يزيد و يزيديان در نيل خون غرق

خواهند شد.

اي انسانها به پا خيزيد .بندها را بگسليد .زنجيرها را بشكنيد .علم خون برافرازيد.

بر سجادهي خون اقتدا كنيد و نماز خون به جاي آوريد .اي حسين زمان ،اي زيور

عشق و ايثار ،اينك كربال به پاست .و امتي حسيني رو به سوي كربالست.

پروانههاي عشق ،بال ايثار گشودهاند .از معلمشان آموختهاندكه بايد بيسر به

ديدار جانان رفت.

ما را بخوان كه با سر آييم و بيسر رويم .و جانمان را فداي آن بيسر كربالي

عشق كنيم .اي به اسارت رفتگان يزيديانِ ،
ن 7نيز از كربال تا شام
زينب حسي 
پيام خون خدا را ميرساند .و يزيديان را به اسارت ميكشيد.

اي پاسداران خون خدا كه بر پاسدار بزرگ اقتدا كرديد ،رسالت بسي سنگين
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است و راه دشوار .خارهاي استكبار در راه .جز سيل خون ،بنياد كفر برنكند .اي
ن7؛ ِطبتُم و طابَت ا َ
ال ِ
رض التي فيها ُدفنتم .فيا ليتني
فناشدگان راه بقاي حسي 
كنا معكم .فافو ُز فوزًا عظيما.

ن 7قسم ،ما هم ميآييم .كربال ما هم ميآييم .عاشورا ما هم
به خون حسي 

ن 7متولد گشت در گلزار زهرا 3و تولدها آفريد در
ميآييم .آري حسي 
بهشت زهرا .3حسين كربال آفريد و حسينيان كربالها.

خدايا ما را حسيني گردان به راه حسين .بر عشق حسين .بر كربالي حسين.

ن 7را ميخواهيم.
بر پاسداري حسين .خدايا بهشت را نميخواهيم جوار حسي 

ما را به جوارش برسان .و فرزند حسين را تا قيام مهدي(عجلاهلل) و رسيدن به

ن 7و فتح قبلهگاه اول مسلمين محفوظ بدار.
كربالي حسي 

در پايان دفترچهاش نوشته بود :در مكتب اسالم با ارزشترين مرگ ،شهادت

در راه خداست .نه مردن در كنج خانه و در بستر .مرگ با ارزش مرگي است

كه توأم با مبارزه و مجاهده در راه خدا باشد.

تاريخ انسان هميشه صحنهي مبارزه حق عليه باطل بوده .و اين سنت الهي

است كه حق هميشه پيروز ميگردد .پس اگر ادعاي حقانيت داريم هيچ گونه

بيمي به خود راه ندهيم كه نصر من اهلل و فتح قريب.

راهي كه هموار نباشد كسي از آن نخواهد گذشت .براي ظهور امام

عصر(عجلاهلل) و آمدن آن بزرگوار راهي وجود دارد كه بايد آن راه را هموار
نمود و هموار نمودن اين راه با خون شهيد است.

خون شهيد باعث تحرك انسانهاي بيجان ميشود ،به جامعه حركت ميدهد

و وقتي اينگونه شد امام خواهد آمد .به هوش باشيد؛ فردايي نيز وجود خواهد

داشت و خواهد آمد.

در خلوت تنهايي

151

آن روز ديگر راه بازگشت نيست .ديگر عمل نيست .آنجا نتيجهي عمل است.
پيامبر و ائمه و شهدا از ما بيسؤال نميگذرند! از ما خواهند پرسيد؛

آيا دين خدا را ياري كرديد؟ وليفقيه را ياري كرديد؟ اسلحههاي خونين

را برداشتيد؟ يا با توجيههاي منافقانه ،خود را به كام ماديات و غرايز شهواني

و زندگي دنيوي انداختيد و حيات دنيا را بر آخرت ترجيح داديد؟! آنجا چه
جوابي خواهيم داشت!؟ سرودهاي از شهيد
برو اي نفس اماره تو را هم پا نباشم من

نيام آن مرغ ،كاندر بند آب و دانه باشم من

من آن صيدم كه دنبال بال حيران هميگردم

دلم گنج است و سرگردا ِن پي پروانه باشم من

برو اي نفس ،ميخواهم كه در راه وصال او
بگردم بي َ
كس و سرگشته و بيخانه باشم من
برو اي نفس ،در راهش رضايت دادهام از جان

َش َوم آواره همچون مرغكي بيالنه باشم من

برو اي نفس ،آسايش ،نباشد شيوهي عاشق

چنان خواهم كه شيدا مثل يك پروانه باشم من

برو اي نفس ،پابند تعلق كي شود جانم

نهادم سر به غربت ،كز همه بيگانه باشم من

به جان و دل خريدم محنت و رنج سفرها را

خوشم در غربت از سوداي آن جانانه باشم من

به سامان تا كه آرم حالت شوريدگانم

ندارم باك اگر سرگشته همچون شانه باشم من

33ـ جراحت ،اسارت ،شهادت

شهيد مهندس غالمرضا سياهكمري

س��ال  41در كرمانش��اه به دنيا آمد .در خانوادهاي متدين و معتقد به اس�لام
پرورش يافت.
دبيرستان را در رشتهي رياضي فيزيك با رتبهي ممتاز به پايان رسانيد .غالمرضا
در تمامي مبارزات ،راهپيماييها و تظاهرات كرمانشاه شركت فعال داشت.
از همان روزهاي اول تشكيل سپاه به عضويت اين نهاد مقدس در آمد .در سال
 63در رش��ته رياضي كاربردي با رتبهي بسيار باال در دانشگاه تهران پذيرفته
شد .يك سال مرخصي تحصيلي گرفت تا بتواند در ميادين نبرد خدمت كند.
استعداد و تواناييهايش زياد بود.
زماني غالمرضا براي دانشجويان سخنراني كرد .گفت :اگر چنانچه احساس
تكليف و وظيفه نميكردم حتي يك لحظه جبهههاي جنگ را براي حضور
در دانشگاه رها نميكردم.
هميش��ه ميگفت :يك رزمنده مس��لمان و مؤمن بايد در تق��وا ،رزم ،كار و
تالش ،علمآموزي و همه امور زندگي توانا و موفق باش��د ،تا بهانه به دس��ت
دش��منان و بدخواهان انقالب ندهد .و به راستي خود نمونهي بارز و شاخص
در اين ويژگيها بود.
بن��ا به اظهارات بزرگان و اس��اتيد و فرماندهان ،غالمرض��ا در زمينهي علمي
و تخصصي براي انقالب و اس�لام يك ركن توانا ب��ود .به احكام و وظايف
شرعي بسيار پايبند بود .در شناسايي و كارهاي اطالعاتي استاد بود.
عمل به دس��تورات حض��رت امام را بر خود واجب ميدانس��ت .براي همين
الگوي خوبي براي ديگران بود.
فراموش نميكنم .روزي كه پيام امام(ره) در مورد پذيرش قطعنامه  598اعالم
شد داخل ماشين بوديم .كنار جاده نگه داشت .بسيار منقلب شد و گريه كرد.
مرتب ميگفت :ديديد كه دفتر شهادت بسته شد .ديديد ما از فيض شهادت
محروم شديم .اما او عاشق شهادت بود.
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او به همه ثابت كرد كه راه و رس��م شهادت كورشدني نيست .ثابت نمود در
باغ شهادت باز باز است.
كيفيت ش��هادتش را خودش اش��اره نمود!! آن هم زماني كه جنگ به پايان
رسيد!
گفته بود :آرزو دارم به ش��ديدترين ش��كل مجروح ش��وم و بعد از جراحت
اسير ،و در اسارت شهيد شوم! ميخواهم از اجر جراحت ،اسارت و شهادت
بهره گيرم!
قائممقام اطالعات س��پاه چهارم بعثت بود .بعد از نماز صبح زيارت عاش��ورا
خوانديم .همان روز رفتيم براي شناس��ايي .خبر رسيده بود كه منافقين حمله
كردهاند .كنار يك سنگر بوديم .با دقت جاده و اطراف آن را زير نظر داشت.
همان لحظه بمباران شديم.
غالمرض��ا همه را به درون س��نگرها هدايت كرد .تركش��ي به پايش اصابت
كرد و مجروح ش��ده بود .ميگفت :نگران مطالب مهم اطالعاتي هس��تم كه
در وسايل داريم.
او را به سوي بيمارستان فرستاديم .همزمان منافقين به ما حمله كردند و...
در راه به كمين منافقين برخورد كردند و غالمرضا به اسارت در آمد!
تا چند روز بعد از او خبر نداشتيم .فكر نميكردم غالمرضا شهيد شده باشد.
تا اينكه يك شب خواب عجيبي ديدم .او در ميان تعدادي جوان روي زمين
دراز كشيده بود!
گفتم :غالمرضا اينجا چه ميكني؟!
جواب داد :ش��ما نگران من نباش��يد .فقط زودتر مرا پيدا كنيد! از اين خواب
احساس كردم غالمرضا شهيد ش��ده .تالشها شروع شد .چهل روز بعد پيكر
مطهر و غريبش را يافتيم .او به دست منافقين اسير شده بود و سپس...
او هر چه كه از خدا ميخواست گرفت .جراحت ،اسارت و سپس شهادت.

آخرين دستنوشتههاي غالمرضا بسيار خواندني است:

شهيدان ،عزيزان ،چابكسواران ،شما رفتيد و ما! كولهبار سنگين مسئوليت

را ،چهسان و با چه قدرتي تحمل توانيم .اال به قدرت خداي شما.

اي عزيزان ،از خدا بخواهيد در درگاه ربوبي قدمهايمان نلرزد .دستانمان

سستي را هرگز احساس نكند.

افكارمان انحراف را حتي لحظهاي در پيش پايمان به استقبال ننهد.
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شما ميدانيد اگر تنها مسئوليت خونتان و تنها مسئوليت انقالبتان ،انقالبمان،

ِ
ِ
زماني ملت بزرگمان ميبود ،آهنين ارادهي مردان را به زانو
انقالب اما ِم
مينشاند.
حال چه گويم اين سنگين امانت پربها را ،با غم رفتنتان ،غم تنها شدنمان ،سوز

دلمان ،اشك ديدگانمان به يكباره بايد كشاننده باشيم.

من با شما چه بگويم ،چه دارم كه بگويم ،جز بر خاك تربت گلگونتان و

يا بر غبار هجرت بيبازگشتتان سرشك غم ايثار كنم .خاطراتتان را چطور به
فراموشي بسپارم! غم سنگين داغتان را به چه دارويي التيام بخشم؟

آواي قرآنتان درسم بود .به رفتار و كردارتان معلم بوديد .با چه روي در

حضورتان سر بر گيرم.

شرم و خجلت از سيماي منورتان را چه سان پنهان دارم .كه لحظهاي در اداي

دينتان استوار نبودم؟

داستان شيواي مهرتان و قصه غمبار هجرتتان را با كه گويم كه بزرگي و

شرافت شما را و دل شكسته و افسرده مرا التيام بخشد.

در آخرين دستنوشتههايش به ياران سپاه گفته بود :قدر سپاه را بدانيد.

سپاه وديعهي الهي است كه از دست شهيدانمان به امانت گرفتهايم .سپاه تجلي

ِ
كشتي طوفانزدهي انقالب اسالميمان را در
پايمردي نسلي است كه با عشق،
درياي خون به ساحل امن و نجات رساند.

سپاه ثمرهي تالش بزرگ انسانهايي است كه فلق را به شفق ميدوختند و

عرق جبين به پاي نهال ايمان خود و انقالب نثار ميكردند.
رشادتهاي سرو ِ
ِ
هاي ايستادهي غلتان به خو ِن لشگر واليت است.
سپاه وارث
عبداهلل 7و حضرت زهرا 3است.

سپاه بازوان واليت و دانشگاه ابا
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ِ
عارف ِ
عاشق جماران آرزو ميكرد كه اي كاش پاسدار
سپاه آن است كه

بودم .قدر سپاه را بدانيد.

شما خوب ميدانيد ،اگر ارتشي باشد كه امام زمان(عجلاهلل) بخواهند

فرماندهي آن را به عهده بگيرند فقط و فقط سپاه است.

جبههي ما جبههي اسالم است و باسرافرازي و غرور از بندگي خدا در جهان

فرياد ميزنيم كه ما در مغزمان جز اداي تكليف نميپروريم و در بازوانمان جز

نيروي خدا نميبينيم.

والسالم علي من اتبع الهدي

34ـ فرمانده مقاوم

شهید محمد جهانآرا

اولين فرمانده سپاه خرمشهر بود .در طي مقاومت جانانه جوانان شهر در مقابل
لشگرهاي تا دندان مسلح عراق تا پاي جان ايستادگي كرد .با همان سالحهاي
ابتدايي چهل روز در مقابل دش��من قد علم كرد .داغ دوستانش كه در مقابل
او پرپر ميشدند او را پير كرد.
محمد جهانآرا قبل از آزادي خرمش��هر و در سال  60به شهادت رسيد .شعر
زيباي ممد نبودي ...در رثاي اين فرمانده غريب و حماسهس��از اجرا گرديد.
محمد در وصيتنامهاش ميگويد:

از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظهای که خرمشهر سقوط کرد یک ماه به

طور مداوم کربال را میدیدم.

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

بار پروردگارا ،ای رب العالمین ،ای غیاث المستغیثین و ای حبیب قلوب

الصالحین.

تو را شکر میگويم که شربت شهادت این گونه راه رسیدن انسان به خودت

را به من بندهی فقیر و حقیر و گناهکار خود ارزانی داشتی.

من برای کسی وصیتی ندارم ولی یک مشت درد و رنج دارم که بر این

صفحهی کاغذ میخواهم همچون تیری بر قلب سیاهدالنی که این آزادی را
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حس نکردهاند و بر سر اموال این دنیا ملتی را ،امتی را و جهانی را به نیستی و
نابودی میکشانند ،فرود آورم.

خداوندا! تو خود شاهدی که من تعهد این آزادی را با گذراندن تمام وقت و

هستی خویش ارج نهادم.

با تمام دردها و رنجهایی که بعد از انقالب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی

کردم ولی این را میدانم که این سران تازه به دوران رسیده ،نعمت آزادی را

درک نکردهاند.

چون دربند نبودهاند یا در گوشههای تریاهای پاریس ،لندن و هامبورگ

بودهاند و یا در...

و تو ای امامم! ای که به اندازه تمام قرنها سختیها و رنجها کشیدی از دست این

د9
نابخردان .لحظه لحظه این زندگی بر تو مثل نوح ،موسی و عیسی و محم 

گذشت.

ولی تو ای امام و ای عصارهی تاریخ بدان که با حرکتت ،حرکت اسالم را در

تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان جهان را تضمین کردی.

ولی ای امام ،کیست که این همه رنجها و دردهای تو را درک کند؟! کیست

که دریابد لحظهای کوتاهی از این حرکت به هر عنوان ،خیانتی به تاریخ انسانیت

و کلیه انسانهای حاضر و آیندهي تاریخ می باشد؟

ای امام! درد تو را ،رنج تو را میدانم چه کسانی درد تو را با جان میخرند!؟
جوان با ایمان ،که هستی و زندگی تازهي خویش را در راه هدف رسیدن

حکومت عدل اسالمی فدا میکند.

بله ای امام! درد تو را جوانان درک می کنند ،اینان که از مال دنیا فقط و فقط

رهبری تو را دارند و جان خویش را برای هدفت که اسالم است فدا میکنند.
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ای امام تا لحظهای که خون در رگهای ما جوانان پاک اسالم وجود دارد

لحظهای نمیگذاریم که خط پیامبرگونه تو که به خط انبیاء و اولیاء وصل است
به انحراف کشیده شود.

ای امام! من به عنوان کسی که شاید کربالی حسینی را در کربالی خرمشهر

دیدهام سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و از پرپر شدن جوانان خرمشهری
برمیخیزد و آن ،این است:

ای امام! از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظهای که خرمشهر سقوط کرد من

یک ماه به طور مداوم کربال را میدیدم.

هر روز که حمله دشمن بر برادران سخت میشد و فریاد آنها بیسیم را از

کار می انداخت و هیچ راه نجاتی نبود به اتاق میرفتم ،گریه را آغاز میکردم
و فریاد میزدم:

ای رب العالمین بر ما مپسند ذلت و خواری را.

35ـ سيد شهيدان اهل قلم

شهيد سيد مرتضي آويني

در ش��هر ري به دنيا آمد .دوران كودكي و نوجواني در آنجا بود .در دانشگاه
تهران در رشتهي مهندسي معماري پذيرفته شد .فوق ليسانس معماري در آن
روزگار شغل بسيار پردرآمدي بود.
دوستان دوران دانشجويي ،او را روشنفكر غربزده ميدانستند! اما انقالب در
روح سيد انقالب ديگري پديد آورد.
سيد همه چيز را رها نمود .دنيا را سه طالقه كرد و راهي مناطق عقبافتادهي
كشور گرديد .با تهيه فيلم و گزارش مردم را با آن مناطق آشنا نمود.
با ش��روع جنگ گروه روايت فتح را فعال نمود و براي س��اخت و تهيه فيلم
به مناطق جنگي رفت.
ب��ا پايان جنگ و بنا به توصيهي مقام معظم رهبري بار ديگر گروه را فعال
نمود.
اخالص س��يد زبانزد دوس��تانش بود .فيلمهاي روايت فتح نه نام كارگردان
داشت نه فيلمبردار .فقط نوشته ميشد« :تهيهشده در گروه روايت فتح».
س��ال  72و در جريان فيلمبرداري از مقتل ش��هدا در فكه بر اثر انفجار مين
روح بلندش به ملكوت پرواز نمود.
حضور مقام معظم رهبري در تشييع اين اسوهي اخالص و اين سرباز فداكار
انقالب اهميت مقام او را دوچندان كرد.
ايشان سيد را با لفظ سيد شهيدان اهل قلم خطاب نمودند.
دستنوشتهها و متنهاي س��يد كه در فيلمهاي روايت فتح موجود است بسيار
زيبا و معنوي است .در زير به گوشههايي از آنها اشاره ميكنيم.
اما ابتدا قس��متي از دلنوشتهي س��يد كه پس از ديدار سال  68با مقام معظم
رهبري مكتوب نموده بود را تقديم ميكنيم:
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عزيز ما ،اي وصي امام عشق! آنان كه معناي «واليت» را نميدانند در كار

ما سخت درماندهاند.

اما شما خوب ميدانيد كه سرچشمهي اين تسليم و اطاعت و محبت در

كجاست .خودتان خوب ميدانيد كه چقدر شما را دوست ميداريم و چقدر
دلمان ميخواست آن روز كه به ديدار شما آمديم ،سر در بغل شما پنهان كنيم

و بگرييم.

ما طلعت آن عنايت ازلي را در نگاه شما باز يافتيم .لبخند شما شفقت صبح را

داشت و شب انزواي ما را شكست .سر ما و قدمتان ،كه وصي امام عشق هستيد

و نايب امام زمان(عجلاهلل).

***

عصر روز بیستم بهمن  ،١٣٦٤نخلستانهای حاشیهی اروند:

غروب نزدیك میشود و تو گویی تقدیر زمین از همین حاشیهی اروندرود

است كه تعیین میگردد .و مگر به راستی جز این است؟

بچهها آماده و مسلح ،با كولهپشتی و پتو و جلیقههای نجات ،در میان

نخلستانهای حاشیهی اروند ،آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوش انتظار

طی میكنند .اینها بچههای قرن پانزدهم هجری قمری هستند؛ هم آنان كه

كرهی زمین قرنهاست انتظار آنان را میكشد تا بر خاك بالدیدهی این سیاره

قدم گذارند و عصر ظلمت و بیخبری را به پایان برسانند...

و اینك آنان آمدهاند ،با سادگی و تواضع ،بیتكلف و صمیمی ،در پیوند با

آب و درخت و آسمان و خاك و باران ...و تو هم كه از غرورآباد پرتكلف
نفس اماره راه گم كردهای و به یكباره خود را در میان این بندگان مطیع خدا

یافتهای ،حس میكنی كه به بركت آنان ،با همه چیز ،آب و درخت و آسمان و
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خاك و باران و پرندگان و دیگر انسانها پیوند خوردهای و بین تو و رب العالمین

هیچ چیز نمانده است و دائم الصلوة شدهای.

غروب نزدیك میشود و انتظاری خوش ،دل بیتاب تو را در خود میفشارد.

این نخلستانها مركز جهان است و اگر باور نداری ،خود به خیل این یاوران

صاحب الزمان بپیوند تا دریابی كه چه میگویم .مگر نه این است كه زمان در

كف صاحب الزمان است و اینان نیز یاوران او؟ مگر نه اینچنین است كه خداوند
انسان را برای خلیفت اللهی آفریده است؟ و مگر نه اینچنین است كه انسان را

عبودیت حق به خلیفت اللهی میرساند؟

این نخلستانها مركز جهان است ،چرا كه بهترین بندگان خدا ،یعنی بندهترین

بندگان خدا در اینجا گرد آمدهاند تا بر صف كفر بتازند و بند از اسرای شب بر

گیرند و آیینهي فطرتها را از تیرگی گناه بزدایند و كاری كنند تا جهان بار دیگر
اهلیت والیت نور را پیدا كند.

بعضیها وضو میگیرند و بعضی دیگر پیشانیبندهایی را كه رویشان نوشته

شده است «زائران كربال» بر پیشانی میبندند .در اینجا و در این لحظات ،دلها

آنچنان صفایی مییابد كه وصف آن ممكن نیست .گفتم كه هیچ چیز در

میانهی تو و رب العالمین باقی نمیماند خود تو ،آن كه به او میگویی من .و در

اینجا دیگر منی در میانه نیست؛ من میمیرد و همه به هم پیوند میخورند .آنگاه

دستها در هم گره میخورند و دیگر رها نمیشوند.

در میان نخلستانهای حاشیهی اروند ،پیشاپیش عید فرا رسیده است ،و هر

چه به شب نزدیكتر میشویم ،دلها را اشتیاقی عجیب ،بیشتر و بیشتر در خود
میفشارد .بعضی از بچهها گوشهی خلوتی یافتهاند و گذشتهی خویش را با
وسواس یك قاضی میكاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه میكنند و
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وصیتنامه مینویسند .حقاهلل را خدا میبخشد ،اما وای از حق الناس! و تو به ناگاه

دلت پایین میریزد :آیا وصیتنامهات را تنظیم كردهای؟

در چشم عاشق جز معشوق هیچ نیست .با عاشق بگو که در کار عشق انصاف

دهد ،نمیتواند ،عشق همواره فراتر از عدل و عقل مینشیند؛ جنون نیز .و اصلًا
ّ
عشاق میگویند که این جنون عین عدل و عقل است .عاقالن میگویند :خداوند

عادل است .عاشقان میگویند :بَل عدل آن است که معشوق میکند.

عاقالن چون گرفتار بال شوند ،گویند شکیبایی ورزیم که این نیز بگذرد،

اما عاشقان چون در معرکهي بال درآیند گویند :اگر با دیگرانش بود میلی چرا

ظرف مرا بشکست لیلی؟ عاشقان عاشق بالیند.

متنهايي كه شهيد آويني جهت فيلمها استفاده مينمود بسيار عرفاني و زيبا

بود .در زير به چند نمونه اشاره ميكنيم.

زندگي انسان تمثيل آن مسافري است كه از خانهاي موقت و ناپايدار به سوي

مستقر ابدي خويش بار ميبندد .پس اگر اين خانهها ،خانههاي مجازي هستند و

ما مسافراني در كوچ ،ديگر چه جاي دلبستن و حسرت بردن!

دنيا نه جاي درنگ و فراق است ،بلكه محمل رنجي است كه آدمي پاي در

آن مينهد تا روح در كشاكش ابتالعات عظيم راهي به عالم قرب جويد و آماده

رجعت به آن جايگاهي شود كه از آنجا آمده .پس زنهار ،تا پاي دلت در دامگه

عالم خاك به بند تعلقات نپيچد و زمينگير نماني...

در عالم رازي هست كه جز به بهاي خون فاش نميشود .رازي كه عقل به آن

ره نميبرد .ظاهر عالم در سايهي اسم ساتر و ستار پرده بر اين راز كشيده است
و پردهدار شمشير ميزند همه را تا جز كشتگان راهي به حريم اين حرم نماند.

اي شهيد اي آنكه بر كرانهي ازلي و ابدي وجود برنشستهاي دستي برآر و ما
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قبرستاننشينان عادات سخيف را از اين منجالب بيرون كش...

زندگي زيباست اما شهادت از آن زيباتر است .سالمت تن زيباست اما

پرندهي عشق تن را قفسي ميبيند كه در باغ نهاده باشند .و مگر نه آنكه از پسر

ن 7را از سر خويش بيشتر دوست داشته
آدم عهدي ازلي ستاندند كه حسي 
باشد.

و مگر نه آنكه خانهي تن راه فرسودگي ميپيمايد تا خانهي روح آباد شود.

و مگر اين عاشق بيقرار را بر اين سياره سرگردان آسماني كه كره زمين باشد
براي ماندن در اسطبل خواب و خور آفريدهاند؟!

و مگر از درون اين خاك اگر نردباني به آسمان نباشد جز كرمهايي فربه و

تنپرور بار ميآيد .پس اگر مقصد را نه اينجا در زير اين سقفهاي دلتنگ كه به
كوچههايي بنبست باز ميشود نميتوان ُجست بهتر آنكه پرندهي روح دل در

قفس نبندد .پس اگر مقصد پرواز است قفس ويران بهتر .پرستويي كه مقصد را

در كوچ ميبيند از ويراني النهاش نميهراسد...

ن 7به
گوش كن از وراي حجاب قرنها بار ديگر نداي هل من ناصر حسي 

گوش ميرسد .بشتاب برادرم ،بشتاب.

در فرصت كوتاه زندگي هركس اهليت نمييابد كه مخاطب اين ندا قرار گيرد.

تقدير تو را به اينجا كشانده است كه روزگاري چشم بر جهان بگشايي كه

بانگ قافلهي كرباليي عشق از مأذنه مساجد طنينانداز است تا حسرت ياليتني

شعله بر جانت نيفكند و از نيل به فيض عظيم محروم نماني.

جنگ اگر چه سير آرام زندگي را برآشفت .اما غبار غفلت از مرگ را از

آينهي دلها زدود.

36ـ میرویم تا خط امام بماند.

شهيد مهدي رجببيگي

مهدي رجببيگي در س��ال  36در ش��هر دامغان به دنيا آمد .س��ال  54وارد
دانشكده فني دانشگاه تهران شد و از همان سال اقدامات انقالبي و فرهنگي
خ��ود را آغ��از نمود .مه��دي از بنيانگ��ذاران حركتهاي اس�لامي در ميان
دانش��جويان بود .او از فاتحان النه جاسوسي بود و بيانيههاي دانشجويان را
در نماز جمعه قرائت ميكرد.
دستنوش��تههاي او بس��يار زيباس��ت .مجموع��ه ميرويم تا خط ام��ام بماند
مجموعه مقاالت و اشعار و دستنوشتههاي اوست .منافقين كوردل كه توان
مباحثه با اين س��رباز انقالب را نداش��تند در پنجم مهرماه س��ال  60او را به
شهادت رساندند .متن زير از دلنوشتههاي اوست:

میرویم تا خط امام بماند .خطی که تبلور قاطعیت بر علیه جباران ،عصارهي

عصیان مستضعفان بر علیه مستکبران ،فریاد همیشه مظلومان ،راه پیروز محرومان

است.

میرویم تا خط امام بماند .خطی که رسالت گسستن زنجیرهای اسارت از

دست و پای مغضوبین زمین را بر عهده دارد.

میرویم تا خط امام بماند .خطی که پیام قیام پیروزمند مستضعفان را بر تارک

تاریخ خواهد داشت و پوزهي کثیف جالدان را سرانجام به خاک خواهد مالید.
میرویم تا خط امام بماند.
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خطی که راه پیروز انقالب کبیر اسالمی خلق دالور ایران است و باید که

حماسه قیام را تا دوردستها بکشاند و نهال انقالب را در دل خلقهای تحت ستم
جهان بنشاند.

میرویم تا خط امام بماند .خطی که با نفی هرگونه سازشکاری و ستمکاری،

نوید نابودی سازشگران و ستمکاران را با خود همراه داشت.

میرویم تا خط امام بماند .خطی که پاسدار خون رزمندگان دلیر و شهیدان

به خون خفتهي امت قهرمان ایران است.

خطی که سرانجام شوم امپریالیسم و سلطهگران اجنبی را هماکنون بر قله عالم

نمایان ساخته و دژ مستحکم توحید را در دوردستهای هر ستمکده برپا خواهد

داشت ...میرویم تا خط امام بماند.

***

شهادت در راه خدا برای من از عسل شیرینتر است« .محمود» شهید شده

است« ،حسین» شهید شده است« ،علی» شهید شده است« ،جمال» شهید شده
است .کسی نمرده است ،همه زندهاند...

خدایا! تو بنگر که چگونه فرزندان ابراهیم ،اسماعیلوار به قربانگاه ابتال

میشتابند و پیروزمندانه جان میسپارند.

ببین که چگونه اسطورههای شهادت ،حیات را به بازی گرفتهاند و مرگ ،به

اسارتشان درآمده است .ببین که چگونه آیهي وجودشان در بستر جاری زمان،

حیات را تفسیر میکند.

خدایا! یارانمان ،یارانمان! یارانمان ...مهاجران رفتهاند و ما بیانصار شدهایم.

دالوران قبیلهي نور ،در نبرد با ظلمت ،به دشت روشنایی هجرت نمودند تا

قلهي فالح را فتح کنند و چونان ستارهای در آسمان تیره بدرخشند.
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خدایا! به ابرها بگو بگریند ،به کوهها بگو بشکافند ،به دریاها بگو بخروشند،

به طوفانها بگو بشتابند ،به رودها بگو بنالند ،به چشمهها بگو بجوشند ،به آسمانها
بگو ببارند و به کائنات بگو اشک بریزند.

به درختها بگو که برگهایشان را فرو ریزند و به خزان غربت سرزمینمان رنگ

ببازند .به عقابها بگو که بر سوگ یارانمان بنشینند.

به فرشتگان بگو که خلیفهات را در زمین ببینند .تا آیه «انی أعلم ما ال تعلمون»

نزولی دوباره بیابد.

به محمد 9بگو که پیروانش حماسه آفریدند .به علی 7بگو که شیعیانش

قیامت برپا کردند.

به حسین 7بگو که خونش همچنان در رگها میجوشد .از آن خونی که در

دشت کربال ریخت ،سروها رویید ،ظالمان سروها را بریدند ،اما باز هم سروها

سر به فلک کشیدند.

به عباس بگو که دستانش بر پیکرمان آویخته است .به آدم ابوالبشر بگو که از

هابیل تاکنون ،همواره شهیدمان کردهاند.

خدایا! چه رنج بزرگی است! تو میدانی که ما چه دردی میکشیم؛ پنداری

که چون شمع آب میشویم.

ما از مرگ نمیهراسیم ،اما میترسیم که بعد از ما ،ایمان را سر ببرند .و اگر

دل از سوختن برگیریم ،روشنایی نابود شود .و جای خود را دوباره به شب

بسپارد ،پس چه باید کرد؟!

از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از سوی دیگر ،باید شهید شویم

تا آینده بماند!! هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند و هم باید امروز بمانیم تا
فردا شهید نشود!!
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عجب دردي کاش راهی بود تا امروز شهید شویم و فردا باز زنده گردیم تا

دوباره شهید شويم!!

آری ،یاران همه به سوی مرگ رفتهاند در حالی که نگران «فردا» بودند.

خدایا نکند وارثان خون این شهیدان در راهشان گام نزنند؟! نکند شیطانهای

کوچک با خون اینان خان شوند؟

نکند جانمایهها ،برای بیمایههای دون ،سرمایهي مقام شود .نکند زمین

خونرنگ به تسخیر هواداران نیرنگ در آید.

نکند شهادت آنها پایگاه «دنائت» آنها بشود!؟ نکند میوهي درخت فداکاری

اینان را صاحبان ریاکاری بچینند؟!

نکند جنگ یارانمان به چنگ فرنگیمسلکان افتد!؟ نکند خونین کفنان در

غربت بمیرند تا «خویش باوران غرب» کام گیرند!؟

خدایا! ماندن چقدر دشوار است .و در غربت زمین ،بی یار و یاور حضور

داشتن ،همانند غیبت است.

انگار که کمرمان شکسته و زنجیر درد ،دستهامان را بسته و غم در سینهمان

نشسته است...

شعر زير سرودهاي از شهید مهدی رجببیگی است:

خون شد دلم خدايا ،رحمي نما به حالم از دوري رفيقان ،آشفته شد خيالم

تا قلهي هدايت ،ياران من برفتند

گم گشتهام خدايا ،در كوچهي ظاللم

از شاهدان تاريخ ديدار تازه گردد

فالي گرفتهام دوش ،خونين نمود فالم

همچون پرنده عاشق ،من عاشق پريدن اندر غم شهيدان بشكسته هر دو بالم

آيم به سوي جنت تا رويتان ببينم

مهمان شوم شما را گر حق دهد مجالم

37ـ شهيد گمنام

شهيد حميدرضا مالحسني

ش��هيد حميدرضا مالحسني در س��ال  1344در خانوادهاي متدين و انقالبي
در جنوب تهران چش��م به جهان گشود .در س��ن هفده سالگي عازم مناطق
عملياتي حق عليه باطل شد .وي در عمليات «والفجر  »4در حالي كه هجده
سال از بهار زندگياش ميگذشت به دست دشمن بعثي به شهادت رسيد و
پيكر مطهرش مفقود شد.
بنا به اظهار تنها خواهر ش��هيد ،مدتي قبل ،هنگامي كه به زيارت قبور مطهر
شهدا در بهشت زهرا 3رفته بودند ،بر سر مزار شهيد «سيد احمد پالرك»
حاضر ش��ده و عكس برادرش را به همراه اين ش��هيد و چند رزمنده ديگر
مش��اهد ميكند و ش��هيد پالرك را به جدهاش حضرت فاطمه زهرا3
قسم ميدهند كه خبري از برادر مفقودش برسانند.
چند شب بعد از اين توسل ،خواهر شهيد در رؤياي صادقه مشاهده ميكند
كه ش��هيد حميدرض��ا در منطقه پونك با جمعيت زي��ادي در حال حركت
است ،وقتي علت را از ايشان جويا ميشود ،ميگويد:
«اينها براي تشييع من آمدهاند و بنده هم به اذن خداوند همه آنها را شفاعت
ميكنم».
ب��ر اين اس��اس و ط��ي تحقيقات ميداني از مراجع مربوطه مش��خص ش��د،
مشخصات يكي از شهداي گمنام تدفينشده در بوستان نهج البالغه با شهيد
مالحسني مطابقت دارد.
ش��هيد مالحس��ني در تاريخ  12آب��ان  62مجروح و به هم��راه تني چند از
همرزمان به دست نيروهاي بعثي افتاده است و طبق اعالم نيروهاي اطالعاتي
ايران ،بعثيها مجروحان را به ش��هادت رسانده و در شهر «سيد صادق» عراق
به خاك سپردهاند.
در اوايل س��ال  1389تعداد دوازده شهيد در عمليات عمراني توسعهي شهر
«س��يد صادق» عراق كشف و طي مراسم با ش��كوهي به جمهوري اسالمي
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ايران تحويل داده ش��دند و تعداد س��ه تن از اين ش��هداي عزيز در سالروز
شهادت امام جعفر صادق 7در بوستان نهج البالغه واقع در ميدان پونك
به خاك سپرده شدند.
ش��هيد بزرگوار پ��س از آرميدن در اين نقطه ،مجددًا ط��ي چند مرحله در
رؤياي صادقه به بس��تگان اعالم كرد «من همان ش��هيد قبر وس��طي بوستان
نهج البالغه هس��تم ».به اين ترتيب صحت تعلق قبر مطهر به ش��هيد بزرگوار
«حميدرضا مالحس��ني» بر اس��اس تطبيق روياهاي صادقه با اسناد و شواهد
موجود و پرونده شهيد اثبات شد.
در روز جمعه  12آذر  89اين مكان مقدس به قدوم مبارك ولي امر مسلمين
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنهاي(مدظله العالي) متبرك و من ّور شد و
معظم له در جريان كرامت و اعالم هويت شهيد قرار گرفتند.
نكت��ه عجيبتر اينكه وقتي متن كتاب به پايان رس��يد ب��ا تعجب ديديم كه
وصيتنامه يك شهيد كم است .قرار شد روز بعد آن را انتخاب كنيم.
ش��ب در عالم خواب مش��اهده كردم كه در مجلس امام حسين 7همراه
ب��ا مردم نشس��تهام .پيرمردي جلو آم��د و كاغذي به م��ن داد و گفت :اين
زندگينامه و وصيتنامه شهيد مالحسني است!!
روز بعد متن كتاب به پايان رسيد.

«بسم رب الشهدا والصدیقین»

«من المؤمنین ٌ
رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه ،فمنهم من قضی نحبه و منهم من

ینتظر و ما بدلوا تبدیال»
«در ملکوت اعلی جز شهید کسی زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد
به طفیل شهداست و شفاعت آنها» «شهید آوینی»
«وصیتنامه شهدا را مطالعه کنید که انسان را می لرزاند و بیدار میکند« ».امام
خمینی(ره)»
بعضی از آن مؤمنان ،بزرگمردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا

بستند کاملًا وفا کردند .بعضی از آنها بر آن عهد ایستادگی کردند و شهید
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شدند و برخی به انتظار شهادت مقاومت کرده و عهد آنها تغییر نکرد.

چه عارفانه است نالهي آخرین را سر دادن .چه عاشقانه است لبیک آخرین

را گفتن.

با سالم و درود بیکران به محمد و آل محمد 9که خط سرخ شهادت

را ترسیم نموده تا به انسانها راه به خدا رسیدن را بیاموزند .به ما یاد بدهند که

در مقابل دشمنان اسالم و اهلبیت و معصومین چگونه مبارزه کنیم و امروز
این ساللهي پاک رسول اهلل ،زادهي زهرا 3خمینی روحاهلل است که چراغ

روشنای راه ما میباشد و این مسئولیت خطیر رهبری را به عهده دارد.

شهادت راحتترین و آسانترین و بهترین راه رسیدن به خداوند میباشد.

شهادت باالترین درجهي کمال انسان است .ای افرادی که وصیتنامه این حقیر
را میخوانید ،زندگی این دنیا را خانه اصلی خود مپندارید ،که زندگی در رفتن
است .ما برای خوشی به این دنیا نیامدهایم ،اینقدر به فکر دنیای فانی نباشید.

چشم بر هم زنید پیر شدهاید و پایتان لب گور است .آن وقت دیگر خیلی دیر

شده است و جز این نیست که دنیا فریب و دروغ است.

به فقرا و جبهههای جنگ و جنگزدگان کمک کنید .اگر توانستید کتابهای

آقای دستغیب را بخوانید تا میلتان به زندگی این دنیا کم شود.

ای حزب اللهیها ،امام عزیز فرموده کلید بهشت خودسازی است .قرآن را

زیاد بخوانید و خوب عمل کنید .در روز قیامت قرآن درد ما را دوا میکند،
پشیمانی به درد نمیخورد و گفتهي قرآن را تا حد امکان عمل کنید و به دیگران

بیاموزید.

آیة الکرسی را زیاد بخوانید .شبها با وضو بخوابید .هر شب در موقع خواب
که ِ
مرگ کوتاهمدت است سورهي واقعه را بخوانید .ذکر خدا را فراموش نکنید.
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دعاها را زیاد بخوانید .ما غیر از دعا و نیایش چیز دیگری نداریم .مسائل نفسانی
را که جهاد اکبر است مواظب باشید که سرکش نباشد .برای خدا کار کنید.

اختالفات داخلی را کم کنید .مسائل اخالقی را حتمًا رعایت کنید.

در نماز جماعت و نماز جمعه حتمًا شرکت کنید .مساجد را خالی نکنید .در

هر سنگری که هستید آن را محکم حفاظت کنید.

اگر جسمی(ناتوان) از من باقی ماند ،که امید آن کم است!! آن را در کربالی

ایران یعنی بهشت زهرا 3دفن کنید و اگر جسمی برای شما نیامد این را بدانید

که فاطمه زهرا 3و امام زمان(عجلاهلل) بر باالی َس ِر ما میآیند و ما تنها نیستیم.
مبادا میدان را خالی کنید تا کسانی که دشمن اسالم هستند بر مسلمين تسلط

پیدا کنند.

سطح آگاهی بچههای مسلمان را باال ببرید و ریشههای عقیدتی آنها را محکم

کنید تا از اسالم منصرف نشوند .امیدوارم که شما به اينها عمل کنید و به دیگران

تذکر دهید و از این لحاظ شرمندهي شما هستم.

اگر شهادت نصیب من شد که به آرزوی دیرینهي خویش رسیدهام و راه

حسین 7را که راه مبارزه و خون بود تداوم دادهام .من و تمامی رزمندگان


برای رفع تکلیف میجنگیم و در این راه از هیچ عاقبتی نمی هراسیم.

انشاءاهلل که شما حزب اللهیها هم در راه شهادت از دنیا بروید .چون مرگ

در بستر دردآور است برای جوانان و انشاءاهلل خداوند گناهان گذشته ما را

ببخشد.

برادران حزب اللهی جبهه را تنها نگذارید .حتمًا در این دانشگاه اسالمی که

کارنامهي قبولیاش شهادت است شرکت کنید.

من این راه را با عالقه و میل قلبی خویش انتخاب کردم و با آغوش باز به
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استقبال لقاءاهلل میشتابم و انشاء اهلل به هدفم میرسم.

و این مرگ در راه خدا یعنی «شهادت» از عسل برایم شیرینتر و از آب

خنک در روز تابستان گواراتر میباشد.

اما سخن با پدر و مادر و برادرانم و خواهرم هر کدام برای من الگوی تقوا و

ایمان بودید و احکام اسالمی را برای من یادآوری میکردید ،زنده ماندن من
که نتوانست برای شما و اسالم مفید باشد.

شاید شهید شدنم بهتر باشد .من که در این مدت اندک عمرم نتوانستم

زحمات شما را جبران کنم.

انشاءاهلل در روز موعود پاداش زحمات شما را خواهم داد .در این مدت عمر

کوتاهم خطاهای زیادی از من سر زده است امیدوارم که هم شما و هم همه
کسانی که این وصیتنامه را میشنوید من را ببخشید و از درگاه خداوند متعال

برای من طلب مغفرت و آمرزش نمایید.

خدایا کمکم کن تا این جسم ناتوان خویش را در راه تو نثار کنم...

«والسالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته»
1362/02/29

38ـ شبنامهي غم

شهيد غالمعلي رجبي

شهید غالمعلی رجبی در سال  1333در محله آذربایجان تهران در خانوادهای
مذهبی به دنیا آمد .پدر وی حاج حسن که از اساتید برجسته اخالق و عرفان
زمان خود بود اهتمام ویژهای در تربیت فرزندان خود ورزید.
غالمعلی بنا بر راهنماییها و تربی��ت پدر بزرگوارش مداحی اهل بیت 7را
از همان س��نین نوجوانی آغاز و به دلیل آش��نایی با معارف قرآنی و اسالمی،
استعداد در سرودن و حفظ شعر توانست در این عرصه سریع رشد نماید تا به
آنجا که از َسبکها و اشعار وی مداحان برجستهي بسیاری استفاده می نمودند.
شعر معروف زير از نمونه كارهاي اوست:
قربون این همه لطف و کرمت...
قربون کبوترای حرمت
وی با انتخاب ش��غل معلمی راه پدر بزرگوارش را ادامه داد و در مدت عمر
کوتاه خود توانست تاثیرات به سزایی بر اطرافیان خود به ویژه جوانان بگذارد.
تربیت نس��ل جوان در محیط مس��جد و مدرسه ،ش��هید غالمعلی رجبی را از
حضور در جبهههای حق علیه باطل باز نداش��ت و سرانجام در سال 1367در
سن  34سالگی در عملیات مرصاد و در آخرين روزهاي دفاع مقدس توسط
گروه��ک منافقین در حالي كه ذكر يازهرا 3به لب داش��ت به ش��هادت
رسید.
شبنامهي غم يك از دستنوشتههاي اين عارف وارسته است:

چاه ظلمت است ،اینکه قعر آن نشستهام ،و یا کوزهای محبت ،که خاموش و

ّ
تل خاکسترش روی هم انباشته و من در البهالی آن غوطهورم .و یا به کام نهنگ

هوا در قعر ظلمتم.
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آری ِ
شب ناکامان چنین است .و دل واماندگان وادی حسرت ،گرم این

قفس .که تمام روزنههایش بسته و زندانی آن خسته و پرشکسته ،و من به

دیوارهی این چهار خانهي فانی و این حجاب ظلمانی سر نهاده به بیرون فکر

میکنم.

به آنجا که نور است و تأللو آن گیسوی عاشقان و عارفان و سوختگان و

قدوسشان
محرومان و آزادگان را نوازش می دهد ،به آنان که ندای یا سبّوح و یا ّ

نزدیکی سپیده را نوید میدهد.

در این ظلمت که نیمه شب همه جا را فرا گرفته تو کیستی که با چراغ امید

پا به دلم نهادی؟! و مرا نوید میدهی ،انگار سیاهی نیست! انگار زندان نیست!
انگار شب نیست و زمستان نیست .بلکه در نسیم صبحگاهان بهاری کنار آب

چه مرغان
زالل رود ،و در زیر درختی سبز کنار گلهایی رنگارنگ نشستهام و َچه َ

عاشق از پردهی گوشم به مهمانی وجودم وارد شده و دلم را غرق در ترنّم و
بهجت نموده است.

تو کیستی كه با من نجوا میکنی؟ تو کیستی كه دلم را آرامش میبخشی؟

تو کیستی که ظلمت را در وجودم نابود میکنی ،تو کیستی كه تا اسم قشنگت

از دل پردردم بر زبانم جاری میشود دلم می لرزد!؟ اشکم جاری میشود ،آه
این اشک است ،ولی اشک حسرت نیست .اشک ذلّت نیست .اشک شوق و
محبّت است.

آیا تا به حال اشک محبّت ریختهای!؟

آیا تا به حال دلت به زلف دلبری آویخته شده!؟

افسوس ،نمیتوانم به دیگران ثابت کنم .مهم نیست اصلًا روزی که این هدیه

محبّت را به من سپردی ،عهد گرفتی به دیگران نگویم .اصلًا اول شرطش این
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بود که دیگران غریبه باشند .آه معذرت میخواهم ،میخواستم یادگار بماند نه
اينكه دیگری بداند.

		
آنکه را اسرار حق آموختند

ُمهر کردند و دهانش دوختند

آن وقت که سیاهی شب در همه جا سایه گسترده و دیدگان اغیار کمکم بر

روی هم قرار میگیرد و خواب همه را میرباید دیدگانم بیدار است .بیاختیار
دلم می لرزد .بله او هم بیدار است و صدای مرا میشنود.

چرا با هم حرف نزنیم؟ او خالق من است .خدای من است .امید و تکیهگاه

من است .از سویدای دل صدایش میزنم.

طنین صدای جانگدازم دلم را به تالطم میاندازد .و موج دریای وجودم

کشتی محبّت او را به حرکت وامیدارد و موج اشک از ساحل دیدگان خسته
و بیدارم بیرون میجهد.

ای واماندگان سوخت میخواهید!؟ بهترین سوخت ،محبّت است .نگاه کنید

چقدر سریع میروم .و میروم و میروم تا به او برسم و این تازه اول راه است.

الهی الهی الهی

ندارم به جز تو پناهی الهی

الهی وجودم ز تو سامان یافت .دردم از تو درمان یافت .مرا خلق نمودی که

لطف کنی ،نه بسوزانی .راستی از سوختن امشبم لذت میبرم شما را نميدانم!
بسوزان هر طریقی میپسندی

که آتش از تو و خاکستر از من

ای همیشه بیدار ،مرا بیدار خویش دار ،ای یگانهي دلدار ،مرا به راه خویش

دار ،ای بهترین غمخوار مرا به خویش وامگذار.

به حق پاکانت که تاج اکرام بر سرشان نهادی و بر سریر ع ّزتشان نشاندی و به

راه سعادتشان کشاندی و به اوج رفعتشان رساندی و آنان را چشم خود خواندی
و از جام شهادت نوشاندی .قَ َسمت میدهم به گدايی خویش مفتخرم فرمايی.
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بگذار تا گدای تو باشم کز افتخار بر کائنات فخر فروشد گدای تو.

حبیبم تويی ،طبیبم تويی ،انیسم تويی ،شفیعم تويی ،فقیرت منم ،مریضت

منم ،ذلیلت منم ،حقیرت منم ،آه چه شبی است امشب که همه جا روشن است!

آنان که میگویند خورشید شب طلوع نمیکند کجایند!؟ آری خوابند و
خورشید را نمیبینند.

خورشید چیست!؟ محبّت یار .نورش چیست؟ ذکر یار.

ای خورشید محبت در بحر دلم بتاب .ای بخار هوس ،از دلم بیرون رو .ای

آسمان ندامت ،ابر شو و از دیدگانم با شرمندگی ببار.

ببار و به یاد آور زمانی که در منجالب گناه غوطه میخوردی و او با مرحمت

و لطف بیپایانش تو را مهلت داد و باب توبه به رویت گشود و باز به خیر

محبّتش تو را به سوی خویش کشاند و از اشکی که در دیدگانت به ودیعت

نهاده بود قطرهای بر چهرهات دواند.

آری ،او بازویم گرفت و به سر منزل عفوش رساند و باز من از او شرم نکردم

و فراری شدم و سی سال است که عمل من و او تکرار میشود .او از کرم و
لطفش دست بر نمیدارد و من از گناهم!

امیدوارم باز هم مرا ببخشی ،خودت بد عادتم کردی و من هم امیدوارم که

امید به عفوت را از هیچ کس مگیری که نا امیدان فاسقند.

چه شبی است امشب که پردهها کنار میرود .تو به مهمانی دعوتم کردی!؟

ولی من آداب و رسوم این مهمانی را نمی دانم!

اگر اینگونه فکر میکنم به دلیل عشقی است که از دلم زبانه میکشد تو آن

را به امانت در دلم نهادی.

راستی چرا همه ظاهرًا میخوانندم ولی باطنًا میرانند!؟ نه اینکه ناراحت
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شوم ،بلکه میخواهم بدانم آیا تو نیستی که این طور خواهی!؟

خود من هم همین طور ،آنها را میخوانم ولی در باطن نمیتوانم به سویشان

بروم .شاید به خاطر این است که هر کس به تو نزدیک میشود باید با دیگران

غریبه باشد و تو هم این طور میخواهی زیرا هر چقدر از دیگران دور میشوم به

تو نزدیکم.

برای همین است که با خودم میگویم که احترام ظاهريشان به چه کار من

میآید!؟

موالی من ،دوستی دیگران را به خاطر تو پذیرفتهام و گرنه دوستی به غیر تو

به چه دردم میخورد ،فعلًا که راست میگویم اّما در آینده نميدانم ،البته تو

میدانی.

این چند صباح دیگر را به خاطر ارباب بیکفنم بیا و با من قهر مکن و من

میترسم از بس که تو آشتی کردی و من قهر خسته شوی.

آیا وقت آن نرسیده که عالجم کنی!؟ به هر که بگویم مسخرهام میکند ،تو

چطور!؟

اگر مریض تو قابل عالج نیست چرا در قرآن آوازهی(هو شفاء) سر دادی و

چرا خوبانت به(یا شافی) صدایت میكنند!؟

شاید دوا را فقط به خوبها میدهی؟ بدها مگر بندهات نیستند!؟

حکم بر قتلم کن اما ،از جدايی دم مزن جانفشان هستم ولی در هجر صابر

نیستم؛ چون به صفحهي پنجم رسیدم به نام پنج تن صفحهی سفید را سیاه

نمیکنم و امیدوارم به محبّت آنان این صفحات تأثیر بخشد.
معصوم :چهارده رجب

الرجبیّون) به نام چهارده
(أین ّ

غالمعلی رجبی
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شهيد غالمعلي رجبي در وصيتنامهاي كه ساعاتي قبل از شهادت تنظيم

كرده بود ميگويد:

		
		

به خون خويش نوشتم به روي سنگ مزارم

كه من به جرم محبت قتيل خنجر يارم

اينجانب غالمعلي رجبي جندقي وصيت ميكنم كه:

مرا در هيئتها فراموش نكنيد .در مجلس ختم و غيره فقط روضهي

اباعبداهلل 7خوانده شود.


اگر به من اجازه داده شود به دنيا رجوع كنم و با روحم به شما سر بزنم

فقط دوست دارم در هيئتها و روضهها شركت كنم.

شما را سفارش ميكنم به عزاداريها كه بالها را دفع ميكند و اشك بر امام

حسين 7كليد پيروزي است...

بهترين هديه براي من اشك چشم براي امام حسين 7است.

اگر گاهي در هيئتها يك قطره اشك براي ارباب را به من هديه كنيد از

همه چيز براي من باالتر است.

آنقدر كه اين يك قطره را به بهشت نميفروشم.

به اميد ديدار در قيامت غالمعلي رجبي انديمشك 67/5/4

39ـ توسل

شهيد محمدجواد اسالميفر

كودكي خردس��ال بود كه مادرش را از دست داد .از همان ايام آرزو داشت
مادرش را ببيند! وقتي بزرگتر ش��د عش��ق او به ديدار مادر تغيير يافت .طبق
حديثي كه حضرت زهرا 3را مادر همه شيعيان ميداند ميگفت :دوست
دارم قبل از شهادت مادرمان را ببينم.
حجت االس�لام پناهيان ميگفت :ش��ب عمليات خيبر محمدجواد را ديدم.
خوش��حال بود .در اين دني��ا نميگنجيد .آرزويي كه س��الها در دلش بود را
ميدانس��تم .به من اشاره كرد و گفت :آرزويي كه داشتم برآورده شد! ديگر
هيچ آرزويي ندارم.
محمدجواد دانش��جو بود .به خاطر جنگ درس را رها كرد .مداح بود .سوز
دروني عجيبي داشت .به دعاي توسل ارادت خاصي داشت .بچههاي قديمي
لش��گر مداحي او را در دوكوهه به ياد دارند.عجيب آنكه لكنت زبان داشت
اما زماني كه مداحي مي كرد هيچ مشكلي نداشت!!
ديماه س��ال  62ازدواج نمود .با لباس سپاه در مراسم عروسي حاضر شد .در
همان مراس��م پش��ت ميكروفن رفت و گفت :ازدواج ما روزي است كه در
خ��ون خود بغلتيم! چهل روز بع��د از ازدواج در عمليات خيبر در حالي كه با
مسئوليت تبليغات لشكر  10سيدالشهدا راهي خط مقدم شده بود بر اثر انفجار
خمپاره در خون خود غلتيد.
محمدجواد متولد مشهد بود .در مشهد زندگي ميكرد .اما همان اوايل جنگ
وصيت كرد در بهش��ت زهرا به خاك سپرده شود! ميگفت :روزي خواهد
آمد كه اين قبرس��تان به زيارتگاه تبديل خواهد ش��د!! و اكنون در قطعه 27
بهشت زهرا در جوار ديگر دوستانش آرام گرفته.
متن زير قس��متي از وصيتنامه اين سردار غريب است .محمدجواد اسالميفر
پ��س از اقرار به وحدانيت خدا و نبوت و واليت ،با حديث زير آغاز ميكند
و ميگويد:
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باالي دست هر نيكوكاري ،نيكوكاري ديگري است تا اينكه شخص در راه

خدا به شهادت برسد .همين كه در راه خدا شهيد شد ديگر باالتر ندارد.

حمد و سپاس خدايي كه ما را هدايت كرد و اگر او هدايت نميكرد هرگز

هدايت نميشديم .منت خداي را كه در خانوادهاي مذهبي به دنيا آمدم.

شكر معبودي را كه بر منت نهاد كه در جواني با شور انقالبي مردم مسلمان

مواجه شدم و از انحراف مصون ماندم.

خداوندا از اينكه بنده را اليق دانستي تا در راه تو با دشمنانت بجنگم بسيار

بسيار سپاسگزارم .خدايا ما را از لغزشها حفظ كن و مرا جزء شهدايي قرار ده كه

به آنها وعدهي عند ربهم يرزقون دادهاي.

خداوندا جوان بودم ،گناه كردم .نعمت دادي ،ناسپاسي كردم .عطا كردي،

جفا كردم .رهبري دورانديش و باتقوا فرستادي پيروياش نكردم .مردان صالح
و متقي را الگو قرار دادي باز درس عبرت نگرفتم.

خون پاك شهيدان در مقابل چشمانم به زمين ريخت ،پيكر مطهر جواناني در

پيش ديدگانم پرپر شد اما لحظهاي به فكر ادامهي راهشان نبودم.

به لطف حق و به رهبري امام و به همت امت امام ،انقالبي اسالمي و بزرگ

برپا شد ولي من هيچگونه انقالبي در درون خود نكردم .با اعمال خود هر لحظه

از تو دورتر شدم.

خداي مهربان .من گناهانم زياد ،پروندهام سياه ،قلبم تيره ،دلم همچو سنگ و

از همه مصائب باالتر اينكه لذت مناجات با خودت را از من گرفتهاي .نميدانم

چه بگويم فقط اين كلمه بر زبانم ميآيد :ياغفار!

آيا بنده فراري جز در خانهي مواليش جايي دارد .خدايا تو آن پروردگاري

هستي كه دري از رحمت به روي بندگانت باز كردي و فرمودي :توبوا الي اهلل

توسل
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توبه نصوحًا .بياييد به سوي خدا .آمدني بي بازگشت .آيا چه عذري دارد در روز
قيامت كسي كه داخل اين خانه نشود!؟

خدايا اگر من شايستهي رحمت تو نيستم تو شايستهاي كه به فضل و كرم

وسيع خود بر من جود كني .خدايا من بندهي ضعيف و گنهكار تو هستم و تو
خداي قدرتمند و آمرزندهي من هستي .اگر من را ببخشي يا به آتش ببري كسي

نميتواند به تو اعتراض كند .مگر نگفتي :هر كه مرا بخواند جوابش را ميدهم.
خدايا مرا از آنهايي قرار نده كه از آنها روگرداني.

هم اينك كه به جبهه آمدهام همه بدانند كه من براي ارضاي هواي نفس

و خوشگذراني و از روي بيهودگي پا در اين ميدان نگذاشتهام .اينجا كربالي

عاشقان است .اينجا دانشگاه ايثار و اخالص است.

اي مردم ،خداوند اگر ميخواست خود ميتوانست از كافران انتقام بگيرد.

اما اين جنگ ايمان و كفر براي امتحان من و شماست .تا مجاهدان از منافقان

تشخيص داده شوند.

اي كساني كه به جبهه و اين همه خونهاي ريختهشده اهميت نميدهيد .دانا

باشيد كه شهدا به اين سادگي از شما نخواهند گذشت.

اي شما كه منتظر قائم(عجلاهلل) نشستهايد ،خود قيام كنيد .در سنگرهاي

اسالم قدم بگذاريد و در اينجا با دفع متجاوزان به اسالم منتظر آقا باشيد .كه
اين انتظار طوالني نخواهد شد .زيرا يوسف زهرا 3هر روز و شب در كنار

سربازان مخلص خود ميباشد.

جبهه تكرار صحنههاي بدر و حنين است .فقط جاي رهروان راه حسين است.

جبهه منزلگاه عاشقان پير خمين است.

اي فاميل و دوستاني كه به مشهد ميرويد در كنار حرم حضرت براي اين
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همسايه روسياهي كه بيرون كرده دعا كنيد .مرا در بهشت زهرا دفن كنيد .روي

قبرم بنويسيد :ياوجيهًا عنداهلل اشفع لنا عنداهلل شايد فرزندان فاطمه پهلوشكسته

باعث آبروي ما شوند.

ن 7مادر نداشتم تا
سخني با مادر مرحومهام :خدايا من هم مانند اربابم حسي 

از محبتهاي او بهرهمند گردم .مادر ندارم تا برايم گريه كند .اما امالبنين در مدينه

براي امام حسين گريه كرد .ناله زد و فرزندانش را به ياري او فرستاد.

مادر جان گرچه تو را نديدم اما انشاءاهلل نزد فاطمه روسفيد باشي...

هرچه هست در جبهه است .هر كس هر گمشدهاي و هر نياز روحي دارد او

را به جبهه بفرستيد .موال علي ميفرمايد :انسان هر قدمي كه برميدارد هر لحظه

كه از عمرش ميگذرد قدمي به مرگ نزديكتر ميشود .پس من و امثال من با

هر قدم به دوزخ نزديكتر ميشويم.

خدا در قرآن ميفرمايد :اگر مغفرت ميخواهيد ايمان به خدا بياوريد و در

راه او جهاد كنيد كه شامل اعظم درجه عنداهلل قرار گيريد.

سخني با همسرم :من و تو اولين زوجي نيستيم كه دشمنان خدا زندگيمان را

از هم پاشيدند .به محله ما نگاه كن؟ به شهرمان بنگر و...

چقدر جوانان باتقوا خوشي و زندگي و همسرشان را به خاطر خدا از دست

دادهاند .اما چون مسئلهي خداست حل شده است .يادت هست گفتم عروسي

ما چه روزي است.

حاال امروز روز شادي من و توست .در بين مردم شاداب باش و تبريك

مردم را با دل و جان بپذير .هميشه اين آيه در ذهنت باشد :يا ايهاالناس انتم
الفقراء الي اهلل و اهلل هوالغني الحميد...

به اميد زيارت آقا ابا عبداهلل در دنيا و آخرت

40ـ جلوه جالل

شهيد جالل افشار

از طالب وارس��ته بود .شاگرد مخصوص آيتاهلل بهاءالديني .ايشان فرموده
بودن��د :امام زمان از من يك يار خواس��ته بود و من جالل افش��ار را معرفي
كردم!! بارها شنيده بوديم كه ميفرمودند :از مزار جالل نور خاصي به سوي
آسمان ساعد است!
جالل افش��ار از پاسداران و مس��ئوالن عقيدتي س��پاه اصفهان بود .سال 58
ازدواج نم��ود و ثمره اين ازدواج دختري بود ك��ه در دوران طفوليت پدر
را از دست داد.
جالل در عمليات رمضان به قافلهي نور پيوست .متن زير وصيتنامهي جالل
است.

با خود گفتم كه در اين لحظه آخر به عنوان ذكر ،چه بنويسم تا باقيات

الصالحات باشد .از خدا خواستم تا آيهاي را برايم بياورد كه آن را سرلوحهي

نوشتهام قرار دهم.

ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون .من كان يرجوا

لقاءاهلل فان اجل اهلل الت و هو السميع العليم .و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان

لغني عن العالمين .والذين امنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم و
اهلل ٌ
لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون« .عنكبوت  4تا »7

خداوندا ميداني كه من بسيار گناه كردم .اما ازگناه بيزارم .آنگاه كه نافرماني
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و ناسپاسي تو را انجام دادم نميخواستم در مقابل قدرت بيپايان تو بايستم ،بلكه

بر اثر ضعف نفس ،سستي و تنبلي خود عصيان كردم .اما تو اي كريم آنقدر

رحمتت گسترده است كه بسياري از آنها را مخفي كردي و مرا در اين دنيا
مفتضح نساختي .پس اينك كه جانم را ميستاني و پس از آن ،در برزخ و معاد

آبرويم را مبر .خدايا مرا در اين دنيا بسوزان اما لحظهاي فراق و جدايي خودت

و اوليايت را برايم مياور .خداوندا مرا به آتش خشم و غضب خود نسوزان.
خداوندا مشتاق ديدار تو هستم .ولي چه كنم كه حجابها مرا پوشانده و چشم و

قلب را از من گرفته است.

خدايا تمام دوستانم عاشقانه به سوي تو پركشيدند و من بيثمر ماندهام .خدايا

با دست خالي به سوي تو ميآيم .و از تو طلب بسيار دارم .بر من مسكين رحم
كن كه بر درگاهت آمدهام .خدايا با ريختن خونم پردههاي ظلمت را از من
برگير و مرا به سوي نور رهنمون باش.

خداوندا خجالت ميكشم كه با تو سخن بگويم اما كرامت تو و رأفت و

رحمتت مرا به اينجا كشانده است كه چنين در پيشگاهت جسورانه مسئلت نمايم.
آخر تو به من همه چيز دادي و من كاري براي تو نكردم .خدايا نميدانم

چگونه از بندگانت عذرخواهي كنم .آيا آنان عذر مرا ميپذيرند؟!

آخر گمان ميكردند من بندهي صالح تو هستم .و بر همين منوال مرا شرمنده

ساختند .اگر حال باطن مرا بنگرند چه ميگويند؟!

پس تو كه ظاهرم را نيكو ساختي باطنم را نيز اصالح كن .خداوندا به بندگانت

چه گويم كه هركدامشان كتاب بزرگي هستند از اندرز و پند.

با اين حال با زبان قاصرم ميگويم كه اي امت به پاخواسته قيام خود را حفظ

ن 7حجت اهلل االعظم(عجلاهلل) بيايد
كنيد تا قائم دين حق فرزند اميرالمؤمني 
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و پرچم توحيد را بر فراز قلههاي جهان به احتزاز درآورد.

به نصيحتها ،پندها و فريادهاي نائب بر حقش اين پيرمرد موحد كه قلبش براي

اسالم ميتپد گوش فرا دهيد و موبهمو اجرا كنيد تا رضايت خدا حاصل شود.

نيتها را خالص كنيد كه شرك ظلم عظيمي است .خودپرستي و خودمحوريها

را كنار بگذاريد و به اسالم و قرآن بيانديشيد.

مد نظر داشته باشيد و در فرصت مناسب آنها را از
نيروهاي فرصتطلب را ّ

ميدان انقالب خارج كنيد .از روحانيت متعهد به اسالم طرفداري كنيد.

مسئوالن محترم مملكت هر كس را متناسب ظرفيتش به كارهاي اجرايي

بگمارند .به فرهنگ جامعه بيش از هر چيز توجه شود .به سپاه اين بازوي مسلح

امام بيش از پيش برسيد .بر رشد معنوي و فرهنگي آن بيشتر تكيه كنيد و بنگريد

كه قرآن مكتوب و قرآن ناطق چه ميگويند و براي اجراي فرامينشان آستينها را
باال زنيد و گامهايتان را استوارتر برداريد.

بدانيد تا كفر هست اسالم در جنگ و ستيز با آن هست .و اگر روزي با وجود

كفر مبارزه در انقالب ما كنار گذاشته شود انقالب از مسيرش خارج گشته است...
خواهران و برادران! به اسالم بينديشيد كه حيات و سعادت شما در عمل به

احكام آن است .فرصت را از دست ندهيد .خداوند به شما اجر و صبر جميل

عطا كند.

والسالم عليكم  61/4/29جالل افشار

41ـ مربي فرهنگي

شهيد محمد عبدي

آنها كه سالها كار فرهنگي در مسجد را تجربه كرده بودند در مقابل او كم
ميآوردند .با اينكه س��ني نداش��ت اما در كار فرهنگي استاد بود .بچههاي
مسجد به او عشق ميورزيدند.
يكب��ار جمعيت زي��ادي از نوجوانها را جمع كرده ب��ود و صحبت ميكرد.
يك��ي از قديميهاي مس��جد او را ديد و گفت :محم��د اگر زمان جنگ بود
حتمًا فرمانده ميشد .قدرت مديريت او بسيار باال است.
محمد عبدي به دوران جنگ نرس��يد .وقتي جنگ تمام شد نوجوان بود .اما
بعد از آن ش��ب و روز به دنبال خاطرات و ياد ش��هدا بود .هرجا ميرفت از
ش��هدا حرف ميزد .ميگفت :جوانها الگ��و ميخواهند و چه الگويي بهتر
از شهدا.
اردوهاي مس��جد در زمان محمد كانون انسانسازي بود .اردوهاي مشهد او
انسان را متحول ميكرد .سال  76فرمانده حوزه بسيج جوانان حوزه مقاومت
 12عاشورا را برعهده گرفت.
س��ال بعد به نيروي انتظامي پيوست .مسئول اطالعات شد و به زاهدان رفت.
روز به روز ابعاد ش��خصيتي او بيشتر نمايان ميشد .انقالبي ايجاد كرده بود
در ميان سربازها.
توان رزمي و ش��ور بس��يجي را با هم درآميخته بود .بيدليل نبود كه يكبار
توسط اشرار ترور شد اما زنده ماند .شانزدهم بهمن  77در منطقهي بزمان با
اشرار منطقه درگير شدند.
محمد بارها گفته بود:اگر ادعا ميكنم كه عاش��ق حضرت زهرا هستم بايد
از س��ينه يا از پهلو شهيد ش��وم .در اين درگيري محمد چند نفر از دشمنان
امنيت كش��ور را به درك واصل نمود و س��پس با گلولهاي كه به س��ينهاش
اصابت كرد به مادر س��ادات اقتدا نمود .دستنوشتهها و وصيتنامهي زيباي او
در مجموعهاي به نام مسافر منتشر گرديد.
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سفارش شهید محمد عبدی به بسیجیان

بسم رب الشهدا و الصدیقین

السالم علیک یا اهل بیت النبوه برادران بسیجیام ،سالم علیکم همیشه به یاد

داشته باشید که «انا هلل و انا الیه راجعون»

امیدوارم در پناه الطاف حضرت بقیة اهلل االعظم(عجلاهلل) بتوانید سربازی

شایسته برای مقام معظم رهبری باشید و در حفظ و پاسداری ارزشهای انقالب و
اسالم عزیز و خون شهدا ،با تمام توان و قوا حرکت کنید .خدا میداند که لیاقت
آن را ندارم که سفارشی ،وصیتی یا حرفی بگویم ،ولی از باب برادری مطالبی

را عرض میکنم.

اطاعت از مقام معظم رهبری را از یاد نبرید حرفها و صحبتهای ولی امر را

حلقهآویز گوش خود گردانید و بدانید که سعادت دنیا و آخرت شما عمل

به دستورات اسالم و ولی فقیه است .پشتیبان او باشید و از فرامینش اطاعت و

حمایت کنید تا خدا از شما راضی باشد.

علی 7غریب بماند ،نگذارید تا
نگذارید علی زمان ما چون حضرت 

نااهالن به خانه او که خانه والیت است حملهور شوند.

سینههایتان را چون سینههای کرباليیان در برابرش سپر و برای بقایش آمادهي

خونفشانی کنید .راستی اگر توفیق یار شما شد و به دیدارش نائل شدید ،به او

بگویید ،سربازی داشتید که خیلی دوست داشت قبل از رفتن یک بار دیگر

زیارتت کند ولی توفیق یارش نشد .سالم مرا به او برسانید و رویش را ببوسید.

برادران! این را بدانید که دشمن فقط از یک عامل سود میبرد آن هم

اینکه شما متحد نباشید .بدانید که الزمهي اتحاد این است که به حرفهای ولی

امرتان گوش فرا دهید .دست در دست هم نهید و با عنایت و توکل به خدا در
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اشاعهي فرهنگ اسالم ناب محمدی 9بکوشید که خدا یاریتان میکند.

عزیزانم! نگذارید توطئههای دشمن رشتههای وحدت را میان شما پاره

کند .نگذارید حرفهای به ظاهر زیبای آنها شما را فریب دهد .برادروار در

کنار هم از ناموستان ،مملکتتان ،دینتان و اسالمتان مواظبت کنید .با هم مهربان
و رئوف باشید ـ اشداء علی الکفار و رحماء بینهم ـ وحدت شما ،چشمهای

دشمن را کور میکند .صفای شما دستهای او را قلم میکند .اخالص شما،

پاهای او را فلج میکند و این است رمز پیروزی بر دشمن.

از ارزشهای اسالمی ،محافظت کنید .نگذارید خون شهیدان پایمال شود.

نگذارید اسامی شهدا به فراموشی سپرده شود .اگر نام آنها را محو کردند،

راهشان نیز محو می شود و به دنبالش ،فریادشان هم در گلو خفه میشود.

برادرانم! مهمات معنوی شما ،قطرهقطره خون شهیدان است و این را بدانید که

خون شهیدان پربرکت است تا قیام قیامت برای مبارزه ،مهمات دارید .به یاد داشته

باشید که اگر بخواهید برای اسالم تالش کنید ،نباید ذکر اهل بیت را فراموش کنید.
مشتهایتان را پر کنید .تالش کنید تا نام امام حسین علیه السالم زنده بماند.

بیت7
اینکه در کجا و در کدام هیئت؟ مهم نیست .در هر کجا که اسم اهل 

برده شود ،یقینًا اهل بیت حضور دارند .البته این اعمال را مخلصانه انجام دهید.
فقط برای رضای خدا کار کنید که غیر از این بیهودگی است و سفارش دیگر؛

برادرانم! پایگاههای مقاومت بسیج را خالی نگذارید .هر کس که پیرو والیت

هست ،بسیجی هم هست .اگر چه بسیجی بودن صرف عضویت در یک پایگاه
نیست ولی باور کنید ،دشمنان وقتی می بینند که پایگاههاـ همان جایی که روزی

تعدادی از شهدا در آن حضور مییافتند خالی شده است ،شاد میشوند .پس

پایگاهها را پر کنید و در جلسات بسیج شرکت کنید .علم و آگاهی خود را افزایش

مربي فرهنگي
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دهید تا بسیج سرافرازتر شود .بدانید الگوی بسیج و بسیجیان امام خمینی(ره) است.
بزرگ بسیجی عالم ،خمینی کبیر(ره) است .به وصایایش گوش فرا دهید.

سخنان ایشان را بر دیوارها نقش کنید .در مدارس ،در مساجد در ادارات و در

کارخانهها بنویسید و بگویید که اگر ...از بسیج و بسیجیان غافل شوند به آتش

دوزخ الهی خواهند سوخت .این بیان امام راحل بود به همه ما .پس بدانیم که

اگر عمل نکردیم باید منتظر عذاب الهی باشیم.

برادران! خواندن قرآن را فراموش نکنید که مایهي حیات بشریت است و

راهنمای انسان است .دستور و قانون همه عالمیان است .در نشر آن کوشش

کنید و آن را به نسل جوان بیاموزید .در مدارس ،مساجد و پایگاههای فرهنگی
به تربیت نسل نو ،همت گمارید که همواره خدا یاریتان کند.

بچههای پایگاه! حرفی برای گفتن ندارم .مگر اینکه جلسات شب جمعه را از

یاد نبرید دوستیهایتان را محکم کنید و با هم مثل برادر رفتار کنید .اخالص در
کارها ،و تقوای الهی را فراموش نکنید.

بیت 7را فراموش
بسیجیان! خدا پشت و پناه شما باشد .قرآن و ذکر اهل 

نکنید .نماز اول وقت خود را به جماعت اقامه کنید.

جوانها! برای کنترل نفس خود ،روزههای مستحبی بگیرید و نوافل را

به پا دارید و نماز جمعه را اقامه کنید ...و هرگز ارزشها را از دست ندهید
دوستدار همه شما؛ برادرتان محمد عبدی.

وصیتنامهي شهید محمد عبدی به دوستان و آشنایان

بسم رب الشهدا و الصدیقین .السالم علیک یا صاحب الزمان یا بقیة اهلل فی

ارضه یا موالنا وصیت حقیر به تمامی دوستان ،آشنایان و برادرانم!

اول؛ رهبر را ،علی زمان را تنها نگذارید .یار و یاورش باشید .بدانید که او
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نایب مهدی(عجلاهلل) است .اطاعت امرش واجب است .از او محافظت کنید .با

دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باشید.

دوم؛ به شما وصیت میکنم به برپایی نماز اول وقت .به خدا قسم تا هنگامی

که نماز اول وقت شیعیان همراه با موفقیت اقامه شود به هیچ سپری نیاز ندارند.
یادتان باشد نماز جماعت و جمعه را فراموش نکنید.

سوم؛ سعی کنید در اموال بیت المال کمال دقت را داشته باشید و مال حرام را

در زندگی خود داخل نگردانید .از بیت المال مراقبت کنید و پاسدار آن باشید.

چهارم؛ نگذارید سنگر روحانیت در جامعهي اسالمی تضعیف شود .پشتیبان

مراجع تقلید و نیکان و صالحان روحانی باشید تا با یاری آنان ،اسالم عزیز را

حفظ نمایید.

پنجم؛ امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اگر ترک کردید،

فاتحهي اسالم و والیت فقیه را باید خواند ،ترک کردن امر به معروف و نهی از
منکر ،تیشه به ریشه اسالم زدن است.

ششم؛ نکند جانبازان و آزادگان و رزمندگان سالهای دفاع مقدس را فراموش

کنید .اینان شهیدان زندهاند .نکند حرمت آنها را زیر پا گذارید ،از حیثیت و آبرو
و شرف آنان پاسداری کنید.

و در آخر؛ توصیههای امام الشهدا را فراموش نکنید و علو درجاتش را از

حضرت حق طلب نمایید و نیز سربازانش را فراموش نکنید .نکند خدای ناکرده
گلزار شهدا را فراموش کنید .حتمًا برای زیارت شهدا به گلزار آنها بروید و با

آنان درد دل کنید.

االحقر محمد عبدی

42ـ فاتح خرمشهر

شهيد فريدون كشتكر

س��ال  55در دانش��گاه تبريز او را ديدم .از بچههاي انقالبي و مؤمن دانشگاه
بود .در همه مراحل پيروزي انقالب در خط مقدم حضور داشت .در جريان
غائلهي تبريز يكي از محورهاي مبارزه با جريان انحرافي بود.
در راه كمك به مردم محروم كردستان اسير حزب دمكرات شد .اما با ياري
خدا آزاد ش��د .روزهاي اول نبرد در ايس��تگاه هفت آبادان حضور داشت.
مسئول چند قبضه خمپارهي موجود در ايستگاه بود.
در فتحالمبين مس��ئول مهندسي رزمي بود .صدها دستگاه لودر و بلدوزر را
به خط كرده بود.
خاكريزهاي��ي ك��ه او طراحي كرد جان صدها رزمن��ده را نجات داد .براي
آزادي خرمشهر هم به همين ترتيب اقدام نمود.
آرزوي او آزادي خرمشهر بود .در اين راه از هيچ تالشي فروگذاري نكرد.
فريدون حماسهساز بزرگ س��الهاي غريبي ،آزادي خرمشهر را نديد .چند
روز قبل از آزادي خرمش��هر به ديدار يار ش��تافت .متن زير وصيتنامهي اين
سردار غريب است:

و لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و

الثمرات و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا هلل و انا الیه راجعون.

و هر آینه شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جانها و

ثمرات مورد آزمایش قرار می دهیم و مژده ده به صبرکنندگان ،آنان که هرگاه

مصیبتی به آنان رسد،گویند ما از آن خداییم و بازگشتمان به سوی اوست.
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انسان در طول زندگی خود هر لحظه در برابر آزمایشی از طرف پروردگارش

قرار دارد و ارزش هر کس بستگی به آن دارد که چگونه از این امتحانات بیرون

بیاید.

انسان برای ماندن و زندگی کردن دائمی در دنیا آفریده نشده است .انسان

باید از فراز و نشیبها عبور کند و خدا را مالقات نماید :یا ایها االنسان انک کادح
الی ربک کدحًا فمالقیه.

آری باید انسان در راه اهلل رنج ببرد تا او را مالقات کند .این سرنوشت انسان

است .بزرگی هر روح به اندازه هر رنجی است که در راه اهلل می برد .روحهای
بزرگ همواره به رنجهای بزرگی مبتالیند.

مگر نه اینکه حسین این روح بزرگ آفرینش باید بزرگترین رنجها را ببرد و

در بزرگترین امتحانها شرکت جوید.

ما که شیعه هستیم ،باید از او پیروی کنیم؛ زیرا که دنیا نه جای ماندن است و

نه ارزش ماندن را دارد.

آن هم زمانی که اسالم عزیز مورد هجوم جهانخواران و ایادی آنها قرار

گرفته ،چگونه میتوان به دور از صحنه درگیری حق و باطل به زندگی روزمره

تن در داد.

باید شهادت و مرگ سرخ را برگزید تا برای همیشه از مرگ سیاه رهایی

یافت .تازه ما با ریختن خون خود در راه خدا کاری نکردهایم ،تنها امانت را به
صاحبش بازگرداندهایم.

من که در طول زندگی ،کاری برای اسالم نکردهام شاید با خواست خدا

ریخته شدن خونم موجب آمرزش گناهان و پیشرفت اسالم عزیز شود...

اگر در دنیای شما میماندم ،چه میکردم .آیا زندگی در جوار رحمت
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خداوند که مژدهاش را داده است با مرگ تدریجی که زندگیاش نام نهاده
است ،مساوی است.

پدر و مادر مهربانم! شما مرا از دست ندادهاید ،به خدا هدیه کردهاید .مرا به

خدا قرض دادهاید؛ من ذا الذی یقرض اهلل قرضا حسنا فیضاعفه له...

 ...برادران ،تنها قرآن و خط امام خمینی است که میتواند ما را از انحرافات

فکری رهایی داده و به سوی خدا روی آورد و آن را همانگونه که هست
دریافت و به آن عمل کرد .باید با تمام قوا برای خدا و انقالب اسالمی کار

کرد و در این راه هیچ سستی به خود راه نداد.

نباید نقصهای خود و احیانًا دیگران را نقص انقالب دانست .نقصهای افراد

و جهت گیریهای غلطی که منشأ آنها هوای نفسانی است ،همچون کفی بر
روی رود خروشان انقالب هستند .کفها از بین رفتنی هستند .رود به راه خود
ادامه خواهد داد.

مطرح کردن کفها نباید وجود جریان این رود خروشان را مورد تردید قرار

دهد .تازه اگر هم احیانًا بعضی افراد برای غیر خدا کار میکنند ،نباید روی ما
تأثیر منفی بگذارد .هر قدر عقیدهي ما در راه حرکت به سوی اهلل تحت تأثیر

شرایط تغییر کند ،همان قدر بیبنیاد است.

بچهها! بیایید همدیگر را دوست بداریم و برای خدا کار کنیم و در ضمن

کار ،به جای مشغولیت با دیگران ،با خدا مشغول باشیم .آیا هنوز به این نتیجه
نرسیدهایم که کار برای غیر خدا موجب تفرقه و بیهوده است .پس باید برای خدا
زندگی کرد و برای او ُمرد.

خدایا اینک به سوی تو آمدهام و از همه به سوی تو گریختهام با تمام گناهانم.

دعایم را پذیرا باش و مرا به آرزویم برسان.
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خدایا چون غمها هجوم آورند ،تو خود توشهي من باش .خدایا من دیگر

طاقت دوری تو را ندارم.

مرا از نظر به کرامتت محروم نفرما .خدای من! فردای قیامت مرا به دیدار خود

شاد گردان.

خداوندا مرا به قسمت خود راضی و قانع گردان و از سر تقصیراتم بگذر.

آری خدای من تو آخرین و تنها گریزگاهی هستی که یافتهام .خدایا مرا از

زمینگیری و تمام وابستگیها نجات ده و به سوی خودت بخوان.
الهی هب لی کمال االنقطاع الیک.

خدایا قلبم را از عشق خود لبریز کن تا چشمم را توانایی تحمل آن نباشد و

خونم در راه تو ریخته شود و روحم به سوی تو به پرواز در آید.

آمین یا رب العالمین.

43ـ بخشدار
چهارده ساله

شهيد مهرداد عزيزاللهي

نامش آشناس��ت .پس��رك چهارده سالهاي كه از مس��ئوالن واحد تخريب
لش��گر امام حس��ين بود .مصاحب��هي زيباي او بارها پخش ش��ده .آنگاه كه
جوانان را توصيه ميكند براي درك معنويت به جبههها بيايند .و در پاس��خ
س��ؤالي ميگويد :من هيچكاره بودم .همه چيز با ارادهي خدا انجام ميشد.
من فقط وسيله بودم.
وقتي شهرك زبيدات عراق در عمليات محرم به تصرف رزمندگان درآمد
اي��ن نوجوان غيور به عنوان بخش��دار اين ش��هر انتخاب ش��د .ن��ام مهرداد
عزيزاللهي بر روي تابلوي ورودي شهر نصب گرديد.
مهرداد برادر ديگري داش��ت كه قبل از او به شهادت رسيد .چند سال بعد در
كنكور دانشگاه پذيرفته شد اما سريع به منطقه برگشت.
در جواب يكي از دوستان گفت :اين دنياي وانفسا جاي ماندن نيست .ترسيدم
جا بمانم!
آخرين بار ش��ب عملي��ات كربالي  4او را ديديم .يكپارچه نور ش��ده بود.
در آن عمليات حماس��ه آفريد به علت حجم باالي آتش دشمن به شهادت
رسيد و پيكر مطهرش چند سال در منطقه ماند .سپس به اصفهان برگشت و
در كنار برادرش به خاك سپرده شد .متن زير وصيتنامهي مهرداد در پانزده
سالگي است:

«ان اهلل اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل

اهلل فیقتلون و یقتلون« »...توبه آیه »111

«خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده .آنها در راه
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خدا جهاد میکنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این

وعدهی قطعی است و»...

شهادت می دهم به وحدانیت خدا ،شهادت میدهم که محمد فرستادهی خدا

و علی ولی اوست.

اکنون که چند روز به عملیات باقی نمانده ،وظیفهی خود ميدانم که چند

جملهای به عنوان وصیتنامه برای پدر و مادر عزیز و امت شهیدپرور ایران بنویسم.

پدران ،مادران ،برادران و خواهران! لحظهای به کشتارهای اسرائیل غاصب

در لبنان و فلسطین بیندیشید .لحظهای به زنان و کودکان مظلوم که وحشیانه

زیر بمبارانهای اسرائیل جان میدهند و جنایتهای آمریکا که به وسیلهی صدام

کافر بر ما تحمیل شده است تأمل کنید.

آیا وقت آن نرسیده است که سالح برگیرید یا به هر طریق که خود

میدانید به مبارزه علیه این جنایتکاران برخیزید ،من به عنوان یک مسلمان در

خط والیت فقیه و به دستور امام عزیز که فرمودند:

«جوانان عزیز به جبههها بشتابید تا جامهی ذلت نپوشیم».

وظیفهي خود میدانم که لحظهای درنگ نکنم و به جبهه شتافتم و خدا را

شکر می کنم که این توفیق را نصیبم کرد ،تا بتوانیم در صف رزمندگان اسالم
علیه کفار بجنگیم.

و هماکنون که در پشت جبهه هستم و داریم آماده میشویم .برای عملیات،

چون چند روزی بیشتر به عملیات نمانده الزم میدانم که از پدر و مادرم صمیمانه

تشکر کنم که به من اجازه دادند که به جبهه بیایم و خود آنها زمینهي جبهه رفتن
را برایم فراهم کردند.

پدر و مادر عزیزم در مدت هشت ماهی که در جبهه بودم ،دعاگوی رهبر

بخشدار  14ساله
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عزیز و شما بودهام ،در این مدت شاهد شهادت بعضی از دوستانم بودم و تأسف
میخورم که چرا من چنین لیاقتی نداشتم.

به هر حال عملیات نزدیک است و ممکن است که در این عملیات به شرف

شهادت نائل گردم که در این صورت از شما میخواهم که در شهادت من
صبور باشید و از شیون و زاری خودداری کنید و اگر برایم گریه میکنید به یاد
ابا عبداهلل الحسین(علیه السالم) سرور شهیدان ،گریه کنید.

در اینجا الزم میدانم چند جملهای هم با برادران و خواهران وصیت کنم که

پیرو خط والیت فقیه باشید و دستورات امام عزیز را موبهمو اجرا کنید و طرفدار

روحانیت باشید.

کشور بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است و من به عنوان برادر

کوچک از شما میخواهم که همچنان که شعار میدهید به شعارهایتان جامهي
عمل بپوشانید.

چون شعار بدون عمل به هیچ دردی نمیخورد و مثل این است که شعار

بدهیم« :ما همه گوش به فرمان توایم خمینی» ولی دستورات امام را اطاعت

نکنیم ،پس بکوشید تا شعارهایتان همراه با عمل باشد.

اما سخنی با منافقان کوردل ،ای از خدا بیخبران ،من میدانم که شما

ناآگاهانه و کورکورانه عمل میکنید ،اما لحظهای بیندیشید که اگر شما با

روحانیت و جمهوری اسالمی دشمن هستید و آنها را میکشید ،پس چرا زنان

و کودکان معصوم را به خاک و خون میکشید!؟

لحظاتی به خود بیایید ،آنقدر پست و احمق هستید که کمترین عاطفهای

هم ندارید.

فردای قیامت جلوی شما را میگیرم ،حال تا دیر نشده به شما نصیحت
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میکنم که به دامان اسالم برگردید که اسالم همه چیز دارد.

در پایان جا دارد ،بار دیگر از پدر و مادر عزیزم تشکر کنم که پانزده سال

برایم زحمت کشیدهاید و این چنین فرزندی تربیت کردید ،تا جانش را در
راه اسالم فدا کند.

انشاءاهلل که خدا شما را از صابران قرار بدهد البته باید افتخار کنید که

امانت خدا را سالم تحویلش دادید.

اما زبان من قدرت تشکر از شما و برادرانم را ندارد از شما و از تمام

دوستان ،همکالسیهایم و بچههای محل و خویشاوندان ،استادان و برادرانم

طلب حاللیت میکنم.

امیدوارم همیشه در پناه امام زمان(عجلاهلل) موفق و موید در راه اسالم

بکوشید و همیشه این دعای بزرگ را فراموش نکنید:
«خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار».

والسالم علی من الفرج المهدی
1364/7/27مهرداد عزیز اللهی

44ـ نامههاي فهيمه

زندهياد فهیمه باباییانپور

فهیمه باباییانپور ،از زنان نمونهي انقالب است که در تقوا ،حجاب ،احسان،
خدمت و شجاعت و ...شهره گرديد .چهارده سال از عمر او میگذشت که
انقالب اسالمی در ایران پيروز شد.
در آبانماه سال  ،60به درخواست ازدواج غالمرضا صادقزاده کسی که او
را یارای همراهی با خود میدید پاسخ مثبت داد.
فهیمه به اتفاق وی ،برای جاری کردن خطبهي عقد ،راهی جماران ش��دند
و آنگاه که حضرت امام(ره) از فهیمه درخواس��ت وکالت کردند ،گفت:
جواب من مشروط است!
اطرافیان با تعجب پرسیدند :چه شرطی!؟
فهیمه به امام(ره) گفت :به شرط دعای شما برای شهادت هر دوي ما در این
دنیا و قبول شفاعت ما در آخرت!
پس از جاری شدن خطبهي عقد ،فهیمه و غالمرضا برای زیارت قبور شهدا،
به بهشت زهرا رفتند و با شهیدان پیمانی ناگسستنی بستند.
در روز سیزدهم آبان ،صیغهي عقد محرمیت جاری شد و غالمرضا در روز
 24آبان راهی جبهه ش��د .اولین نامهای که از غالمرضا به دس��ت همسرش
رس��ید ،متن وصیتنامهي او بود .فهیمه در جوابش نگاش��ت :وصیتنامهات را
در نامهي بعد کامل کن!
پ��س از عملیات فتحالمبین غالمرضا از جبهه برگش��ت و در بیت المقدس
حماسه آفرید .فهیمه در عالم رؤیا دیده بود که غالمرضا شهید می شود؛ از
این رو ،به یقین میدانس��ت که این سفر ،آخرین سفر اوست؛ لذا به مادرش
میگوید :خوب به غالمرضا نگاه کن که دیگر او را نخواهی دید!
در روز شش��م تیرماه س��ال  1361غالمرضا عروجی عاشقانه داشت .فهیمه
با لباس��ی س��فید ،بر جس��د پارهپارهي ش��وهرش حضور یافت ،دس��تهگل
روز ازدواج��ش را به دس��ت گرفت و با صالبتی تمام ،پیش��اپیش جمعیت
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تشییعکننده به راه افتاد و فریاد برآورد :ای همسر شهیدم ،راهت ادامه دارد!
و نیز با صدایی رسا گفت« :الهي رضًا برضائک»...
و پ��س از آن فهیمه ،پیامرس��ان خون غالمرضا ش��د .پ��س از چندی ،وی
به س��فارش غالمرض��ا ،ازدواج مجدد کرد و زندگی مش��ترکی را با برادر
ش��وهرش ،علیرضا آغاز کرد .علیرضا که طلبه بود ،از کالس معرفت فهیمه
درس��ها گرفت و فهیمه نیز با حمایت علیرض��ا ،با تدریس در مدارس رفاه،
بهار آزادی و روش��نگر و همچنین پیشقدم ش��دن در امر کمکرسانی به
جبههها ،تحولی در دانشآموزان ایجاد کرد.
بیش از دو روز از ازدواج آنها نگذش��ته بود که علیرضا عازم میدان جنگ
ش��د .پس از بازگشت علیرضا از جبهه ،زندگی فهیمه سر و سامانی گرفت.
تولد فرزندش��ان« ،غالمرضا» نیز کانون زندگیشان را گرمتر کرد .ولی دنیا
هرگز نتوانست فهیمه را بفریبد.
فهیمه ،مدتی به قم آمد تا در کنار همس��رش ،از دریای معارف اسالمی بهره
جوید .اما دیری نپایید که دس��ت قضای الهی او را از عرصهي تنگ زمان و
مکان رهایی بخش��ید و فهیمه در روز  27فروردینماه سال  ،67پس از طوافی
پروان��هوار بر گرد ح��رم حضرت معصومه 3در اثر س��انحهای دلخراش،
عاشقانه به دیدار پروردگارش شتافت.
كتاب نامههاي فهيمه مجموعه نامههاي فهيمه و همسر شهيدش ميباشد .اين
نامهها هر يك دريايي از عرفان و معرفت به همراه دارد.

متن زير قسمتهایی از وصیتنامهي زندهياد فهیمه بابايیانپور است که در سن

هجده سالگی نوشته است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وصیتنامهي کسی که برای شهادت لحظهشماری میکند»
(ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه الاّ تخافوا و التحزنوا

و بشروا بالجنه التی کنتم توعدون)

با نام خدای بخشنده ،وصیتنامه خود را میآغازم که خالق ماست و هادی ما

همان خدا که آفرینش ما و مرگ ما و رجعت ما و دوباره زنده شدن ما همه و

همه در ید قدرت اوست.
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و با درود و سالمی بر پیامبرمان و خاتم رسوالنمان حضرت محمد 9و

بر جانشین برحقش علی 7و بر یگانه بانوی عالم فاطمه 3و بر ذریهي

پاکش از حسین 7تا حجت بر حق خدا در زمین و بر ادامه دهندگان این

خط هدایت و رسالت و نبوت و امامت همانهایی که نعمت داده شدگان در
زمیناند (من االنبیاء و الصدیقین و الشهداء و الصالحین)

و با سالمی بر همسرم راهنمای زندگی ام ،غالمرضای شهید صادق و خالص

عزیز و بر تمامی پویندگان راه آنان از جمله رزمندگان و جانبازان و مؤمنان،

شاید که نه ،حتمًا نگاشتن وصیتنامه برای روسياهی که حتی بندهي صالحی هم

نبوده و در کنار ثناهای جمیلی که او شایستهاش نبوده برایش مطرح شده بسیار
سخت و مشکل است اما اگر چند جملهای مینگارم تنها برای ادای وظیفهي
شرعی میباشد.

خواهران و برادرانم ،تمام آنانی که روزی بر وصیتنامهي این حقیر نگاهی

میاندازید در این مدت زندگیام به یک اصل رسیدم و آن اینکه هدایت

جز با ادامهي خط رسالت و به دنبالش والیت کسب نمیگردد.

بدین منظور سعیتان بر این باشد که از حامیان این خط باشید و در طول

این مسیر چراغ هدایتتان سراجی منیر باشد که همان قرآن کریم است ،به این
ریسمان محکم چنگ زنید...

با عمل به دستورات آن راه خود را منور گردانید تا زودتر به مقصد رسید

و بدانید که دعاها در این راه وسیلهي استواری گامهایتان ،آرامش قلبهایتان،

مسکن دردهایتان ،می باشد.

و از همه مهمتر وسیلهي معراجتان؛ چرا که الدعاء معراج المومن .مسئلهي

مهم در این مسیر وحدت تمامی مؤمنان برای رسیدن به اهدافتان می باشد.
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و اما چون در این مسیر زندگیام دردآشنا با مصائب شدهام که خود از نعمات

الهی بود ،چرا که در این مسیر انسان آبدیده میگردد.

لذا به تمامی آنان که از نبود ظاهری افراد(همان شهدا) احساس دلتنگی

میکنند بگویم که سعیتان بر این باشد که مصیبت را نعمت الهی بدانید و
صابران این مسیر گردید که با جمیلتان صاحبان اجر جزیل خواهید گردید و
بدانید خیرتان در آن چیزی است که اتفاق می افتد.

و اما اکنون که به حمد خدا مرگ را در چند قدمیام احساس میکنم به

این نتیجه رسیدهام که توشهای برای این سفر ندارم و به این مسئله دست یافتم

که از وقتهایم که همچون ابران زودگذر ،میروند (الفرصت تمر مر السحاب)
استفادهي احسن را نکردهام.

دلم میخواهد ای آنان که گوش شنوایی برای سخنان حقیر دارید سعی کنید

که به حساب هر روزتان در شب برسید و عالوه بر رجا به خدا خوف از عذابش
هم داشته باشید.

پدر و مادر زحمت کشیدهام نیز خوب میدانند که نتوانستم فرزند خدمتگزاری

برایشان باشم تو را به خدا حاللم کنید که در غیر این صورت عذاب الهی به

دنبال خواهد بود ...و در پایان ،امام عزیزی که چند لحظهای از زندگیام را به

همصحبتیاش نشستهام و برایم(انشاءاهلل) دعا کرد که شهادت در دنیا و شفاعت

در آخرت نصیبم شود نیز مرا خواهد بخشید؛ چرا که نتوانستم پیرو خوبی برای
این رهبر باشم ،و تنها از او میخواهم دعای در حق مرا فراموش نکند.

با اینکه خیلی آرزوی دیدار دوبارهاش و خواندن نماز پشت سرش را داشتم

و برای تمامی مسئولین کشوری و روحانیت و آنان که به نحوی در پیشبرد
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انقالبمان سهم داشته و موجب نزدیک شدن ظهور امام زمان(عجلاهلل) شدهاند

دعا نمایم...

پروردگارا از گناهانم بگذر و مرا الیق همجواری شهدا قرار ده ،التماس دعا

خدا نگهدار.

خدایا خدایا تا انقالب مهدی حتی کنار مهدی(عجلاهلل) خمینی را نگهدار.

بنده حقیر خداوند
«فهیمه»

45ـ حرف دل

به راستی چه سری در كالم شهدا نهفته است؟!
آنها چه ميديدند؟!
به كجا رسيدهاند؟!
آنچه در پی میخوانید متن وصیتنامه یک شهید است که فرازهای عجیب و
تکاندهندهای دارد .شما را دعوت میکنیم به خواندن آن.
ش��هيد حاج رحيم جباري سال  47در قزوين به دنيا آمد و در مردادماه سال
 67و در آخرين روز دفاع مقدس به شهادت رسيد.

اعوذ باهلل من الشیطانالرجیم
بسماهلل الرحمن الرحیم

و قل رب انزلنی منزال مبارکا و انت خیر المنزلین« .مومنون»29/

و بگو پرودگارا! مرا به منزل مبارک و جایگاه خیر و برکت خود فرود آر که

تو بهترین فرودآورندگانی.

الحمدهلل الذی بابه مفتوح للطالبین و رمحة واسع للعالمین و مغفره شفاء

للمذنبین.

اللهم الجعل غنای فی نفسی و الیقین فی قلبی ،و االخالص فی عملی.

حرف دل

		

		

		

		

205

هر که حرفی ز کتاب دل ما گوش کند
هرچه از هر که شنیدست فراموش کند

تا ابد از دو جهان بیخبر افتد مدهوش

هر که یک جرعه می از ،ساغر ما نوش کند

الهی! راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.

خدایا! اینک بندهای تنها از قعر ذلتها و سیاهی ظلمتها و انبوه غربتها با تو سخن

میگوید.

خدایا! اکنون گنهکاری دروازهي قلبش را به رویت باز میکند و مشت

چرکین و خروارها رسوایی را به امیدی بر تو ارزانی میدارد.

بارالها! روسیاهی از اندرون گرداب معصیت فریاد بلندی سازد و از اعماق

زشتیها و پلیدیها به تو مسئلت مینماید.

ای خدا! تو شاهدی که فراوانی گناهانم و کثرت عصیانم و شدت طغیانم مرا

چنان شرمنده ساخته که خویش را شایستهي آن نمیبینم که با تو سخن بگویم.

پروردگارا! تو خود گواهی که شرمسارم و پس از این همه گناه ،دوباره در

خانهات را به صدا درآوردم.

خدایا! از همه چیز و همه کس شرمندهتر منم.

خدایا! از آفتاب ،از ماه ،از ستارگان ،از انس و جن و حتی از شیطان

شرمندهترم که همه در کار خود استوارند و به آنچه که برایش آفریده شدهاند
عمل میکنند ،ولی این سستعهد چه ناپایدار است ،چه پیمانها که با تو بستم
و شکستم.

خدایا! شرمسارم ،تو دستم بگیر .خدایا! شیطان در تمام اعماق وجودم رخنه

کرده و مرا از یاد تو بازداشته است.
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خدایا! گاه در دریای گناهانم مینگرم؛ خویش را شقیترین مییابم و از

خودم مأیوس میشوم.

آخر خدایا! کدام نماز را از این غافل میپذیری که دل به سوی کعبه داشتن

چه سودی بخشد آن کس را که دل به سوی خداوند کعبه ندارد؟ و کدام دعا را

از محجوب نفس اجابت میکنی؟ چه عذابی از حجاب سختتر؟

		

		

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است
گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است

خدایا! به حق خودت از جهنم حجابم برهان ،ولیکن خدایا! خدایا! اقیانوس

ی ،7آن
بیکران رحمت تو مرا از نگاه به گناهانم باز میدارد ،به قول موال عل 

غریب دیار عشق که چه زیبا در مناجات شعبانیه میفرماید« :الهی! ان اخذتنی
بجرمی اخذتک بعفوک ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک».

خدایا! اگر مرا به گناهان و جرمهایم مؤاخذه کنی تو را مؤاخذه میکنم به

عفو و مغفرتت.

من نیز خدایا! تو را به عفو و کرمت میگیرم .به حق خودت مرا از خود مران.

خدایا! افسوس که این چند روز به معرفت تو نگذشت و عشق تو در دل جای

نگرفت ،اما به هر حال امیدوارم که تا آخر از در زدن خانهي تو خسته نشوم و
این خسران را به خواندن بر رحمانیتت جبران کنم.

فریاد خواهم زد :خدایا! من اولین بندهي تو نیستم که عفو کنی و چه بسیار

گناهکارانی را که بخشودهای.

خدایا! چه کنم که فقیرم و تو غنی؟ از درگاهت کم نمیشود اگر مرا الیق

عفو و رحمت بگردانی.

ای عزیز! این بار گناه را به کجا بکشم و این کوس رسوایی را بر کجا بزنم و
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این قصه ،که غصه را با که گویم ،که من یک وجود حقیر و کثیف بودم .وجودم

حضور گناه بود و هویتم ،هویت عصیان ،شیطان مرا به پستی کشانده بود و در

حضور تو معصیتها میکردم ،ولی ،ولی هر چه از تو میرسید ،محبت و لطف و

کرامت بود .و دریافت این بنده از تو محبت بود و از من روی برگرداندن ،از تو
کرامت بود و از بندهات طغیان و چموشی.

ای خالق من! ای اقیانوس بیکران عفو و کرم! تو در اوج بزرگی و عظمت

ملکوتیات به ضیافتها خواندیام و من در حضیض ذلت به تو دشمنی کردم.

آری ،گویی این جمله دعای افتتاح ،شرح احوال من است که :خدایا! تو دعوتم

میکنی و من روی برمیگردانم و تو محبتم میورزی و من دشمنی میکنم.

خدایا! از آن لحظه که تو را شناختم عاشقت شدم و از هنگامی که طعم

محبت را چشیدم دیوانهات.

الهی وقتی که رحمتت را عیان دیدم ،شیفتهات گشتم.

ای مهربان! ای عطوف! وجود حقیرم تحمل این همه خوبی و بزرگی تو را

ندارد .تو چقدر خوبی که مرا در عین کوچکی و پستی که به تو پشت کرده

بودم ،فراموش نساختی و در بلندای جبروتیات به انتظار این آلودهدامان نشستی.
ای معبود من! اگر در آن حال ،مشیت تو بر مرگ من قرار میگرفت و ندا

میآمد که رخت دیار دگر بند و ملکالموت از در اتاقم وارد میشد ،آه خدایا!
چه حالی بود مرا؟ ای خدای بخشنده! مرا به بزرگیات بپذیر و به گناهانم منگر

و به پشیمانی قلبم نگاه کن.

معبودا! این بنده را از خویش مران .با او به فضل و رحمت خود رفتار کن.

الهی! در این چند صباح عمر ،عملی خالص و پربار نمییابم ،اکنون خود را

غریقی یافتهام که امیدش به توست.
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خدایا! تو مرا در دنیا کمکها نمودی ،بارالها! در آخرت در وقت حساب

پروندهي اعمال ،به کمک تو محتاجم ،مرا در آن لحظات قهر مگیر.

الهی! ما همه بیچارهایم و تنها تو چارهای ،ما همه هیچکارهایم و تنها تو

کارهای ،اینک من بیچارهای هستم بیپناه ،با انبوهی از گناه ،ولی با قلبی شکسته

که با دعوت خودت دیگر بار به سوی درگاهت کشیده میشوم که« :قل یا
عبادی الذین اسرفوا علی أنفسهم التقنطوا من رمحة اهلل ،ان اهلل یغفر الذنوب
جمیعا ،إنه هو الغفور الرحیم».

ای رسول ما ،به آن بندگانم که بر نفس خودشان اسراف کردند بگو :هرگز

از رحمت خدا ناامید مباشید ،البته خدا همه گناهان را خواهد بخشید و او خدایی

بسیار آمرزنده و مهربان است« .الزمر»53/

خدایا! از آن لحظه که تو را شناختم عاشقت شدم و از هنگامی که طعم

محبت را چشیدم دیوانهات ،الهی وقتی که رحمتت را عیان دیدم ،شیفتهات

گشتم .یا رب! ای که چشم امیدم تنها به درگاه توست ،به خویش که میپردازم

جز پوچی نمییابم و به تو که میرسم همه چیز را میبینم.

ای همه چیز ،ای باالتر از همه چیز ،این هیچ را به لطف خودت پذیرا باش.

مهربانا! رخصت وصل تو را میطلبم که در دل سنگ ،آتش افکندهای و شرار

عشق تو را طالبم تا خویش را در پای آن بسوزانم و به سوی لقایت پروازها کنم.
خدایا! هرکي آسودگی میخواهد اما من آتش عشق میطلبم و هر کي عقل

میطلبد اما من دیوانگی ،دیوانهي توام عزیز ،دیوانهترم کن.

خدایا! هر کي دوا میخواهد ،اما من آرزوی درد دارم .بگذار لذتها نصیب

بندگان حقیرت شوند .هر کي آرامش میخواهد ،اما من عاشق بیتابیام.

خدایا! تو میدانی که تاکنون چند بار در دعای کمیل فریاد زدهایم :اللهم
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اجعل قلبی بحبک متیما .خدایا قلب مرا به حب و عشق خودت ،بیتاب

فرما.

ای مقلبالقلوب! عشقت مرا آوارهي بیابانهای جنوب و غرب ساخته است و

یادت آرام از کفم ربوده ،محبتت آرامش از خاطرم برده ،نامت قلبم را شیدای

خود کرده ،ای من ورالنور! مرا در این حاالت مستدامدار .ای محولاالحوال! در

درونم غوغا ب ه پا کردهای ،وجودم را آتش زدهای ،دلم را بیقرار کردهای،
روحم را در طلب لقایت به پرواز کشاندهای ،ای قدوس! این حالم را احسن

ساز .ای مجیبالدعوات! هر لحظهای به صد خیال به دنبالت میگردم ،هر دم به
توجویت برمیخیزم ،هر شب به آرزوها به خواب میروم و
صد مسیر به جس 

هر سحر به شوق وصالت به دعا مینشینم.

ای مهربان! دعایم را مستجاب کن ،خودت را به من بنما که من بیتو کالبدی

بیش نیستم .ای حبیبقلوبالصادقین! به من صداقت در ایمان و اخالص درعمل
عنایت کن و یاد خودت را در قلبم شعلهور ساز.

ای معطیالمسئالت! به من قدرت استقرار بر خویش و پیروزی بر هوی و

هوس عنایت کن و متاع بیچیز و فریبندهي دنیا که مرا از تو باز میدارد در

دیدهام حقیر ساز.

ای منجی المهلکات! به آن امید رخ بر خاک درگاهت میسایم که رحمتی

از رحمان بیانتهایت بر غضب و قهاریتت پیشی گیرد و از ظلمات پوچی و

تنهایی به نور هدایت و نورانیات اجابت و حالوت عبادت بکشاندم.

یا غیاثالمستغیثین! به دادم برس ،مرا از اضطرابها برهان که همانا دلها به یاد تو

آرام میگیرد .خدایا ،خدایا! من عشق و شهادت را از تو میخواهم .من وصال
میجویم .من ب ه دنبال توام .خدایا! کجایی؟ مرا پیش خودت ببر.
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دوری از مهر رخت ای مه تابان تا کی؟

ریزم از دست غمت ،اشک چو باران تا کی؟
نرسد دست به دامان وصالت تا چند؟

آخر ای صبح امید ،این شب هجران تا کی؟

خدایا! من شهادت میخواهم ،خدایا! من عاشق توام .کلمات و آثارت که

اینقدر شیرین و دلنشیناند پس خودت چگونهای؟! اگر بهشت شیرین است
بهشتآفرین چگونه است؟! ای خدا! خوشا آندم که در تو ُگمم ،فاصلهها از

میان رفتهاند ،گویی در آغوش توام ،خدایا چقدر فریاد بزنم؟ مرا از این قفس

آزاد کن ،من مال توام ،مرا پیش خودت ببر.

دوستان :در خط والیت فقیه قدم بردارید و شکرگزار خدا باشید و شما

برادران عزیزم! شما را سفارش میکنم به تقوی و دوری از گناه و فرمانبری از

دستورات دین مبین اسالم که الحمدهلل همگی به این امر مقید میباشید.

و اما شما خواهرانم! شما را سفارش میکنم به صبر و حجاب و پیروی از

فاطمةالزهرا 3الگوی همه زنهای جهان و بدانید که بزرگترین زینت برای

زن مسلمان ،حجاب است ،حجاب است ،حجاب.

و اما تو ای مادر عزیزم! با تو سخنها دارم ،مادر ای کاش بودی و میدیدی

که جبهه خانهي عشق یار است؛ چه جاللی دارد ،مادر! نمیدانی چه شبهای

پرخاطرهای اینجا داریم.

مادر! بر بچهها مکاشفات پیش میآمد .مادر! بچهها شبها ب ه دنبال مهدی

میگشتند .مادر! کاش میبودی و میدیدی که یارانم چگونه چون اللههای

سرخ به خون آغشته میشدند .مادر! کاش بودی و میدیدی پاکترین فرزندان

این مرز و بوم چگونه لبیكگویان به مال اعلی میشتابند.
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مادر! کاش بودی و حکایت حماسهها را به چشم خویش شاهد میگشتی.

مادر! ميدانم هر شب که سرت را بر بالین میگذاری یاد من میکنی .مادر!

ميدانم بعضی از شبها خواب مرا میبینی که مثل همیشه از جبهه آمدهام و مرا

در آغوش میگیری .مادر! ميدانم که گاه نیمههای شب زمزمههای نماز شبت

با صدای گریهي عاشقانهات در هم میآمیزد .ولی مادر زمان رفتن است و هنگام

کوچ کردن.

با وجود اینکه ميدانم چه سختیها و مشقتها برایم کشیدهای که نتوانستم

جبران کنم ولی امیدوارم مرا ببخشی و شیرت را حاللم کنی.

آری مادر! باید رفت ،ارزش ما به رفتن است ،مگر حسین و یارانش نرفتند؟

مگر دیگر ائمهي اطهار نرفتند؟ و من به تو نمیگویم که گریه مکن زیرا گریه
بر شهید شرکت در حماسهي اوست و ميدانم که فرزندت را یک عمر تربیت

کردهای و دوست داشتی که دامادیاش را شاهد باشی.

ولی مادر ،مگر تو کربال نمیخواهی ،مگر تو همیشه در عزای حسین اشک

نمیریختی؟ پس بگذار ما برویم.

مادر! تا دستهایمان را بر حلقههای ضریح امام حسین حلقه نکنیم و عقدههای

دیرینهي سینهمان را بیرون نریزیم دست برنخواهیم داشت .آه چه لذتی دارد آن

لحظه ،هقهق گریههایمان فضا را پر خواهد ساخت .حسین جان میدانی به چه
قیمتی به آنجا خواهیم رسید.

مادر! ما از تمام انبیا ،محمد را و از تمام رهبران علی را و از تمام مجاهدان

حسین را و از تمام قصهها قیام را و از تمام کتابها ،قرآن را برگزیدهایم.

حقیر رحیم جباری 66/12/5

46ـ مسافر کربال

شهيد عليرضا كريمي

چهار ساله بود .مريضي سختي گرفت .پزشكان جوابش كردند .گفتند :اين
بچه زنده نميماند! پدرش او را نذرآقا اباالفضل 7كرد.
به نیت فرزندش به فقرا غذا میداد .تا اینکه به طرز معجزهآسايي این فرزند
شفا يافت!
هر چه بزرگتر ميش��د ارادت قلبی او به قمر بنيهاشم 7بيشتر ميشد.
دوم راهنمای��ی درس را رها ک��رد .تاریخ تولد شناس��نامه را تغییر داد و از
اصفهان به جبهه رفت!
در جبه��ه آنقدر ش��جاعت از خود نش��ان داد که مس��ئول دس��ته گروهان
اباالفضل 7از لش��گر امام حسین 7شد .خوش��حال بود كه به عاشقان
اربابش خدمت ميكند.
عليرضا كريمي شانزده سال بيشتر نداشت .آخرین باری که به جبهه میرفت
گفت :راه کربال که باز شد برمیگردم!
پانزده س��ال بعد پیکرش بازگش��ت .همان روزی که اولین کاروان به طور
رس��می به سوی کربال میرفت!! آمده بود به خواب مسئول تفحص و گفته
بود :زمانش رسیده كه من برگردم!! محل حضور پیکرش را گفته بود!!
عجیب بود .پیکرش به شهر دیگری منتقل شد.
مدتی بعد او را آوردند .روزی که تشییع شد تاسوعا بود .روز اباالفضل7
در پایان آخرین نامهاش برای همه من و شما نوشته بود:
به امید دیدار در کربال برادر شما علیرضا.
حاال هر کس مشکلی برای سفر کربال دارد به سراغ او میرود!
علیرضا در ش��انزده سالگی و س��ه ماه قبل از ش��هادت وصیتنامهی خود را
نوشت.
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«هرگز آنان که در راه خدا کشته میشوند مرده نپندارید ،بلکه آنان زندهاند و

نزد پروردگار خویش روزی میخورند».

به نام خدا و با سالم به حضرت مهدی(عجلاهلل) و نایب برحقش امام خمینی

و تمامی کسانی که در راه اسالم خدمت میکنند.

شکر خدا را مینمایم که قدری مهلتم داد تا اسالم واقعی را بشناسم و در

تاریکی جهل از دنیا نروم.

انقالب اسالمی باعث شد که سر از گریبان خود بیرون آوریم و دور و بر

خود را بنگریم و به زندگی از دید دیگری نگاه کنیم.

آری امام کاری بس عظیم کرد ،باعث شد دنیا از خواب بیدار شود و انسانیت

را دوباره یادآوری نمود.

من خوشحالم که جانم را نثار اسالم و مکتب رسولاهلل 9و علی7

ميکنم و افتخار میکنم که مرام و مکتب من اسالم است.

اسالم به من فهماند که چگونه بیندیش و چگونه راه را انتخاب کن .من

با قلبی روشن خون خود را برای اسالم میریزم و پیام میرسانم که با جاری
شدن خونمان است که حکومتمان نورانیتر و به حکومت عدل صاحب
الزمان(عجلاهلل) متصل میشود .امیدوارم که حکومت ما زمینهساز انقالب امام

مهدی(عجلاهلل) باشد.

اما مادر جان بعد از شنیدن شهادتم اشک نریز ،زیرا امام بزرگوار ما نیز در

سوگ فرزندش اشک نریخت .چون می دانست رضایخدا در این امر است.

و شما پدر بزرگوارم ،وصیتم به شما این است که راه مرا در کمک به فقرا و

نیازمندان ادامه دهید.

شما خواهرانم؛ شما هم زینب زمان باشید و پسرانتان را حسینوار تربیت کنید
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و در راه خدا مبارزه کنید.

خدایا تو میدانی که من هر چه کردهام برای رضای تو بوده ،پس ما را یاری

کن که در راه تو قدم برداریم.

خدایا! اسالم را پیروزکن و اگر در من لیاقت میبینی شربت گوارای شهادت

را به من بنوشان.

و شما ای منافقین فراری از خلق که بعد از پیروزی انقالب فقط اسم و نام

سازمانتان را به دنبال میکشید ،به عنوان یک برادر دلم برای شما میسوزد ،یک
مشت جوان پاک که رهبرانشان آنها را منحرف کردهاند،کمی فکر کنید! به

خود بیایید!

خدایا! این پیر جماران ،این بتشکن تاریخ ،این در هم کوبندهی ستمگران

را در پرتو خود نگه دار.

خداوندا! تو میدانی ،به حدی گناه کردهام که شرمندهام ،به عظمت و

بخشندگیات مرا ببخش.

خدایا! مرا به خودم وا مگذار! پدر و مادرم را نیز ببخش وآمرزشت را نصیبشان

فرما.

47ـ شهيد سرحدات اسالمي

شهيد رسول حیدری

بچه مالير بود .وقتي جنگ ش��روع ش��د به س��وي جبهه ش��تافت .لحظهاي
آرامش و سكون نداشت.
در راه اس�لام از هيچ كوشش��ي دريغ نكرد .بارها مجروح ش��د اما دس��ت
از تالش برنداش��ت .دفاع مقدس به پايان رس��يد اما نبرد بين اس�لام و كفر
همچنان ادامه داشت.
سال  71مس��لمانان منطقهي بوسني و هرزگويين به استقالل اين منطقه رأي
دادند .در قلب اروپا كشوري اسالمي تشكيل شد.
دش��منان نتوانستند ايجاد كش��وري اس�لامي را در قلب اروپا تحمل كنند.
كشتار مسلمانان توس��ط جالدان صرب در مقابل چشم جهانيان ادامه يافت
حاج رسول حيدري اين بار به ياري آنان شتافت.
او در قل��ب مردم مس��لمان بوس��ني راه يافته بود .مردم بس��يار به او عالقه
داشتند.
در روز عي��د غدير با مادرش تماس گرفت و خداحافظي كرد .روز بعد در
حالي كه از جادههاي جنوبي منطقه بوس��ني عبور ميكردند به همراه يكي
از رزمندگان مسلمان بوس��نيايي در كمين صربها گرفتار شده و به شهادت
رس��يدند .حاج رسول چند روز قبل از ش��هادت وصيتنامهي خود را تنظيم
نمود.

«بسم اهلل الرحمن الرحیم»

با سالم و درودهای فراوان به پیشگاه صاحب االمر ولی عصر آقا امام

زمان(عجلاهلل) و با درود بسیار بر روح پاک بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
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امام خمینی و با نثار خالصانهترین احترامات و سالم فراوان به پیشگاه ولی امر

مسلمین حضرت آیت اهلل خامنهای(حفظ اهلل).

و با نثار زیباترین سپاسها به پیشگاه ارواح طیبهي شهدا ازآغاز تا کنون.

اینجانب رسول حیدری فرزند ابراهیم متولد  1339در کمال سالمتی جسم

با استعانت از درگاه حضرت حق باریتعالی وصیتنامه خویش را به تحریر در
میآورم .انشاءاهلل مورد قبول درگاهش باشد.

فالسفه و حکما بر این قائلند که فصل بین انسان و حیوان ناطقیت انسان

است( .االنسان حیوان ناطق) ولی فصل و تمایز بین انسانها با حیوانات و حتی

انسانها با یکدیگر در دو جهت است:
1ـ داشتن درد

2ـ غم غربت و فراق

فرق بین انسان و حیوان درد داشتن و صاحب درد بودن است ،اما به گفتهي

شهید مطهری(ره) درد انسان فقط درد خداست .درد دوری از حق است و

میل بازگشت به قرب حق و جوار رب العالمین است.

و اما درد ما درد اسالم است ،درد مظلومیت حسین 7در کربالست،

درد نامردیهای روا داشته در حق موالیمان علی 7است .درد ما درد اسارت

جانكاه میلیونها مسلمان است .درد ما درد دوری از حق است...

در طی مدت دوازده سال گذشته در حال و هوای سالهای سیراب شدنمان

از سرچشمهي عشق و محبت ،همیشه از خداوند خواسته بودم شهادت را

نصيبم کند .هر چند که یارای پرواز با پرستوها را نداشتم اما پای بسته در

خاک ماندم.

و حاال خدایا شکوه ندارم .تو بزرگتر از آنی که من حقیر از رحمت تو

شهيد سرحدات اسالمي
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ناامید باشم .تو غفور و بخشندهتر از آنی که من در زیر بار معاصی ناامید شوم.

ولی پروردگارا هر چه هست قسم میدهم به تنهایی علی 7به مظلومیت

حسن 7و به خون حسین 7مرا در جوار رحمت خود بپذیر.

خدایا تو خود میدانی که درد استغاثه مسلمانان ،درد نوامیس برباد رفتهمان

و زنان به بردگی برده شدهمان مرا به قیام فرا میخواند ،تو خود یاریام ده و

یاد و ذکر خود را بر من مستولی بخش ،و قلبم را از ایمانت اطمینان بخش.
اللهم رزقنا توفیق شهادة فی سبیلک

والسالم علیکم و رمحة اهلل 71/5/25
رسول حیدری

48ـ جامانده

شهيد مصيب مرادي

در روس��تاهاي اطراف آبيك قزوين به دنيا آمد .خانوادهاي مذهبي داشت،
متدين ،اهل دقت در حالل و حرام و...
مصي��ب در ماجراهاي پي��روزي انقالب نقش مؤثري داش��ت .بالفاصله به
ّ
پادگان لويزان رفت و دوره جنگهاي پارتيزاني را گذراند.
ايش��ان از اولين نيروهايي بود كه به همراه س��يد محم��د ابوترابي لباس رزم
پوشيد و در غالب گروه ِ
حافظ وحدت ،عازم كردستان شد .با شروع جنگ
او جزء اولين نيروهايي بود كه به مقابله با دشمن پرداخت .او به همراه شهيد
چمران در ستاد جنگهاي نامنظم فعاليت ميكرد.
زماني كه در لش��گر  8نجف بوديم حاج احمد كاظمي از ايش��ان خواست
گ��ردان غواص را راهاندازي كند .قبل از آن هم گردان تخريب را از همان
بچههاي قزوين راه انداخته بود.
ش��جاعت ،مديريت و درايت را با هم داش��ت .برادرانش را به جبهه آورده
بود مصيب در طول جنگ مسئوليتهاي اطالعات و تخريب را در لشگرهاي
 17و  8نجف سپري كرد .او پنجاه درصد جانبازي در كارنامه ايثارش ثبت
نمود.
هيچ��گاه او را مانند روزهاي بع��د از قبول قطعنامه نديده بودم .شكس��ته و
دلگي��ر بود .گويي كاروان رفته و او جامانده اس��ت .اما هميش��ه ميگفت:
درب شهادت بسته نيست! اين راه كماكان باز است.
س��ال  74نيروي زميني س��پاه باتوجه به تجربه از او درخواس��ت نمود كه به
جنوب بيايد .آن هم به عنوان ناظر براي پاكسازي مناطق جنگي.
مصيب خوش��حال بود .او بار ديگر به مناطقي ميرفت كه س��الهاي زيباي
زندگياش را در آنجا گذرانده بود.
در عمليات پاكسازي  38منطقه وسيع نقش اساسي داشت .صبح روز بيست
و هش��تم تير  84س��اعت ده صبح به منطقه ديواندره رفت .ميخواس��ت از

جامانده
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پاكسازي اين منطقه مطمئن شود.
شور و نشاط عجيبي داشت .حال و هواي شبهاي عمليات در ذهنش تداعي
ش��ده بود .ناگهان صداي انفجار كوهس��تانهاي ديواندره را لرزاند .مصيب
مرادي به قافلهي شهدا پيوست.
نميگويم كه از ش��هادت خود خبر داش��ت .اما وصيتنامه عجيبي را قبل از
شهادت تنظيم كرده بود.
در آنجا بعد از اشاره به مسائل شخصي ميگويد:

خداوندا ،دوستانم همه رفتند .كاروان خونين حسيني رفت .ديگر همسنگرانم

رفتند و من عقب ماندهام.

خدايا دلسوختهام و تنها تو را دارم .خدايا آرزوي نهاييام اين است كه مرا

به كاروان شهدا برساني تا خونين تو را مالقات كنم.

بارالها تو خود ميداني كه كوركورانه به اين راه نيامدم .هدفم تنها رضاي

تو و خدمت به كشور اسالمي و مؤمنان درگاهت بوده و خواهد بود .من

خودم عاشقانه به اين راه و مكان مقدس جبهه آمدهام و به دنبال شهادت
ميروم ،تا مرگ را عاشقانه در آغوش بگيرم .خدايا اين فوز عظيم را نصيب
اين بندهي عاصيت بفرما.

به شما وصيت ميكنم كه زرق و برق زندگي دنيا و مشكالت زندگي شما

را از خط قرآن و واليتفقيه و رهبري انقالب دور نكند.

از واليتفقيه عقب نمانيد و جلو نيفتيد .از واليت عقب ماندن باعث ذلت

است و پيشي گرفتن باعث هالكت.

از فرزندان و دوستانم ميخواهم دست از واليت و رهبري عزيز برندارند.

در نماز جمعه و مراسم مذهبي شركت كنند ،تا فرزندانشان با نماز و قرآن و

مسجد آشنا شوند.

پنجاه سال عبادت
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وصيتي هم به همه دوستانم دارم :از همه شما ميخواهم پشتيبان واليتفقيه

و رهبري حضرت آيتاهلل خامنهاي باشيد.

اگر كسي در بين شما باشد كه خداي ناكرده معتقد به واليت فقيه و رهبري

ايشان نباشد در تشييع جنازهي اين حقير شركت نفرمايد.

والسالم .بندهي عاصي و گنهكار
مصيب مرادي

49ـ علمدار عشق

شهید سيدمجتبی علمدار

عاشقي بود دلسوخته .وجودش با محبت حضرت زهرا 3آميخته شده بود.
از زماني كه پا در عرصه جهاد نهاد براي رزمندگان محور معنوي شده بود.
بس��يجيان لش��كر  25كربال خاطرات او را به ياد دارند .در لحظه لحظه دوران
نبرد در كنار آنها بود .او در طي جنگ ،جهاد اصغر را با جهاد اكبر توأم نمود.
سيد بعد از پايان جنگ در همان مناطق ماند .پايان جنگ براي او شروع نبرد
فرهنگي بود .مدتي بعد به ساري آمد .راهاندازي هيئت رزمندگان ساري و...
از اقداماتش بود .سيد در اين راه لحظهاي آرامش نداشت .خستگي را خسته
كرده بود.
س��ال  75عوارض شيميايي به سراغش آمد .زمستان همان سال همه دست به
دعا برداشته بودند و شفاي سيد را ميخواستند.
يكي از دوستانش ميگفت :پدرم در زمان جنگ شهيد شده بود .يك شب او
را در عالم خواب ديدم كه با دستهگلي زيبا به ساري آمده .از او سؤال كردم
پدر جان اينجا چه ميكني؟!
گفت :امشب با شهدا و ...آمدهايم استقبال سيد!
صبح روز بعد خبر ش��هادت سيد مجتبي علمدار در همه جا پخش شد .متن
زير وصیتنامه شهید سي د مجتبی علمدار است كه قبل از شهادت نگاشته بود.

 ...اولین وصیت من به شما راجع به نماز است .چیزی را که فردای قیامت

به آن رسیدگی میکنند نماز است .پس سعی کنید در حد توان نمازهایتان را

سروقت بخوانید.
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قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق حضور قلب و خضوع و خشوع در

نماز طلب کنید.

به همه شما وصیت میکنم همه شما که این صفحه را میخوانید ،قرآن را

بخوانید ،بیشتر(قرآن را) بشناسید ،بیشتر عشق بورزید ،بیشتر معرفت به قرآن داشته
باشید و دردهایتان را با قرآن درمان کنید .سعی کنید قرآن انیس و مونستان باشد

نه زینت دکورها و طاقچههای منزلتان .بهتر است قرآن را زینت قلبتان کنید.

به دوستان و برادران عزیزم وصیت میکنم :کاری نکنيد که صدای غربت

فرزند فاطمه 3مقام معظم رهبری(حفظه اهلل) که همان نالهي غریبانهي

فاطمه 3است به گوش برسد.

همان طوری که زمان امام خمینی(ره) گوش به فرمان بودید و در

صحنههای انقالب حاضر و آماده ایثار جان و مال و زندگی(بودید حاال هم
اينگونه باشيد).

 ...شیعهها ،مسلمانها ،حزباللهیها ،بسیجیها و ...نگذارید تاریخ مظلومیت

شیعه تکرار شود .بر همه واجب است مطیع محض فرمایشات مقام معظم رهبری
که همان ولی فقیه است باشند؛ چون دشمنان اسالم کمر همت بستهاند تا والیت

را از ما بگیرند .شما همت کنید .متحد و یکدل باشید تا کمر دشمنان بشکند و
والیت باقی بماند.

وصیت میکنم مرا در گلزار شهدای ساری دفن کنند .تنها امید من همان

دستمال سبزی است که همیشه در مجالس و محافل مذهبی همراه من بوده و به
اشک چشم دوستانم متبرک شده آن را بر روی صورتم بگذاريد.

قبل از آنکه مرا در قبر بگذارند ،مداحی داخل قبرم برود و مصیبت جدهي

حسین 7را بخواند.

غریبم فاطمهي زهرا 3و جد غریبم

علمدار عشق
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به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس

چون در آن لحظه حسين است که مهمان من است

 ...از اعماق قلبم میگویم ،من از ظلمت و فشار قبر خیلی میترسم .شما را

به حق پنج تن آل عبا(قسم ميدهم) تا میتوانید برایم دعا کنید و نماز شب اول
قبر را برای من بخوانید.

زمانی که زیر تابوت مرا گرفتید و به سوی آرامگاه میبرید تا میتوانید

مهدی(عجلاهلل) و فاطمه 3را صدا بزنید.

الحقیر سید مجتبی علمدار

50ـ همسفر شهدا

سید علیرضا مصطفوی

تازه به دنیا آمده بود که جنگ به پایان رس��ید .س��الها بعد وارد بسیج شد و
پایگاه را متحول کرد .مسئول فرهنگی شد و فرهنگ محله را تغییر داد.
ش��هدا را ندی��ده بود اما آنها را خوب میش��ناخت .طلبهای س��ختکوش و
مداحی دلسوخته بود .مطیع والیت بود .کالم رهبر برای او فصل الخطاب بود.
تابس��تان  88و قبل از آخرین سفر راهیان نور گفت :زمان پرواز رسیده ،این
آخرین س��فر من اس��ت! وصيتنامهاش را کامل کرد و رفت .س��ید در آنجا
به حوادث پس از انتخابات  88اشاره نمود و مطالب مهمي را اشاره كرد.
از س��فر که برگشت ،شهدا به اس��تقبالش آمدند! سید علیرضا مصطفوی به
سفر دیگری رفت .همراه با شهدا .برای همیشه!
دستنوش��تههای او آنقدر پرمعنا و دلنشین بود که مقام معظم رهبری پس از
مطالعه آنها مرقوم فرمودند:
خداوند س��کینه و س�لام را بر قلب این مادر دلسوخته و رحمت بیمنتها بر
روح آن جوان صالح(سید علیرضا مصطفوی) عطا فرماید.

«بسم رب الشهداء و الصديقين»

به نام خداوندي كه شكرگزاران واقعي به نعمتش ،نميتوانند شكر او را به

جاي آورند .به نام خداوندي كه ما را بيهيچ منتي آفريد و بدون منت نيز روزي
ميدهد در حالي كه عصيان و گناهان ،او را از ياد ما برده است .ولي با اين حال

او ما را از ياد نميبرد اما گناهان ما باعث شد كه او نظر لطفش را از ما برگرداند!

همسفر شهدا

225

آه از محبت او! و واي از عصيان ما ،آه از غفران او ،واي بر معصيت ما ،آه

از ستاريت او ،واي بر جسارت ما ،آه از محبت و لطف او ،واي بر كملطفي ما.

آري اوست فرماندهي كه نافرماني ما را ناديده گرفت .هميشه از روي محبتش

منتظر بود كه ما توبه كنيم تا او هم ببخشد و اكنون ما قادر به ستايش او نيستيم.

خداوندا تا به حال جز محبت و معرفت و مغفرت از تو چيز ديگري نديدم.

تو بودي كه هرگاه حاجتي داشتم برآورده كردي! بيآنكه منت بگذاري و
اكنون اميدوارم كه اين حاجتم را نيز برآورده كني؛ چرا كه از لطف بيپايانت

بعيد نيست.

دوست دارم تا آخرين نفسي كه در سينه دارم در راه دين و اسالم واقعيت

قدم بردارم .و لحظهاي از اين حركت غافل نشوم .آرزو دارم در همين مسير

پرهياهو و پرخطر جان ناقابل را تقديم كنم.

سخني با رسول اهلل 9رحمت للعالمين دارم :اي پيامبر عشق و محبت ،من

حقير ناقابل چگونه ميتوانم حق پيامبري تو را ادا كنم .چه مصيبتهايي در اين راه

كشيدي كه مردم هدايت شوند .مايهي هدايت بشر شدي تا همه از گمراهي و

غفلت بيرون آيند .مايهي رحمت براي عالم شدي .به خدا كه تمام بشر مديون
تو هستند و با اخالق و رفتار و كردار و منشت به ما راه را نشان دادي.

سخني با علي :7اي مواليم ،اي ولي نعمتم به خدا كسي در عالم به

مظلوميت تو نرسيد ،به جز خاندانت و ميدانم كه هر چه دارم به بركت شما

و آل شماست.

اما امان از شيطان كه هر كس را به هر نحو گمراه ميكند .من نيز حق موال

بودنت را ادا نكردم.

يا زهرا :3تمام دلخوشيام در زندگي اين بود كه ميتوانستم به شما مادر
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بگويم .من لياقت مادر گفتن به شما را ندارم اما محبت شماست كه به من لياقت
اوالد بودنت را عطا كرد.

هميشه با خود ميگفتم :اي كاش عمرم از هجده سال بيشتر نشود .خجالت

ميكشم كه چنين گنج بيپاياني با اين همه عظمت در بندگي خدا و با اين

مقامات ،هجده سال عمر كند و سن من بيشتر شود.

خوشا به حال شهداي گمنام كه مادر واقعي آنان شدي .جانم نه بلكه هزار

بار جانم فداي خاك چادرت .خدا ذليل و خوار كرد كساني كه به شما

جسارت كردند و در قيامت عذاب آنان را زياد كند.

هميشه با خود گفتم اين چه حرفي است كه محبان و مقربان ميگويند :شما

بايد بسوزيد تا به خدا و اهل بيت بيشتر نزديك شويد!

و تازه فهميدم كه به خاطر اين است كه درب اين خانهاي كه خانهي عصمت

و واليت و اهل بيت بود آتش گرفته و همه پيروان واقعي بايد بسوزند! شهدا

سوختند! انبيا سوختند ،صالحان سوختند ،خدايا ما را نيز بسوزان.
بسوزان هر طريقي ميپسندي

كه آتش از تو و خاكستر از من

مجتبي :7آري اگر صبر شما نبود ،كربال نيز نبود .اين صبر تو بود

يا حسن

كه حماسهي عظيم عاشورا را زنده كرد آري زينب كبري در كالس ايثار و صبر
تو بزرگ شد و به ما ياد دادي كه در راه خدا و برابر سختيها صبر پيشه كنيم.
و اكنون سرور و مواليم يا ابا عبد اهللالحسين:7

		
		

همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي

كه هنوز من نبودم كه تو بر دلم نشستي

چه بگويم ،به چه كسي ميتوان گفت كه درون آتشفشان چگونه است.

تا آن را نبينند و لمس نكنند نميفهمند.
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چه زيبا گفت رسول خدا :9همانا در دلهاي مؤمنان از حسين7

حرارتي است كه تا ابد به سردي نميگرايد .از كودكي وقتي محرم ميشد

درونم طوفاني به پا ميشد .آري اين حسين است .اكنون بعد از  1400سال در
هر لحظه و هر جا ندا ميدهد« :هل من ناص ٍر ينصرني».

آري هنوز تكيه بر نيزهي شكسته داده و مرا صدا ميكند.

واي از دنيا كه خود موال فرمود :مردم عبد دنيا هستند.

آري اين غفلتكدهي دنيا چيست كه نميگذارد صداي اربابم را بشنوم.

كور شود چشمي كه براي تو نگريد .بشكند دستي كه تو را طلب نكند.

بشكند پايي كه در مسير تو قدم بر ندارد .اوست كه عشاق را ميطلبد.

كاروان حركت كرده و ندا ميدهد .صداي كاروان به گوش ميرسد .بنگر

بر روي گنبد طاليياش و بنگر پرچم سرخي را كه به نهاد مظلوميت و خون
به اهتزاز در آمده است.

اين جوشش خون حسين است كه اسالم را آبياري كرد و اين شهدا و

خونشان امتداد همين خون است .آيا خون ناقابل ما نيز امكان دارد كه امتداد

خون ساالر شهيدان شود؟!

و ديگر سخنم با اهل بيت است .حيف كه مجال نيست بنويسم .كه نياز به

نوشتن نيست ،من حقير چه بگويم از اين بزرگواريها چه بگويم از كرامات
ولي نعمتم امام رضا.7

		
		

توي اين عالم هستي كه همش رو به فناست
به خدا يه دل دارم اونم مال امام رضاست

آري هر چه دارم به بركت شاه خراسان است .برات كربال و شهادت را از

او گرفتند و اميدوارم ما را نيز اليق بدانند.
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و چه بگويم از مظلوميت امام عصرم(عجلاهلل)؛

يا صاحب الزمان چقدر من در حق شما كوتاهي كردم .با چه رويي سرم را

در مقابلت باال بياورم .ولي به اين اميد زنده هستم كه شما خانواده اهل محبت

و كرامت هستيد.

و اكنون كه اين مطالب را مينويسم چند ساعت بيشتر به حركت نمانده!!

از اينكه بدخط بود معذرت ميخواهم .مرا حالل كنيد و بديهايم را ببخشيد.

كساني كه به هر دليلي از من دلخور شدند را راضي كنيد تا از من بگذرند.

در پايان ميگويم:

اين مجالس اهل بيت و مساجد و بسيج را تنها نگذاريد و عمر خود را جاي

ديگر تلف نكنيد كه بيهوده است.

اگر در اين برنامهها هستيد مخلصانه كار كنيد كه به غير از اين فايدهاي ندارد.
اميدوارم در اين مدت كه مرا تحمل كردهايد از من راضي باشيد .از شما و

برادران دينيام ميخواهم كه حقير را حالل نمايند.

اميدوارم خداوند متعال كوتاهي مرا در انجام نوكري امام حسين 7و

انجام وظايف ديني و فرهنگي ببخشد.

از خداوند ميخواهم كه در راه انجام وظايف ديني به شهادت برسم و در

لحظهي آخر عمر اما ِم زمان خود را مالقات كنم.

		

دل مردهام ز خاك درت زنده ميشوم

		

با مهر تو چون مهر فروزنده ميشوم

		

ازجرم خويش و لطف تو شرمنده ميشوم

		

گر در حريم خويش مرا راه ميدهي
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وصيتنامه
عليرضا در اوج حوادث سياسي بعد از انتخابات  88و قبل از آخرين

سفر راهيان نور وصيتنامهاش را نوشت!! وصيتي كه برگرفته از درون پاك
و باصفاي او بود .اين وصيت چون مشعل هدايتي فرا روي همه دوستان و

رهروان حال و آينده او قرار خواهد گرفت.

بسم رب الحسين7

با سالم به امام زمان(عجلاهلل) و درود بر امام خامنهاي ادامهدهندهي راه

امام راحل و سالم و درود بر امت حزب اهلل كه هميشه عاشورا را زنده نگاه

داشتهاند چه پاي بيرقها ،چه در ميادين جنگ و در كارزارها.

اين وصيتنامه متعلق به بندهي عاصي گنهكار(سيد عليرضا مصطفوي) ميباشد.
شخصي كه عمر خود را در جهالت و سياهي گذراند و كدام جهالت باالتر

از غافل بودن از امام عصر(عجلاهلل) كه اميدوارم خداوند به خاطر اجداد
طاهرين آن بزرگواران ما را ببخشد.

بندهي حقير از اين جمله شهيد آويني استمداد ميجويم كه گفت:

ميگويند گنهكاران را در اين غافله راهي نيست ،اما پشيمانان را كه

ميپذيرند.

هم اكنون كه ميبينم عدهاي در تاريكي فرو رفتهاند احساس خطر ميكنم

و براي آنها تأسف ميخورم .و براي آنها از خداوند طلب هدايت ميكنم.

مگر در وصيتنامه شهدا نخوانديد كه كرارًا گفتهاند :امام و واليت فقيه را

تنها نگذاريد.

مگر عمري ندا سر نداديد :ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند.

پنجاه سال عبادت

230

مگر تاريخ را نديديد كه چگونه امام خويش را تنها گذاشتند و كاري

كردند كه موال سر بر چاه بگريد و با چاه درد و دل نمايد.

واي بر شما كه اكنون فريب خورديد و مشغول بازيهاي دنيا و سياست

شديد و راه را گم كرديد.

محور ،اصل واليت است .اما شما به خاطر منافع خودآن را زير پا گذاشتيد!

عدهاي به تكهاي پارچه متمسك شدهاند! گويي ورقههاي قرآن را به سر

نيزه گرفتهاند!!

عدهاي اهللاكبر ميگويند مثل كساني كه سر از بدن امام حسين 7جدا

كردند و اهللاكبر ميگفتند!!

كوتاهي در دين و ارزشها توجيهپذير نيست .سرزنش بعد از واقعه فايدهاي

نميدهد .تكليف ما را سيد الشهدا مشخص كرده است و راه روشن است.

اكنون كه جنگ صفين ديگري آغاز شده است ،نميگذاريم علي تنها

بماند و او را رها نميكنيم.

هم اكنون نداي ملكوتي و مظلومانهي سيد الشهدا در گوش تاريخ پيچيده است

و سر باختگان و دلباختگان و عشاق حرم را فرا ميخواند.
بياييد تا برويم «رفقا جا نمانيد»

براي اطالعات و فهم و آگاهي بيشتر از حقايق به گفتار شهيد آويني مراجعه

فرماييد.

والسالم عليكم(يا زهرا)  88/3/26سيد عليرضا مصطفوي
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گرفتار فساد شد .آنقدر آلوده شد كه كسي فكر نميكرد نجات
پيدا كند .دربهمن  57مسيحا نفسي آمد .صدها مثل او را نجات
داد .آنقدر عاشق امام شد كه همه كارهاي گذشتهاش را ترك
كرد .ميگفت :من ُحر نهضت امام هستم .از دادستاني به دنبال او
آمدند .قرار بود اعدام شود! مثل ديگر رفقايش .به خاطر کارهای
گذشته اش .اما او انسان ديگري شده بود.
مثل ُحر اولين كسي بود كه پا در عرصه جهاد نهاد .گنبد،
كردستان و ...همه جا حضور داشت .صدها مثل خودش را هم
راهي جبهه نمود .ترس واژهاي بود كه برايش معنا نداشت.
آنقدر شجاعانه جنگيد كه براي سرش جايزه گذاشتند .آذر
 59عراقيها با خوشحالي خبر شهادت شاهرخ ضرغام را اعالم
كردند .دوستانش به دنبال پيكرش رفتند ولي اثري از او نيافتند.
شاهرخ از خدا خواسته بود همه گذشتهاش را پاك كند .ميخواست از او چيزي نماند.
خدا هم دعايش را مستجاب كرد .مزار شاهرخ به وسعت همه سرزمين ايران اسالمي است.

چاپ اول اردیبهشت سال  89چاپ پانزدهم خرداد ماه سال  ،90مجموع تيراژ  44.000جلد

هفتاد و دو روايت از آنان كه خواستند به تأسي
از مادر سادات گمنام بمانند .سرداران شهيد و
جاويداالثري كه مزارشان به وسعت سرزمين ايران
است.
اين مجموعه شامل خاطراتي كوتاه از پيكرهاي
بيپالك است .آنها كه پس از سالها رجعت كردند
تا مشعلي باشند فرا روي آيندگان.
اين مجموعه خاطرات و كراماتي است از شهداي
گمنام.

زندگينامه و خاطراتي از
 40سردار شهيد اطالعات عمليات
چاپ اول تيرماه سال 90
چاپ دوم مرداد ماه سال 90
مجموع تيراژ  6.000جلد

مقربون نرم افزار DVD
شامل :کلیپ مداحی با صدای شهید ابراهیم
هادی ،شهید تورجی زاده و همچنین زندگینامه و
مداحیهای سیدعلی مصطفوی مصاحبه با شهید
شاهرخ ضرغام(چند روز قبل از شهادت) به
همراه تصاویر دستنوشتهها ومداحي از این شهدا
این محصول را میتوانید از فروشگاههای عرضه
ُکتب گروه شهید هادی تهیه نمایید.

