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 طلیعه :

همیشه  مادهدرار رنمگهدران    ت مسلمان و شریف ایران و مجاهدات ملّ مقدّسدفاع هشت سال 

 اسالم ، بها همهف فهران و دشهیی ههایه ، به  هلهی فرهگمهج  گهج مگجهر شهد  ه  به   گه ان               

 شگاهت  مج ش د .« فرهگگ مقاومت و پایداری » 

و  در سایف فرهگگ مقاومت و پایداری ، فرهگهگ شهدادت بل هج و ای هار به  واسههف ریشه        

هاستماه تاریخج ه د ، د  ج فرهگگ دیگج است    مج ت ادد دسخف شفابخشج برای حفظ 

ت ارضهج  شه ر در مقهابو ر دهار ن و در     آرمان و ارنش های ادقهال  اسهالمج و تمامیّه   

دشههمگان داهلههج و هههاردج باشههد . یافتهه  ههها و      صههر ه ا ههار فتگهه  و دسههای  مختلههف    

ن بیادمر این واقعیت شمرف اسهت  ه  فرهگهگ    دستاوردهای تاریخج ان صدر اسالم تا گ 

در سگمج است    ب   گ ان  ارآمهدترین و مهرترترین  گصهر     شدادت بل ج ر هر رران

 پیش رد اهداف واالی اسالم و قرآن مهرح ب ده است .

ههداباوری و ههدامر ری ، ایمهان به  معهاد ، ا تقهاد راسه  بهر          یعگهج فرهگگ شدادت بل ج 

ر و فدا اری ددت حفظ دی )ص( ، ایستادرج در مقابل دشمگان ، ای اابالم دا  مرمّ دیّتاحقّ

میراث ماددرار دین م ین اسهالم ، شه ج ددهاد ، تجّلهج ته ّاج و ت هرّی ، هسهتمج داپه یری و         

 ) پیرونی یا شدادت در راه هدا ( . ا تقاد ب  اِحدی اارُسگین

و ادت را هلهی  رددهد   شددا ادسان های وارست  و ب  هدا پی ست  ای ب ددد    فرهگگ شد

نددرادج شدیدان ، یعگج آدان  ه  در  ه ران حه ادث و مصها ی و در مصهاف بها ابتال هات و        

آنمایه های اادج با اقتدای ب  سرور و ساالر شهدیدان ، حرهرت ابا  هدال اارسهین )ع(     

 سربلگد بیرون آمددد و ب  حیات چگد رونة ددیا معگا و مفد م هاصج بخشیده ادد ، همراه با

نددرادج شدیدان ت دام  های ونین و   رت آم نشان ، بسیار ه ادددج است . مهااعف وصیّ
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ههد شهد و ههم بها سهیری در اح ااشهان       اهم م دی رسترش ابعاد روحهج و فرهری مهان ه    

ه اهیم ت ادست ب   شف سیمای حقیقج آن آرمیدران در د ار حی دا ل رردیم و راهج را 

 را چراغ راه و اام ی ه د قرار دهیم .   رفت  ادد را بشگاسیم تا آن 

هدای بزرگ و مدربان را با تمام ود د شا ریم    این ت فیی را دصیی ما فرم د تا بخه 

 دیمههری ان معههارف واالی شههددای شدرسههتان آران و بیههدرل را در قااههی دلههد پههگجم  تهها   

 تقدیم دماییم .« با ران قدسج » 

لج ، یاددامف یک صد شهدید ا هم ان ندهدرج دامه  و     در این مجم    دیز همادگد چدار دلد ق 

ت دام  آدان ب  نی ر ب هو آراسهت  شهد . امیهد  ه  ایهن   شهه ادهد  ، م دهی ق ه ل           وصیّ

ت آن ملر تیان و رضایت هاد اده های معظّم شدیدان یّفعّاادرراه حررت حی باشد و اس ا  

 ان مسهللت مهج دمهاییم    شدرستان  زیز و والیت پهرور مها را هه اهم آورد . ان هداودهد مگّه     

 تهها ت فیههی تههدوین دلههدهای بعههدی را دیههز دصههیی مهها درمادههدران وادی حیههرت و شههیدایج      

  ن شاء ال .إ ،بر دای ماددة ان  اروان شدیدان  ها فرماید 

 

  مجمع رزمندگان ثاراهلل شهرستان آران و بیدگل
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 نام : احمد 

 نام خانوادگی : آبانی 

 فرزند: حسن 

  : 18/12/1312تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : عملیات خیبر ) طالئیه 

 شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در آران متولد شد از همان کودکی از هوش واستعداد خوبی برخووردار بوود    1331احمد درسال 

سهای پیکار با بیسوادی ثبوت نوام کورد بوه     درکال 1345وبه همین خاطر وقتی به دالیلی در سال 

 1علت عالقه وپشتکار وی در یادگیری دروس شاگرد نمونه کالس معرفی شد، احمود بویا از   

سال نداشت که درامتحانات ششم ابتدایی قدیم شرکت کردوموفق به اخذ گواهینامة شا ابتدایی 

می کرد ولی چوون خوانواده اش   گردید، پس از آن درمرحله ای بودکه باید دردبیرستان ثبت نام  

در وضعیت مادی خوبی نبود روزها کار می کرد وشبها در مدرسه شبانه نظام وفا به تحصیل موی  

سوال   15پرداخت . این وضعیت ادامه پیدا کرد تا زمانی که بخشنامه صادر شد که کسانی که زیر 

هم به این صورت خواندوبرای هستند نمیتوانند شبانه درس بخوانند. باالخره تاچهارم دبیرستان را

متوسوطه   1و 5( جهوت اداموه تحصویل روانوه کاشوان شود وکالسوهای         1352سال بعد )درسال 

سال سن نداشت در کاشان موفق به اخذ  15که بیا از  1354رادرکاشان گذراند . احمد درسال 

کاشوان  دیپلم طبیعی شد ودرهمان سال درکنکور سراسری شرکت وموفق به ورود در انیسوتیتوی  

گردید، او اولین دانشجو در اولین دوره انیستیتو فنی کاشوان بوود وایون دوره را نیوز بوا موفقیوت       

پشت سرگذاشت . مجدداً در کنکور شرکت کرده ودردانشگاه کرمان ) در رشته زموین شناسوی (   

پذیرفته وسپس به اصفهان منتقل شد .اوازسیستم حاکم بر دانشگاه رنو  موی بورد ولوذا باشوروع      

نقالب فرهنگی ، شادی خاصی به او دسوت داد. در مودت تعطیلوی دانشوگاهها جهواد فرهنگوی       ا

احمد ، در منطقه محروم کهکیلویه شروع شد وبا افراد خائن وضود انقوالب آن دیوار بوه مبوارزه      

به عضوویت سوپاه کاشوان در آمود وبورای دفواع از مویهن اسوالمی ،          1311پرداخت . اودر سال 

مواه   3لف جبهه جنگ وهمچنین حضور در میودان مبوارزه بوا اسورائیل )     باحضور در مناطق مخت
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خدمت در لبنان ( دین خودرابه اسالم ادا کرد وسرانجام در عملیات بسیار مهوم خیبور در منطقوه    

 جنوب کشور به آرزوی دیرینه خویا رسید وبه سوی معبود خود شتافت.

 
 

روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد
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 فرازي از وصیت نامه پاسدار شهید احمد آبانی آرانی

خدایا تو را حمدو ستایا می کنم که مارا در راهی قرار دادی که می توانیم کمی از قدرت 

اسالم را درك کنیم خدایا تورا شکر می کنیم که برای ما امام را عطا کرده ای که از وجود او 

و در راه اصلی و صحیح اسالم قرار گرفته اند و می روند تا اسالم جامعه مان آگاهی پیدا کرده 

 …را در تمام جهان اشاعه داده و زمینه ظهور حضرت مهدی )ع  ( را فراهم سازند

دلیل اینکه درسم را ادامه ندادم این بود که فکر می کردم اگر تحصیالتم را به بهترین وجهی  … 

اسالم خدمت کنم ولی مسئله جنگ در این زمان مهمترین هم به پایان برسانم باالخره باید به 

مسئله است برای حفظ اسالم،و شرکت در جبهه ها بهترین خدمت برای اسالم و من هم تا 

 …جنگ باشد نمی توانم فکرم را در درس بکار گیرم، انشاءاهلل که خدا قبول کند
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 نام : محمد 

 نام خانوادگی : آبانی 

 حسن د:فرزن 

  :1/12/1311تاریخ شهادت 

 شهادت : چزابه محل 

 محصل نوع عضویت : 

 محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 
در آران دیده بوه جهوان گشوود.او در دوران کوودکی از هووش و اسوتعداد        1342محمد در سال 

اد و شروع به خواندن نماز سالگی پا به عرصه علم و دانا نه 1سرشاری برخوردار بود. در سن 

وگرفتن روزه کرد.پس از دوران ابتدایی و دوره راهنمایی، وارد دبیرستان شد.دوران دبیرسوتان او  

همزمان با اوج گیری انقالب در سراسر کشوور بود.لوذا محمود هموراه بوا موردم در تظواهرات و        

پهلووی اظهوارمی   راهپیماییها شرکت می نمودو خشم و نفرت خود را نسوبت بوه رمیوم ملعوون     

داشت. دو سال از پیروزی انقالب نگذشته بود که رمیم مزدوربعثی صهیونیستی عورا  حموالت   

خود را به ایران اسالمی آغاز کرد. محمد نیز برای پیوستن بوه صوفوف رزمنودگان اسوالم لحظوه      

 کوه در آران  5/18پس از اخذ دیپلم ریاضی با معودل   1311شماری می کردکه سرانجام در سال 

شاگرد ممتاز شناخته شده بود وارد جبهوه هوای حوق علیوه باطول گردیود.او در عملیوات مطلوع         

الفجر،طریق القدس و آزادسازی بستان شرکت کرد که در آن عملیات مجروح گشت و به مودت  

چند هفته در بیمارستان بستری گردیدو پس از بهبودی مجدداً خود را بورای چنودمین بوار بورای     

ده کرد.در آن زمان دوستانا بسیار اصرار داشتندکه باید درسشان را ادامه دهنود  رفتن به جبهه آما

جوانان باید جبهوه  ”اما محمد با روحیه عجیبی که داشت در جواب می گفت : چون امام فرموده 

پس تا موقعی که دشمن در خاك اسالمی ما باشد این درس خواندن بوی معناسوت   ”ها را پر کنند

تبه اعزام در عملیات تنگه چزابه که با رمز یا امیرالمؤمنین آغاز شود شورکت   تااینکه در آخرین مر

کرد و به لقاءاهلل پیوست و پیکر پاك او در مناطق تحت تصرف دشمن در جنوب ایران باقی ماند 

که سالها بعد جنازه او توسط گروه تفحص بوسیله پالك شناسایی و در گلوزار شوهدای اموامزاده    

 فن گردید.هالل ابن علی )ع( د

 



 12 طائران قدسي

 

 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید محمد آبانی

پدر و مادرم : اگر شهید شدم هیچ نگران نباشید و فقط دعا کنید که مون جوزء شوهداء قورار      …

گیرم و خدا از من قبول کند وهمچون امام حسین )ع( مرا غسل و کفون نکنیود و بوا ایون لبواس      

از شنیدن خبر شهادت من سجده بجوای آوریود   مقدس سربازی بخاکم بسپارید و فقط شما پس 

که فرزندی در راه خدا قربانی نمودید زیرا که شهادت مرگ سرخی است که شهید آگاهانه آن را 

 …بر مرگ سیاه و ننگین ترجیح می دهد و خدا می خواهد شمارا به این وسیله آزمایا کندو
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  نام : علی 

 پورنام خانوادگی : آزاد 

 :علی اکبر فرزند 

  : 21/2/15تاریخ شهادت   

 مکان شهادت : ارتفاعات هزار قله مریوان 

 شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

(در آران  در یک خانواده  مذهبی و معتقد به آئین موذهب مووال علوی )    1342علی در سال     

ابتدایی وراهنمایی را با موفقیت پشت سرگذاشت.دوران دبیرسوتان او  دیده به جهان گشود.دوران 

مقارن با فرا رسیدن بهاری جدید و شروع انقالب شکوهمند اسالمی ایران بود کوه در دبیرسوتان   

شهید بهشتی کاشان در رشته حسابداری شروع به تحصیل نمود.او عالوه بر تحصویل بوه پودرش    

ی علیه ظلم و استبداد حضوری فعاالنه داشوت و در ایون   هم کمک می کردودر تظاهراتهای مردم

راستا در کارهای فرهنگی توان خوبی داشت و یکی از مؤسسین و اعضای فعال کتابخانوة محلوه   

خود بود. پس از گذشت چند سال از پیروزی انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی عورا  علیوه ایوران    

مد و او را بر آن داشت که از نظر جسومی  آغاز شد،اینجا بود که تحرك دیگری در علی بوجود آ

و رزمی خود را آماده کند تا درهرمکان وهر زمان که رهبرش فرموان دهود بوا جوان و دل لبیوک      

بگوید.علی پس از فراگیری آموزشهای مقدماتی از پادگان شهید حجازیان قمصور حضوور فعوال    

آران و بیودگل نشوان    خود را با پذیرفتن مسئولیت گوروه مقاوموت منتظوران شوهادت در بسوی      

موفق به اخذ دیپلم حسابداری شد و در شهریور همان سال با توجوه   11داد.علی در خرداد سال 

به نیاز سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواستار اعزام به کردسوتان،این خطوه محوروم و سوتمدیده     

تهوران بوه آن   ( ماهه در پادگوان اموام حسوین)    3شد. بعد از گذراندن یک دوره آموزش نظامی 

منطقه محروم اعزام شد و به عنوان یکی از بنیانگوذاران تیوو ویوژه قودس، خودمت  نمود.ابتودا       

بعنوان مسئول دبیرخانه آن تیو ، سپس با توجه به شو  و عالقه وافری که در کار از خود نشان 

( بواز   11/1/13داد فرمانده تیو ایشان را بعنوان مسئول دفتر فرماندهی معرفی کورد ) در تواریخ   

هم این کار روح بزرگ او را قانع  نمی کرد تا آنجا که وی به واحد طرح و عملیوات معرفوی در   
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برای گذراندن یک دوره آموزشی بوه تهوران اعوزام شودکه پوس از آمووزش        11/12/1313تاریخ 

بعنوان قائم مقام طرح و عملیات تیو معرفی  شد و همگوام بوا سوایر رزمنودگان در عملیاتهوای      

در کنکور سراسری شرکت و در رشته کواردان فنوی    1314خلی کردستان شرکت کرد. در سال دا

بر  و الکترونیک دانشگاه شیراز پذیرفته شد ولی بعلت نیاز جبهه به ایشان از رفتن بوه دانشوگاه   

امتناع نمود.در همان سال با دختر دایی خود ازدواج کرد ولی تمام این موانع او را از هدف الهوی  

در  21/2/1315شورکت نمووده و در مورخوه     1نمی داشوت توا اینکوه در عملیوات والفجور       باز

 ارتفاعات هزار قله مریوان براثر اصابت گلوله خمپاره دشمن به لقاء اهلل پیوست.  

 
 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.
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 از وصیت نامه پاسدار شهید علی آزادپور فرازي
 

اوندا تو شاهد باش که دوست ندارم در بستر بمیرم چراکه دوستان و جوانان این ملت خد    

می   (  شجاعانه جنگیدند و به شهادت رسیدند و ما نیز که خود را شیعه موالی متقیان علی ) 

( می دانیم باید مانند آنان باشیم. ما راه  دانیم و خود را پیرو ساالر شهیدان حسین بن علی ) 

( آموختیم که مرگ با عزت  ه زیستن و چگونه مردن را از سرور شهیدان اباعبداهلل ) چگون

بهتر از زندگی با ذلت و ستمگران است.ای معبود من: توفیق فرما تا مرگ را چون دیگر یاران و 

 عزیزان به بازی گرفته و از این کاروان عقب نمانیم.

د است.ولی همه اینها خواب و خیال است و خدایا تو می دانی که آرزو و توقعات انسان زیا

خواب و خیال نیز فانی ، پوچ و بی محتوا است ، فقط آرزوهایی قابل است که در جهت رسیدن 

  (به لقاء تو باشد اینجانب از تو می خواهم که همه رزمندگان عزیز اسالم به کربالی اباعبداهلل)

 برسند و در جوار مرقد مقدسا عرض ادب نمایند.

نماز را با حضور قلب و بخاطر خدا بخوانید  و روزه بگیرید و خمس و ذکات بدهید و  …    

یاد خدا را از یاد نبرید زیرا که همه محتاج و نیازمند او هستیم و اوست بی نیاز و در راه خدا از 

 هیچ کوشا و کمکی مضایقه نکنید و همواره در راه خدا باشید.

عی خصوصاً نماز جمعه و جماعت و دعاها شرکت فعال در مجالس عمومی و اجتما …    

 داشته و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت را فراموش نکنید.
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 نام: حسین 

 نام خانوادگی : احسن زاده 

 :محمود فرزند 

  : 24/3/1317تاریخ شهادت 

  شلمچه ( 7مکان شهادت : منطقه عملیاتی بیت المقدس ( 

 شغل : دانشجو 

 ن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران محل دف 

 

در خانواده ای مذهبی در محله مسلم آبواد آران متولود شود.پس از     1/11/41حسین در تاریخ    

اتمام تحصیالت ابتدایی و راهنموایی وارد دبیرسوتان کاشوانچی شد.سوال دوم دبیرسوتان را موی       

شروع و او در تظاهرات و درگیریهای خیابوانی   گذراند که تظاهرات مردم برعلیه نظام شاهنشاهی

و پخا اعالمیه های حضرت امام نقا فعال داشت.در سال چهارم دبیرسوتان مقوارن بوا شوروع     

مسئولیت پایگاه شوهید   13جنگ تحمیلی ضمن گذراندن آموزش نظامی وارد بسی  شدودر سال 

ارد جبهه های نبورد شود و بورای    داوطلبانه و 11چمران به او واگذارگردید.با اخذ دیپلم در سال 

اولین بار در جبهه غرب با اشرار به نبرد پرداخت و در یکی از این درگیریها ازناحیه کتوف و ران  

مجروح شد.وی خدمت سربازی را در ارتا گذراندو بعنوان نماینده دایره عقیدتی سیاسی لشگر 

مسئولیت فرمانودهی دسوته بوه     در تمامی پایگاهها برگزیده شد.پس از بازگشت از سربازی،از 14

اتفا  برادرش علی محمد در عملیات خیبر شورکت کورد کوه در ایون عملیوات بورادرش شوهید        

از طریق کنکور سراسری با انتخاب رشته ریاضی وارد دانشگاه شود.پس از مودتی    13شد.درسال 

ی  و به عضویت جهاد دانشگاهی درآمد سپس نماینده انجمن اسوالمی دانشوجویان در دفتور بسو    

عضو شورای سه نفره پشوتیبانی جنوگ دانشوگاه و نهایتواً در بخوا طرحهوا و تحقیقوات جهواد         

دانشگاهی مشغول بکار شد.پن  ماه از ورودش به دانشگاه نگذشته بود که عازم جبهه ها گردیدو 

( در عملیات بدر شورکت کورد.در    امام حسین )  14( لشگر  بهمراه گردان امام محمد باقر ) 

با سمت دیده بانی حضوور فعوال خوود را نشوان داد ودرایون عملیوات خبور         5ت کربالی عملیا

اسارت وی در شهر شایع شد.پس از بازگشت ازاین عملیات به توصیه خانواده و دوستان ازدواج 

نمودو این در حالی بودکه ایون ازدواج در برناموه هوای رزم او هویچ تو ثیری نداشوت.با شوروع        
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او نیز وارد معرکه کارزار شد و پس از وارد آوردن ضوربات مهلوک بور     7عملیات بیت المقدس 

 سالگی حنظله وار شربت شهادت نوشید. 28در سن  24/3/17پیکر دشمن زبون بعثی در تاریخ 

 

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.  
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 فرازهايی از وصیت نامه دانشجوي شهید حسین احسن زاده

شیرین ترین لحظات زندگی حاال است.روح،خود را برای پرواز بسوی ملکوت اعوال مهیوا   شاید 

می سازد.جسم برای غلطیدن در خونم آماده و زبانم برای گفتن آخرین کالمها و بیوان شوهادتین   

   …در حرکت است

خدایا اگر مقرر کرده ای که مجاهدان را شهادت اجر است،مرا مجاهد کون و اگور گفتوه ای کوه      

شهیدان را مقام   عند ربهم یرزقون مزد است مرا شهید کن واگر گفته ای که شمارا به آزمایشاتی 

از قبیل خوف و گرسنگی و کمبودها و مرگ امتحان می کنی از قبل   می گیم که خودایا ارفواقم   

 کن که هیچ چیز جهت حضور در امتحان تورا ندارم و اگر ارفاقم نکنی مردودم.

تو می ترسند ولی چون به لطفت اعتماد دارم و چون ترا ارحم الراحمین یافته  خدایا همه از … 

 ام از خود می ترسم که نکند که ناسپاسی کنم.

خدایا همه از لحظه مردن نگرانند و می ترسند و من جهت مردن و کشته شودن در راهوت    …  

 ت.آماده و شادمانم زیرا مرگی که در راه تو باشدسرآغاز زندگی جاوید اس
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 نام: علی محمد 

 نام خانوادگی: احسن زاده 

 :محمد فرزند 

  : 4/12/1312تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : عملیات خیبر ) طالئیه 

 شغل : دانا آموز 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

.تحصویالت ابتودایی خوود را در    در محله مسلم آبواد آران متولود شد   1348علی محمد در سال 

دبستانهای وثو  و شهید چمران با موفقیت به پایان رسانیدو سپس تحصیالت خود را در مدرسه 

راهنمایی شهید خدمتی ادامه داد.او با وجود سن کما، در صحنه هوای مردموی بعود از انقوالب     

دف بوا شوروع   چون دیگر اقشار مردم حضوری فعال داشت.دورة تحصیل او در راهنموایی مصوا  

جنگ تحمیلی بود.لذاعشق به جبهه اورا از تحصیل بازداشت و با گذراندن آمووزش نظوامی وارد   

 بسی  شد و در پایگاه شهید چمران به فعالیت پرداخت.

وی قصد عزیمت به جبهه را داشت چون سن او کم بود بسی  مانع این کار شد لذا وی با دست 

سن خود که به طریق ماهرانه ای انجوام داده بوود از طریوق     سال به 2بردن درشناسنامه و افزودن 

جهادسازندگی برای اولین بار عازم جبهه سومار شد و پس از رسیدن به منطقه بودلیل عشوق بوه    

عملیات رزمی با گرفتن انتقالی در واحود پدافنود هووایی مشوغول خودمت گردیود.پس از اتموام        

شرکت کرد  4به جبهه جنگ در عملیات والفجر  م موریتا و بازگشت به دیارش مجدداً با اعزام

 و از این عملیات نیز سالم و پیروزمندانه به زادگاها بازگشت.

برای بار سوم بوه جبهوه اعوزام شود و خوود را آمواده عملیوات خیبور          31/2/1312وی در تاریخ 

درش ساخت.دراین عملیات بود که خبر شهادت خود را به دوستان و همرزمان داد و حتی به بورا 

) حسین ( رو کرده و می گوید که من در این عملیات شهید می شووم ولوی از توو موی خوواهم      

 موقعی که جنازه ام را می بینی  هیچ ناراحت نشوی . مصمم تر از قبل به دشمن حمله کنی!.

شب عملیات خیبر فرا می رسد،او پس از مراسم دعا و نیایا از همرزمان سئوالی موی کنود کوه    

( را در هنگام شهادت مطرح می کنود و   ت روحانی او بود.اوفرمایا موال علی ) حاکی از حال
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می پرسد کدام جمله درست است فزتُ برب الکعبه یا فزتَ برب الکعبه ؟ گویا او قصد داشوت  

( رستگاری خود را به جهانیان اعالم کنود سورانجام در سواعت     به هنگام شهادت چون علی ) 

سال سون داشوت در جبهوه خیبر)طالئیوه ( بوه       15حالیکه کمتر از  در 4/12/1312شب روز  11

 شهادت رسید.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه بسیجی شهید علی محمد احسن زاده

به جوانان و نوجوانان وصیت می کنم که از شهادت نهراسید که مرگ سرخ به از زندگی 

گین است و تو ای جوان بکوش که از اسارت دنیا برهی و آنگاه پاسدار قرآن و یاور اسالم نن

 باش.

مادرم به جوانان بگو که شهادت افتخار مردان است و از شوهادت نهراسوید کوه شوهادت مرگوی      

 است که زندگی بهمراه دارد.

ی نه اینکوه گریوه کنوی    مادرم، اگر آمدند و نحوة شهادتم را برایت گفتند می خواهم شکر بفرست 

 زیرا شهادت من به هر شکلی باشد از شهادت علی اصغر سرختر نخواهد بود.

من نمی دانم،چرا قرآن فریاد می زندو شیطان زمزمه می کند ولی گوشهای ما زمزموه شویطان را    

 می شنود؟

هوا پیودا   خدایا،به من قلبی ده که خود در آن جای گیری و چشمی ده تا راهم را میان کووره راه  

و پایی ده که آنرا ذر راه  …کنم و گوشی ده تا صدای منادیت را از نغمه های شیطانی جدا سازم

 رفتن به جبهه بپیمایم و شهادتی ده تا بدان بر سرمنزل مقصود برسم.
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 نام: محمدتقی 

 نام خانوادگی: احسن زاده 

 :محمد فرزند 

  :31/2/1312تاریخ شهادت 

 دت : بانه ) کرستان (مکان شها 

 ارتا شغل : سرباز 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

در محلة چهارسو  آران دیده بجهان گشوود.اودر سوالهای    1341محمدتقی اول فروردین سال   

اول تولد،زندگی مشقت بار را با تمام وجود لموس کورد.از ایون رو هموواره بفکور تهیدسوتان و       

چارگان بود.او فردی مهربان و غمخوار بودو چون پدرش کوه از انجوام کوار کشواورزی بعلوت      بی

کهولت سن ناتوان شده توا زموان شوهادت هموواره موددکار او بوودو لحظوه ای پودرش را تنهوا          

 نگذاشت وی دوستدار اسالم اصیل و اهل بیت عصمت و طهارت بود.

مانان ایران در راه مبارزه بوا حکوموت فاسود و    باشروع انقالب اسالمی و آغاز مبارزات مردم مسل

پلید شاهنشاهی در راهپیماییها و تظاهرات شورکت نموود و بدینوسویله نفورت خوود را از رمیوم       

ملعون پهلوی اعالم داشت.وی امام را آیینه تمام نمای اسالم و اموت اسوالمی موی دانسوت و از     

 تفرقه و نفا  بسیار رن  می برد.

وارد خدمت مقدس سوربازی شود و جهوت پاسوداری از مرزهوای       1311محمدتقی آذرماه سال 

کردستان شد. او دوشادوش سایر بورادران ایثوارگر    28میهن اسالمی و مبارزه با اشرار وارد لشگر 

خود در محورهاو سنگرهای همیشه استوار منطقه کردستان با ضد انقالب داخلوی و گروهکهوای   

نمود تا آنکه در دفاع از اسالم و انقالب اسوالمی ،پوس از   مزدور اجنبی و متجاوزین بعثی مبارزه 

در منطقوه بانوه بور اثور کموین اشرارمسولح و        31/2/1312ماه خودمت بوی شوائبه در تواریخ      18

 گروهکهای ملحد بدرجه رفیع شهادت نائل آمد.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 ادهفرازي از وصیت نامه سرباز شهید محمدتقی احسن ز

( هستیم و مرگ خونین را بر زندگی ذلت بار با یزیودیان تورجیح موی     ما پیرو حسین )    

 دهیم.

پدرو مادرم،من با خود عهد و پیمان بسته ام تا آخرین قطره خون از اسالم دفاع کنم و با این 

ان گروهکهای از خدا بی خبر بجنگم و وجود آنها را از منطقه کردستان با یاری دیگر رزمندگ

 پاك سازیم تا اسالم در کردستان زنده بماند.

من از امت ایران می خواهم که همیشه پیرو امام باشند و امام را تنهوا نگذارنود، وحودت        

 خود را همچنان حفظ کنید و در همه حال امام را دعاکنید.
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  نام: ابوالفضل 

 نام خانوادگی: احمدی محمدآبادی 

 :یحیی فرزند 

  : 11/1/1314تاریخ شهادت   

 مکان شهادت : سد دز 

 شغل : بسیجی 

 محل دفن : محمدآباد کویر 
   
در روسوتای محمودآباد کوویر از توابوع شهرسوتان آران و       1345ابوالفضل احمدی درسوال    

سالگی در مدرسوه شوهید اسوتادی هموان روسوتا مشوغول        1بیدگل چشم به جهان گشود از 

رة راهنمایی بدلیل فقر مادی یک سال به کوار کشواورزی پرداخوت و    تحصیل شد.وبعد از دو

بعد برای ادامه تحصیل به دبیرستا ن امام خمینی )ره ( کاشان رفت و در رشته ریاضی موفوق  

به اخذ دیپلم شد.او در تابستان ، قالی می بافت و پول آنرا برای تحصیل پس انداز می کورد.  

خود را در کتابخانه و پایگاه و جهادسوازندگی شهرسوتان   با شروع انقالب اسالمی فعالیتهای 

کاشان شروع کرد.در برگزاری جلسات مذهبی و ارشاد نسل جوان روستا ید طوالیی داشوت  

و از نفوذ کالم خوبی برخوردار بود.او در پاکی و صوداقت زبوانزده همگوان بوود .ابوالفضول      

بود که حتی در جبهه موفوق بوه اخوذ    فردی فهیم،تیزهوش و از افراد فعال و پر کار در جبهه 

 گواهینامه رانندگی شد.

 4و  3ابوالفضل از طریق بسی  در دو نوبت بوه جبهوه اعوزام شودو در عملیوات والفجور           

 حضوری فعال داشت.

( بوود کوه    اموام حسوین )    14آخرین مسئولیت او در جبهه مسوئول انتشوارات لشوگر        

 بدرجه رفیع شهادت نائل آمد. 11/1/1314تاریخ باالخره در منطقه آموزشی سد دز در 

 

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید ابوالفضل احمدي محمدآبادي

 

 (1) …قُلْ اِنَ الْمَوتَ الذَّیِ تَفِروُنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُالقیِکُمْ 

 قات کننده شماست.بگو بدرستی آن مرگی که از آن می گریزید پس آن مال

 این ماتکونوا یدریکم الموت : هرجا باشید مرگ شمارا در می یابد.

اول از همه چند کلمه با مردم و آن اینکه قدر این انقالب و رهبری را بدانید و حامی و پشتیبان  

آن باشید چراکه این انقالب،اسالم اصیل و واقعی را به ما معرفی نمود و موارا از مونجالب فسواد    

 نجات داد و بسوی حق راهنمایی کرد.

واما ای دانا آموزان عزیز، ای امیدان آینده کشور ای گرداننودگان کشوور در آینوده بیودار و بوه      

هوش باشید تا بتوانید به نحو احسن دروس خود را ادامه دهید و در کنار دروس، اصول اعتقادی 

دا  بی خبر ایستادگی کرده و مجال حضور بوه  را فرا گیرید تا در آینده بتوانید در برابر افراد از خ

آنها ندهید.بکوشید تا با تخصص همراه با تعهد کشور را از وابسوتگی نجوات دهیدکوه اسوتقالل     

واقعی بدون استقالل اقتصادی معنای کامل ندارد.و این وظیفه شماست که کشور را بوه اسوتقالل   

 واقعی برسانید.

راحت نباشید و گریه نکنید که این حق مسلم شماسوت  پدر و مادرم نمی گویم در شهادت من نا

ولی تقاضا دارم کاری که دشمن را شاد می کند انجام ندهید و بدانید موردن حوق اسوت و هویچ     

کس نیست که زودتر از موعد مقرر از دنیا برود و پس چه بهتر که انسان خود به اسوتقبال مورگ   

 رفته و مرگ باعزت و شرف را انتخاب کند.

خنی با انجمن اسالمی ،جمعی که مسئولیت سنگین و مهم شناساندن اسوالم و انقوالب را   و اما س

بعهده دارند بدانید که وظیفه شما تنها امر به معروف نیست بلکه همیشه امر به معروف و نهوی از  

 منکر باهم است.پس به حکم مسلمان بودن موظفید نهی از منکر کنید و جلو سخن را بگیرید.
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 :آقاعلی  نام 

 نام خانوادگی : اربابی 

 :نصرت اهللفرزند 

  24/3/1317تاریخ شهادت  

 مکان شهادت : شلمچه 

 شغل : پاسدار 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 
 

در خانواده ای مذهبی و کشاورز در بیذگل متولد شد. او از  1331علی اول اردیبهشت ماه سال 

شهر با قالیبافی آشنا شد، وی دوره ابتدایی را با موفقیت به اتمام  کودکی همانند دیگر کودکان

رساند و از آنجا که مشکالت زندگی والدین خود را احساس می کرد بفکر کمک به خانواده اش 

افتاد و برای کارگری در کارگاههای آجرپزی می رفت. علی زندگی خود را بدین روال ادامه داد 

فت.با اتمام خدمت سربازیا ،انقالب اسالمی در کشور اسالمیمان تا اینکه به خدمت سربازی ر

جرقه زد و علی نیز با بینا کامل اسالمی در تمامی راهپیماییها شرکت فعاالنه داشت تا دَین 

خود را به اسالم و میهن ادا نماید.او پس از پیروزی انقالب اسالمی در پاسگاه ماندارمری آران و 

داوطلبانه خدمت کرد و پس از آن به سازمان حفاظت  3/4/51نقالب تا بیدگل بعنوان پاسداران ا

محیط زیست به همین عنوان معرفی شد.مدتی در رشت و بعد در کاخ سعدآباد و از آنجا به سیاه 

کوه کویر منتقل شد که مدت دو سال در این سازمان بعنوان سرپرست شکاربانی سفیداب انجام 

 وظیفه نمود.

تشکیل خانواده دادو نتیجه ازدواجا سه فرزند می باشد به نامهای  51سال  علی در نیمه دوم 

عباس،حسین و حسن ،اولین روزهای ازدواج او بود که آتا جنگ صدامی همه جا را فرا 

گرفت و علی مسئولیت بیشتری احساس می کرد و آن دفاع از مرز و بوم اسالمی خود بود . در 

ن فنون نظامی و آمادگی رزمی برای دفاع از اسالم به این موقعیت بود که برای فرا گرفت

پادگانهای آموزشی در اصفهان و شهرکرد عزیمت کردو پس از آن رهسپار جبهه های نور علیه 

 عملیات حضور فعاالنه داشت. 13ماه در  72ظلمت شدو متجاوز از 
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می کرد که با آن ( بعنوان معاون زرهی آن لشگر خدمت  امام حسین )  14علی ابتدا در لشگر 

مسئولیت در عملیاتهای رمضان ،والفجر مقدماتی .محرم ) که از ناحیه سر مجروح شد (، والفجر 

قمربنی هاشم ایفای وظیفه نمایند و  44شرکت کرد وپس از آن افتخار داشت در تیو  4

لیاتهای مسئولیت یگان دریایی را بعهده بگیرند که در این یگان هم با داشتن آن مسئولیت در عم

برادر رشیدش علی محمد  4شرکت نمود در عملیات کربالی  5و  4، کربالی  8خیبر ، والفجر 

نجف اشرف بشهادت می رسد و پس از آن علی مصمم می شود تا جای  8مسئول ستاد لشگر 

مشغول خدمت شود و بعنوان فرمانده  برادرش را خالی نگذارد لذا تصمیم گرفت در آن لشگر

، فاو و بیت 11معرفی شد و در عملیاتهای والفجر  8( لشگر  ابی طالب )  گردان علی بن

برادر دیگرش علی اصغر بشهادت رسید.سرانجام  11المقدس شرکت کرد.در عملیات والفجر 

به آرزوی دیرینه خود که  7علی با دالوریها و رشادتهای شجاعانه در عملیات بیت المقدس 

ن قرب پرواز نمود و در جوار برادران شهید بزرگوارش علی همانا شهادت بود رسید و به آستا

 محمد و علی اصغر سکنی گزید و بدین ترتیب دفتر زندگی سراپا نورش را ورقی زد.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.   
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 فرازهایی از وصیت نامه سردار شهید علی اربابی

شده است،باید طوری در این دنیا باشیم که شهید باشیم و طوری بمیوریم  دنیا برای انسان آفریده 

(  بعد از هر جنگی گریه می کردند و می فرمودند که چرا مون   که زنده شویم. حضرت علی )

خوودش نگیرد،اگور گرفوت     hشهید نشدم.دنیا مانند آهن ربا است باید مواظب باشیم که موارا ب 

نسان دست به این دنیای بی ارزش بدهد،انسوانی کوه موی    دیگر نمی شود جدا کرد،حیف است ا

رسد به حدی که خلیفه خدا در روی زمین باشدو باالترین درجه انسان این است که بنده خدا و 

 خلیفه خدا باشد.

ملت شهیدپرور اسالم تکلیف ما در مقابل این توطئه ها که از همه طرف دشمن می باشند     

م و همه باهم باشیم که از وحدت ما وحشت دارند.اگر حرفی این است که وحدت داشته باشی

هم هست باید در این موقعیت حساس زیر پا بگذاریم و نمازهای جماعت و جمعه را باکیفیتی 

باال بجا آوریم و بدانیم که دشمن از این وحدت می ترسد.اگر مابتوانیم هر جمعه یک صف از 

ه به همان اندازه پیروزیمان بیشتر خواهد بود.خدایا نماز را بیشتر و فشرده تر بکنیم بدانید ک

آنطوریکه مردم مرا در ظاهر می بینند که خیلی خوبم باطنم را هم با ظاهرم یکسان کن ،خدایا با 

 عدالتت با ما رفتار مکن با ما با رحمتت رفتار کن.
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 نام : علی محمد 

 نام خانوادگی : اربابی 

 :نصرت اهلل فرزند 

 15/11/1315یخ شهادت : تار 

 ) مکان شهادت : اسکله خرمشهر ) روبروی جزیره ام الرصاص 

 شغل : پاسدار 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 

 

در بیدگل در خانواده ای متدین و مستضعف دیوده بوه جهوان گشوود      1343علی محمد مهرماه   

درسه و تحصیل بخاطر وضع مالی خانواده در .شا ساله بود که به جای قدم گذاردن در مسیر م

کنار پدرش که در کوره های آجرپزی مشغول کار بود، به وضع اقتصادی خانوه کموک موی کورد     

.عالقه وافر او به تحصیل باعث شد تا در کنار آن کار طاقت فرسای روزانه ، تحصیل خود را در 

ق طلبانوه ملوت قهرموان ایوران بوه      زمان نتیجه گیری مبوارزات حو   57دبستان شبانه آغازکند.سال 

رهبری امام خمینی ) قدس سره ( ، ایشان که در کالس سوم راهنمایی شبانه به تحصیل مشوغول  

بود عالقه زیادی به فعالیتهای سیاسی از خود نشوان داد،بوا پیوروزی انقوالب اسوالمی و تشوکیل       

موه تحصویل در دبیرسوتان و    نهادهای انقالبی ، او اولین فعالیتهای سیاسوی خوود را هموراه بوا ادا    

 5/1/1311حضور در پایگاههای بسی  شهر آغاز کرد.باشروع جنگ تحمیلی اولین بار در تواریخ  

به جبهه های غرب اعزام و سپس در عملیات فتح المبین و بیت المقدس شرکت کرد و در همان 

اه کاشوان بوه   سال به عضویت رسمی سپاه درآمد و پس ازمدتی فعالیت در اعزام نیروی بسی  سپ

(در عملیات شورکت   نجف اشرف و بعنوان فرمانده گروهان گردان محمد رسول اهلل )  8لشگر 

نمود سپس در مسئولیتهای مختلف لشگر : جانشین و مسوئول آمووزش نظوامی ، مسوئول واحود      

بسی ، مسئول قرارگاه و پشتیبانی لشگر، جانشین ستاد لشگر، مسوئول سوتاد تیوو زرهوی لشوگر      

فردی مدیر و الیق مسئولیت پرتالش مورد توجه خواص فرمانودهی لشوگر قورار گرفوت      بعنوان 

 بطوریکه ت سیس و راه اندازی هر مجموعه جدیدی به ایشان محول می شد.

در حالیکه با بدنی مجروح در خانه بستری بود بنا به اصورار دوسوتان و    1314اواخر سال     

ولی چند روزی از این پیوند نگذشته بود که بدلیل والدین با خانواده ای مذهبی ازدواج نمود 
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، وقتی ضرورت حضورش را در لشگرتلفنی به او خبر دادند  8نزدیک شدن عملیات والفجر 

 4با همان بدن مجروح ، خود را به رزمندگان اسالم رساند و باالخره قبل از عملیات کربالی 

در  4شروع عملیوات کوربالی    نجف منصوب شد و با 8، ایشان به سمت رئیس ستاد لشگر 

حالیکه فرماندهی لشگر ) سردار احمد کاظمی ( مسئولیت پشتیبانی و عقبوه لشوگر را بوه او    

محول کرده بود،به اصرار فراوان در خط مقدم جبهه حضور پیدا کورد و سورانجام در تواریخ    

بوه  بامداد روی اسکله خرمشهر ) روبروی جزیوره ام الرصواص (    31/1ساعت  15/11/1315

 آرزوی دیرینه خود ) شهادت ( نائل آمد.                  

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 نجف 8فرازهايی از وصیت نامه شهید علی محمد اربابی رئیس ستاد لشگر 
 

برود اگر کسی در عشق به رفتن بماند این عین کمال است و کسی که در حال نفرت از رفتن،

این عین سقوط است.پس زندگی این دنیا را خانه اصلی خویا مپنداریدکه زندگی در رفتن 

است .حال که خدا بر ما منت نهاده و شمشیر علی بن ابی طالب )ع( را بدست ما داده است باید 

( بر ویرانه های کاخهای دشمن و کفار یورش بریم و برای سربلندی و عزت  چون علی ) 

( ساالر  ( را زنده کنیم و عاشورای حسین بن علی )  یم تا دیگر بار پیکار علی ) اسالم بجنگ

شهیدان را به نمایا بگذاریم ، ننگ است برای ماکه سرهای خود را به جای سجده در برابر 

خدا در برابر آمریکا ک  کنیم.ما مرد جهاد و شمشیریم و باید تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا 

خون بجنگیم و این به تمام ما واجب است،شکست و پیروزی ظاهری مطرح  آخرین قطره

نیست ، انجام وظیفه مطرح است جمعیت و امکانات ما هرچه کم باشد ما را از مقصد باز 

نخواهد داشت. دنبال چیزهایی که از اول مشخص است که پوچ و زودگذر است،نروید طوری 

ده باشید ، حرف امام حرف خدا و قرآن و رسول زنده باشید که شهید و طوری بمیرید که زن

خداست، اوست که مارا نجات داد و تنها سعادت ما در اطاعت کردن از اوست و باید در عمل 

نه در شعار ثابت کنیم که پیرو و مقلّد واقعی او هستیم بیایید همه در خط واقعی امام عزیزمان که 

م برای رضای خدا نیست بردارید و به این خط خداست باشیم.دست از خط بازیها که هیچ کدا

  دلیل دنبال ریاست چند روزه دنیا نباشیدکه دنیا زودگذر است.

همسر شجاعم قبل از شهادت ، تو می دانستی که من شهید می شوم و من به تو گفته بودم که   

داری من افتخار می کنم همسر پاس” در جبهه خواهم بود تا پیروزی و یا شهادت و تو گفتی  

خداوندا : گناهکارم ،روسیاهم، خوش ظاهر و بدباطنم ، خوش لحن و بدعملم . ” اینگونه باشم 

مردم فکر می کنند که من یک مجاهد واقعی و فردی خوب هستم ولی تو می دانی که اینگونه 

 نیستم.پس خودت مرا بساز و مجاهدتد واقعی و سرباز امام زمان ) ع  ( قرار بده.

 و رحمة اهلل و برکاته والسالم علیکم
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  :علیآقانام 

 نام خانوادگی : اصغری 

 :عزیزاهلل فرزند 

  : 2/2/17تاریخ شهادت   

 ) مکان شهادت : سد دز ) جنوب 

 شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

خورشید شواهد تولود   هجری شمسی آخرین تشعشعهای  1342ماه ضیافت الهی سال 11غروب 

 .کودکی پاك در خانوادة مذهبی و محقر بود که بعنوان ودیعه از طرف خداوند به آنان سپرده شد

 علی از همان روزهایی که الفبای زندگی را آموخت تحت تربیت صحیح قرار گرفت.

 شا بهار از زندگی علی گذشته بود که وارد مدرسه ابتدایی بونصر شیبانی شد توا خوشوه ای از  

خرمن علم بچیند.این شا سال را باموفقیت کامل سپری کرد؛وارد مدرسه راهنموایی نظوام وفوا    

شد، سال آخر تحصیلی او در مقطع راهنمایی مصادف بود با طلوع خورشوید تابوان و درخشونده    

 انقالب اسالمی.

د وی بوا  بعد از اتمام دوران راهنمایی وارد دبیرستان شهید بهشتی کاشان شد تا ادامه تحصیل ده

(،بوه   11شروع جنگ تحمیلی تحصیل را رها کرد و عازم جبهه شد سال آخر تحصیل را ) سوال  

منطقه محروم و الله پرور سیستان و بلوچستان اعزام شد.بعد از اخوذ دیوپلم بوه عضوویت سوپاه      

پاسداران درآمدو در قسمت تبلیغات و انتشارات سپاه ایرانشهر شروع به خدمت نموود و بعود از   

د دو سال،دوره آموزش نظامی خویا را در پادگان شهید بهشتی کرمان گذرانود. و پوس از   حدو

اتمام این دوره بعنوان مسئول واحد پرسنلی سپاه پیشین مشغول فعالیت شدو در مودت بویا از   

یکسال عالوه بوراین مسوئولیت در اکثور عملیاتهوای نظوامی سورکوب اشورار و ضود انقوالب و          

ه فعالیت شدیدی را داشتند و محیط رعب و خفقوانی را پدیود آورده   باصطالح مجاهدان خلق ک

روز میالد پر شکوه امام رضا )ع(، برای تشکیل خانواده  27/4/15بودند شرکت جست. در تاریخ 

پیوند مقدس ازدواج را انجام داد وثمره این ازدواج میمون و پربرکت دختری بوود کوه چنود مواه     

 پس از شهادت وی بدنیا آمد.
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از مبارزه با اشرار ضدانقالب به مرکز استان مراجعت نمود و بعنوان یک نیروی مؤثر در  بعد

مسئولیتهای آمار و ارزیابی کارگزینی ستاد به فعالیت مشغول شدو در عین حال فرماندهی یکی 

از قرارگاههای بلوچستان را برعهده داشت، او بعنوان یک فرمانده مخلص در جبهه های جنگ 

شرکت جست و مجروح گشت،اما جراحت  5ایی چون عملیات محرم و کربالی در عملیاته

جسم علی روح او را مجروح نساخت و پس از ترمیم بالهای شکسته بار دیگر فعالیت خویا را 

شروع نمود و سراجام در آخرین م موریت که برای دفاع از شهر فاو در مقابله با تجاوز وحشیانه 

سپرده اش صدام بعثی عازم منطقه عملیاتی فاو شد و در روز آمریکای جهانخوار و نوکر سر

بعدازظهر مصادف با ماه ضیافت الهی رمضان نظاره گر وجه اله  2ساعت  2/2/17جمعه مورخ 

 شدو به آرزوی  دیرینه اش شهادت نائل شد.                                      

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 هايی از وصیت نامه شهید علی اصغريفراز

اینک که ندای هل من ناصر حسینی زمان به گوش می رسد بر همه الزم است که در توان خوود  

لبیک گویند و او را که یاری از اسالم و قرآن است یاری نمایند.حسین جوان اگور مون در کوربال     

ویا را فدای مظلومیتت موی  نبودم تا در رکابت جان دهم اینک در رکابت گام برداشته و جان خ

کنم خدایا من یک پاسدار گنهکار بیا نیستم چگونه می تووانم در روز قیاموت نگواه بوه چهوره      

اباعبداله الحسین )ع(،کنم در حالیکه بدن او در زیر پای اسبان قطعه قطعه شد و بودن مون سوالم    

 باشد، خدایا تو خود کمکمان کن و  یاریمان نما.

ه فرمان والیت فقیه که همان رهبری حضرت امام است باشوید و مبوادا   پرور گوش ب ملت شهید 

 غیر از راه او راه دیگری را انتخاب کنید که گمراهی و ضاللت بیا نخواهد بود.
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 نام : نجات اهلل 

 نام خانوادگی : افروز 

 :اسداهللفرزند 

  : 21/1/1311تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : سر پل ذهاب 

 شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

سالگی وارد دبستان شد و عوالوه   1در آران چشم به جهان گشود ، سن  1338نجات اهلل آذرماه  

بر تحصیل برای کمک به والدینا قالی می بافت بعد از دوره ابتدایی وارد مدرسوه راهنموایی و   

قیت دوران تحصیل را تا دیپلم گذراند او عالقه زیادی به مکتب و موذهب  دبیرستان شد و با موف

خود داشت هر پن  شنبه شب در قرائت قرآن شورکت موی کورد.پس از اخوذ دیوپلم در آزموون       

سراسری شرکت کرد و در دانشکده فنی کاشان پذیرفته شد یکسال از آن گذشته بود که انقوالب  

او در تظاهرات علیه رمیم فعاالنه شرکت داشت و یکی از اسالمی به رهبری امام )ره( شروع شد 

بچووه هووای فعووال در محلووه بودکووه در مقابوول رمیووم مووی ایسووتاد.پس ازآن کووه سووپاه بووه فرمووان 

امام)ره(تشکیل شداو وارد سپاه کاشان شدو در طوول خودمتا بوه م موریتهوای مختلوف اعوزام       

ن بود پس از آن دو ماه در کاشان مانود  ماه در ایرانشهر بلوچستا3شد.اولین م موریت او به مدت 

که جنگ اشرار وضد انقالب در کردستان شروع شد او به مدت دو ماه به کردستان رفت و پوس  

از آن با جنگ تحمیلی روبرو شده که داوطلبانه از طریق سپاه به جبهه آبادان در جنوب اعزام کوه  

مورخص شوده بوود کوه دوبواره      در آنجا مجروح گردید . چند روزی بوود از تخوت بیمارسوتان    

درخواست اعزام به جبهه آبادان می نماید ولی بعلت مجروحیت مانع رفتن او می شوند بواالخره  

مواه متموادی در جبهوه هوای آبوادان موی        3با اصرار فراوان با اعزاما موافقت می شود و مدت 

ل م موریتهوای  ماند.دوستانا می گویند او هیچ وقت دوست نداشت در یکجا بماند همیشه دنبوا 

پرتالطم بود پس از مراجعت از آبادان با پیشنهاد خانواده اش ازدواج کرد ولی مجودداً در تواریخ   

با مسئولیت فرماندهی گروهی از برادران رزمنده بسیجی به جبهه سورپل ذهواب اعوزام     11/4/11

 شتافت. در ارتفاعات بازی دراز به دیدار معبود و معشو  خویا 21/1/1311شد و در تاریخ 
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید نجات اهلل افروز

وظیفه ماست که امروز برعلیه آنهایی که قسمتی از جهان را به آتا و خون کشیده انود و کشوت   

و کشتار راه انداخته اند برای اینکه در چپاول ملتها و بلعیدن سرمایه هوا و دسوت رنو  آنهوا بور      

ضعیف و عقب افتاده را تحت سلطه و اسارت خود درآورنود   یکدیگر سبقت گیرند و کشورهای

 قیام کنیم و آنها را نابود کنیم.

اما شما ای جوانان و دوستان،هوشیار باشید و درست فکر کنید و در آغوش اسالم زنودگی کنیود   

از اتالف عمرو پرورش دادن خیاالت خام در سرها بپرهیزید. ماننود جوانوانی باشوید کوه در راه     

ه اسالم مخلص بوده اند و برای اهداف اسالم دست از جوان کشویدند و همچوون اموام     خدمت ب

( باشید که برای حیات اسالم خود را در کام مورگ افکنود و تشونه جوان داد.پودر و       حسین ) 

مادرم من از شما یک سئوال دارم ، آیا اگر شخصی امانتی به شما بسپارد شما دلتان نمی خواهود  

انت را به صاحبا برگردانید می دانم جواب می دهید بلی.مادر و پودرم مون   هرچه زودتر این ام

امانتی بودم در نزد شما و شما این امانت را به صاحبا برگردانید و فقط از خدا بخواهید که این 

 قربانی ناقابل را از شما قبول کند.
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  نام : ابوالفضل 

   نام خانوادگی : الماسی 

 :حسین فرزند 

 17/2/1311ریخ شهادت : تا 

 مکان شهادت : شلمچه 

 شغل : کارگر 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 

 

در خوانواده ای موذهبی و مستضوعف در     1343ابوالفضل الماسی فرزند حسین کوه در سوال       

بیدگل چشم به جهان گشود. او از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( و مکتب اسوالم بوود   

و همیشه در مجالس عزاداری و عاشوراها شرکت می کرد، پدر ابوالفضل همیشه اورا به جلسات 

قران و روضه خوانی همراه خود می برد او در دامانی بزرگ شد که شیرمادر را با گریه های مادر 

( نوشیده و گوشت و پوستا با دوستی اهل بیت عجین شده بود.  برای عزاداری امام حسین )

سالگی در دبستان صباحی بیدگل ثبت نام نمود و بوا تنگدسوتی دوران ابتودایی را     1ضل در ابوالف

گذرانید و عالوه بر تحصیل به والدینا در کار قالیبافی کموک موی کورد و بوا ایون طریوق وارد       

مدرسه راهنمایی نظام وفا شده و تا دوم راهنمایی روزانه درس خواند ولی با وجود مشکالتی که 

ر شد شبانه ادامه تحصیل دهد و در دوره شبانه هوم مشوکالتی در مسویر زنودگیا     داشت مجبو

( مشوغول   2بوجود آمد و دیگر نتوانست درس بخواند و در کارخانه ریسندگی کاشان ) شوماره  

کار شدابوالفضل در ایام عید و تولدهای ائمه اطهار )ع( مخصوصاً سوم و چهارم و نیموه شوعبان   

رینی و شربت پخا و چراغانی می کرد.او عالوه بر تربیت روحی کوه  در کوچه و محله خود شی

 داشت به تربیت جسم هم می پرداخت و در بعضی از مسابقات کشتی و فوتبال شرکت می کرد.

ابوالفضل قبل از اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل با عذه ای از دوستانا به بهشوت زهورا   

االمقام آیت اهلل بهشتی، باهنر و رجایی حضور می یابد کوه  می رود و بر سر تربت پاك شهیدان و

در این رابطه یکی از دوستانا می گوید وقتی در آنجا حاضر شدیم ابوالفضول نگواهی حسورت    

آور همراه با تبسمی ملیح بر آن قبور پاك نظاره می کرد و زیر لب برای خود زمزمه ای داشت و 

ه لقاءاهلل پیوسته و راست قامتان تاریخ شودید.وقتی  می گفت خوشا بحال شما شهیدان که چنین ب
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دوستان علت تبسم را از او می پرسند می گوید برای این بود که من هوم شوهید خوواهم شود و     

شما یادتان باشد وقتی بر سر قبر من آمدید این تبسم و خنده را برلب داشته باشید که حتماً مون  

در  1311رجوب سوال    13نووب موی رود ودر   هم خوشحال خواهم بود باالخره او بوه جبهوه ج  

عملیات بیت المقدس در منطقه شلمچه به آرزوی دیرینة خود که شهادت بود می رسود و پیکور   

 مطهرش در گلزار شهدای امامزاده هادی )ع( به خاك سپرده شد. 

                                                                                   

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.                                                    
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید ابوالفضل الماسی
 

اینجانب ابوالفضل الماسی به جبهه های حق علیه باطل رفتم تا کفار ستمگر را بادیگر برادران از 

ون کنیم و صدای جمهوری اسالمی را به تمام جهان برسانیم و ابرقدرتها را خاك میهنمان بیر

 سرکوب کنیم.انشاءاهلل 

 امّا چند کلمه با پدر و مادر گرامیم :

پدر و مادر عزیزم پس از عرض سالم ،سالمتی شماها را از درگاه خداونود متعوال خواسوتارم،در    

ام بایود خوشوحال باشوید از شوماها موی       حال حاضر که به جبهه های حق علیه باطل اعزام شده

خواهم که برای من گریه نکنید چرا که مرا ازخدا گرفته بودید و به خدا بازگردانیدیودو بوه قوول    

 معروف هرچه از هرکس گرفتی باید پس بدهی من از خدا بودم و به سوی خدا شتافتم.

 پدرم : هرگز سنگر نماز جمعه را رها نکن.

 هلل         والسالم علیکم و رحمة ا
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 نام: جعفر 

 نام خانوادگی : انتهایی 

 :حسین فرزند 

  2/2/1317تاریخ شهادت : شب اول رمضان 

 مکان شهادت : منطقه عملیاتی فاو 

  شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

 1354آران چشم به جهان گشوود وسوال   هجری شمسی در  1348تیرماه  11جعفر در تاریخ     

وارد دبستان شهید چمران گردید و پس از اتمام مقطع ابتدایی برای اداموه تحصویل وارد مدرسوه    

 راهنمایی شهید خدمتی شد و دوران راهنمایی را با موفقیت گذرانید.

.ایشوان  جعفر با وجود سن کم عالقه فراوانی به انقالب و حرکتهای مردمی و انقالبی داشوت      

در برنامه های پایگاه شهید چمران گروه شهید اشرفی اصوفهانی شورکت موی کرد.مخصوصواً در     

برنامه های شب جمعه این پایگاه بطور پیوسته و فعال شرکت موی کرد.بعود از مقطوع راهنموایی     

وارد دبیرستان شهیدان عبدالهی شد و تا سال سووم دبیرسوتان را بوا موفقیوت در آنجوا بوه پایوان        

 ید.رسان

جعفر ازاخال  و برخوردی اسالمی برخوردار بود چراکه او در یک خانواده مذهبی و متودین      

و از دسترن  شبانه روزی والدین رشد کرده بود.شهادت برادرش ماشااله روح اورا آرام نگذاشت 

 24/1/11لذا برآن بود که راه برادر را ادامه دهد تا اینکوه بیقوراری او موجوب شود توا در تواریخ       

جهت گذراندن دورة آموزشی از طریق بسوی  بوه پایگواه آموزشوی اصوفهان اعوزام و در تواریخ        

 نجف اشرف اعزام گردید و در گردان فتح مشغول انجام وظیفه شد. 8به لشگر  12/3/1311

عوازم   12/1/1317جعفر مجدداً در پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی امام راحل در تواریخ      

نجوف اشورف مشوغول نبورد بوا       8ب شد و در گردان  علی بن ابی طالب، لشگر جبهه های جنو

روز نبرد با کفوار در شوب اول مواه     11نیروهای بعثی متجاوز عرا  شد. و در مرتبه آخر پس از 

رمضان در منطقه عملیاتی فاو مفقوداالثر گردید که بعدها شهادت این شهید توسط همسونگرانا  

 ت یید گردید.
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 ااهللنام: ماش 

 نام خانوادگی : انتهایی 

 :حسین فرزند 

  : 21/5/1312تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : دیواندره 

 شغل : کارگر 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

هجری شمسی در خانواده ای مذهبی و متودین در آران متولود گردیود.در     1344پنجم تیرماه     

گذراندن دوران ابتدایی وارد مدرسه وثو  شد و مقطع ابتدایی را بوه  جهت  1351سال تحصیلی 

 پایان رساند.بعد از تحصیالت ابتدایی مشغول کمک به خانواده گردید.

دوران نوجوانی او مصادف با شکل گیری مبوارزات ملوت مسولمان ایوران، پیوروزی انقوالب           

میلی عورا  علیوه جمهووری اسوالمی     اسالمی ایران به رهبری امام خمینی )ره ( و آغاز جنگ تح

ایران بود.او همراه با برادران و دوستان خود در برنامه های شب جمعه پایگاه بسی  شهید چمران 

 گروه شهید اشرفی اصفهانی شرکت فعال داشت.

با شروع جنگ تحمیلی عالقه زیادی داشت که به جبهه برود ولی چون سنا کم بود و بسی      

د و باید پدرش رضایت  می داد، باالخره پدرش دست او را گرفت و به بسی  او را نمی پذیرفتن

مگر غیر از این است که پسرم شهید خواهد شد اشکالی ندارد ” برد و به مسئول اعزام نیرو گفت

سالگی جهت گذراندن دورة  11و بدینوسیله ثبت نام کرد و در سن ” او را به جبهه اعزام کنید 

نجف اشرف  8به پادگان آموزشی اعزام و بعد از آموزش به لشگر آموزشی از طرف بسی  

 عزیمت نمود.

او مجدداً در پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی امام امت از طرف بسی  به کردسوتان اعوزام       

ماه در مناطق کردستان به نبرد با دشومن پرداخوت و مودتی کوتواه بوه آغووش        2گردید و مدت 

سوالگی بوه منواطق کردسوتان،منطقه      17در سون   23/3/1312در تواریخ  خانواده بازگشت.مجدداً 

روز حضور در میدانهای نبرد در پاسخ بوه نودای حضورت     57عملیاتی دیواندره ،اعزام و بعد از 

با شهادت مظلومانه خود به ملکوت اعالء پیوسوت و   21/5/1312حق بار سفر بست و در تاریخ 
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شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران شوهدای اموامزاده    پیکر پاك این شهید واالمقام در گلزار

 هالل ابن علی )ع( بخاك سپرده شد.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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  :احساننام 

 نام خانوادگی : باقری 

 :حسن فرزند 

  : 11/11/1313تاریخ شهادت 

  : کردستانمکان شهادت 

 : بخشدار دیواندره کردستان شغل   

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

در خانواده ای مذهبی و متدّین در آران پا به عرصه هستی نهاد توا   1331احسان باقری در سال   

در این میکده شربت لقاء آب حیات را بیابد و جرعه ای از آن را برای رفع عطا دیدار معشو  

 ابدیت بنوشد .تا 

 والدینا برای نامگذاری او به کتاب خالقا توسل جستند که این آیه آمد:

هَْل جَزَاُء االحْسَان   : این بود که نام او را احسوان گذاشوتند او مفهووم آیوه را بوا جووهر خوون        

برصفحه زمین نگاشت.از همان دوران کودکی با توجه به فضای مذهبی خوانواده بوذر عشوق بوه     

( در دلا پاشیده شد.عوان جوانی او مصادف با شوروع   ( و ائمه اطهار )  سول اهلل ) خدا و ر

انقالب اسالمی به رهبری امام )ره( بود احسوان در دوران سوربازی مبوارزه خوود را بوه رهبوری       

اماما آغاز کرد و راهپیماییها و تظاهرات را سرلوحه مبارزات خود قرار داد تااینکوه انقوالب بوه    

رسید و پس از آن چون کشور انقالبی رها شده از جوور سوتم شواهی احتیواج مبورم بوه       پیروزی 

نیروهای فعال داشت خصوصاً در مناطق محروم،احسان مخلصانه و بی ریا قدم به خواك خوونین   

کردستان گذاشت ابتدا در سنگر مخابرات همودوش شوهید غواصوی و ایزدپنواه و پوس از آن در      

روحانیون اهول تسونن و تشویع بوه حراسوت و حفاظوت از نظوام        مرکز بزرگ اسالمی همگام با 

اسالمی به مبارزه با تمام ایسم ها پرداخت.خطه محروم دیواندره که بخشی از سرزمین کردسوتان  

است با از دست دادن شهدای گرانقدرش همچون شهید همتوی و محمودی بخشودار و شوهردار     

یت فقر ناشی در ظلم ستم شواهی ایون   دیواندره،فردی مخلص چون آنها را طلب می کرد.محروم

منطقه،انسانی از جان گذشته را می طلبید که این بار از گامهای استوار احسان باقری مژده رهوایی  

از محرومیت شنیده می شد و در سمت بخشدار و شهردار دیوانودره عوالوه بور انجوام خودمات      
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می دید مصومم در پاکسوازی   عمرانی بسیار چون خود را وارث خون شهیدان گرانقدر آن منطقه 

روستاهای اطراف شد و پس از پاکسازی با دلجویی از مردم بوذر انقوالب اسوالمی را در دلهوای     

 آنها می پاشید.

پس از شهادت برادرش اسماعیل در جبهه های جنوب عازم آن منطقه شود و پوس از مودتی        

ت المقدس چشید و مجدداً بوه  مبارزه با دمخیمان بعثی شیرینی آزادی خرمشهر را در عملیات بی

منطقه برگشت که در این رابطه یکی از برادران همرزم شهید در این عملیات چنین موی گویود :   

ولی عصر ) لشگر ولی عصر فعلی ( بودیم احسان در یکوی   7در عملیات بیت المقدس در تیو 

یکوی از  از شبهای قبول از عملیوات چنود مرتبوه از خوواب موی پریود و گریوه موی کورد وقتوی            

همسنگرانا ) حبیب اله غفوره که در آن عملیات به شهادت رسید( اورا در آغوش می گرفت و 

از او می پرسید چی شده است؟! ایشان می گفت : االن برادرم اسماعیل باقری و حسن هووایی )  

”. احسان تو هم نزد موا موی آیوی    ” که هر دو شهید شدند ( را در خواب دیدم که برادرم گفت : 

نها عالقه شهید دلجویی از مردم محروم و خانواده های شاهد اطراف دیواندره بوود. از آنجوایی   ت

که در فلسفه دریا طنین است و ماندن مرداب گونه بوودن او نیوز در غوروب سورد پواییزی سوال       

 به تنهایی دُردی کا میخانه لقاءاهلل شد و جام شهادت را نوشید. 1313
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 یت نامه برادر شهید احسان باقريفرازهايی از وص
 

تورا می ستایم و شکر می کنم که بر من منت نهادی و هدایتم فرمودی و بابی از درهوای   خدایا! 

جنت راکه جهاد فی سبیل اهلل است به رویم باز کردی که اگر چه در جهاد اکبر ضعیف هسوتم و  

م زمانوت خمینوی روح خودا باعوث     بر نفسم مسلط نیستم ولیکن یاد تو و نگاه به چهره نایب اما

 اطمینان و آراما قلبم می شود. خدایا! پیروزی با شهادت را نصیب من و تمام رزمندگان گردان

 من این مرگ را بو کردم و بویا به مشامم رسید.…

ای تحلیل گران شر  و غرب ، ما در مکتب حسین )ع( و امام جعفر صاد  )ع( درس آموخته    

اگر جز این است که دین محمد )ص( با کشته شدن من باقی می ماند پوس   ”ایم که می گویند  

 ”. ای شمشیرها فرور آیید برمن و بدنم را ریزریز کنید 

            آیا نموی دانیود کوه کشوتن دشومن بورای موا عوادت شوده و شوهادت بورای موا افتخوار اسوت                

ماید که موا هموه در راه اسوالم    و چه خوب و زیبا و روشن امام عزیزمان می فر” ( ع”)امام سجاد

فدا شدیم پس بگذارید تا گلوله ها و خمپاره های آتشین آمریکایی صدام و کفار برمن ببارند توا  

دین اسالم و محمد)ص( و انقالب خونبار اسالم و رهبرش خمینی بت شوکن بواقی بمانود.برای    

خوود فکور کنیود کوه آیوا      من فکر کردن و بحال من گریه کردن بی فایده است کمی بنشینید و با 

آماده سفر هستید ؟آیا کوله پشتی خود را محکم بسته اید؟ آیا آذوقه را برداشته اید و باالخره چه 

 کرده اید؟ مگر شما تا چند روز دیگر زنده هستید.

ای ملت عزیز و ایثارگر مالباس کثیف دنیایی را از تن بیرون کردیم و لباس بهشتی بورتن کوردیم   

فاخر است شما هم خود را آماده کنید به این مال اندك و بی ارزش دنیووی تکیوه   نمی دانید چه 

 نکنید فقط به قدرت الهی تکیه کنید.

مادرجان! همانطور که بعد از شهادت برادرم اسماعیل از اسالم و شهید برایت گفوتم توا صوبر       

 بیاوری همانطور حاال هم صبور باش و مقاومت کن.
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 یلنام: اسماع 

 نام خانوادگی : باقری 

 :حسن فرزند 

  : 2/1/1311تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : شوش 

  شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

    

در خانواده ای مذهبی همیشه م نوس با قران در آران متولد شود.زندگی   1345اسماعیل در سال  

تحصیلی او اثر گذاشت و با مشکالت فراوان کالسوهای درس  متوسط خانواده سخت در زندگی 

را می گذراند.روز را قالیبافی و فروشندگی می کرد و شبانه درس می خوانود بوا شوروع انقوالب     

اسالمی اسماعیل چون عاشقی سر از پا نشناخته در همه صحنه های انقالب راهپیماییها ،مجوالس  

اهپیماییهوا کمانودوهای رمیوم شواه فعالیوت او را      و محاقل حضوری فعال داشت که در یکی از ر

زیرنظر گرفته و او را تعقیب نمودند که اسماعیل فرار می کند و م موران بوه منزلشوان حملوه ور    

شده و برادرش را دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قورار دادند.اسوماعیل توا پیوروزی انقوالب      

آخر دبیرستان بود که جنگ تحمیلی عرا  علیوه  اسالمی به کار و فعالیتا ادامه داد.اسماعیل سال 

ایران آغاز شد، و او هم سر از پا نشناخته و برای اعزام به جبهه به بسوی  مراجعوه موی کنودولی     

بعلت سن کمی که داشته موفق به اعزام نمی شودبا تالش زیوادی کوه در ایون رابطوه داشوته در      

برای اعزاما می باست رضایت والودین   نهایت موفق می شود از بسی  قم به جبهه اعزام شود )

را جلب می نمود که با خانواده اش صحبت می کند و انگشت والدینا را می گیرد روی کاغوذ  

 فشار می دهد و به مادرش می گوید: این اثر انگشت در قیامت به نفع شما شهادت خواهد داد.( 

با خانواده مرخصی می گیرد ،  اسماعیل عازم جبهه نبرد می شود و پس از مدتی برای دیدار    

چند روز مرخصی حالت دیگری به او دست داده ،اکثر ساعات در اتاقی تنها به خود مشغول 

است و هنگام استراحت بستر نرم را رها کرده و برزمین سخت استراحت می کند، وقتی خانواده 

گرم شما برایم امشب اینجا هستم فردا در سن” اش متوجه این حرکات او می شوند می گوید 
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دعا کنید تا شهید شوم . روز دیگر به جبهه می رود مادرش اورا بدرقه کرده و دعا می کند که 

سالم برگردد اسماعیل متوجه می شود و می گوید: من دعا می کنم شهید شوم ولی شما بااین 

سئوال می بود که خانواده اش از او  1311کارتان نمی گذارید.آخرین اعزام اسماعیل اسفند ماه

می گوید: یا خودم می آیم یا جنازه ام و ادامه می دهد که اگر ” برای عید می آیی یا نه ” کند  

 ( گریه کنید نه برای من.  شهید شدم برای علی اکبر امام حسین )

عیدنوروز فرا می رسد و عملیات فتح المبین شروع می شود و یکی از خویشان و دوستان بسیار 

) حسن هوایی ( به شهادت می رسد و همزمان مادر اسماعیل ، فرزندش را در صمیمی اسماعیل 

خواب می بیند که امام ) قدس سره ( چون کوهی استوار نشسته و اسماعیل در گوش امام نجوا 

می کند امام سر بر نمی دارد اسماعیل به امام التماس می کند و به شدت گریه می کند و امام 

یل گوشه قبای امام را می گیرد و التماس می کند ،ناگاه امام سربلند رخصت نمی دهد ولی اسماع

می کند و به چهره اسماعیل نگاهی می اندازد و تا سه مرتبه می گوید قبول شدی که رؤیت این 

خواب مقارن با شهادت اسماعیل می شود و اسماعیل، اسماعیل وار به دیار حق می شتابد و به 

 گردد.شهادت در راه خدا نایل می 

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد.
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید اسماعیل باقري

پدرو مادر عزیزم خود را برای جهاد در راه خدا مهیا سازید ، امروز روز پیروزی مستضوعفین بور   

تاریخ باشوید و  مستکبرین جهان است. برادرانم پوینده راه جویان برومند اسالم و شهیدان همیشه 

راهشان را ادامه دهید و به امام امت خمینی بت شکن وفادار باشید که پیروزی نهایی از آن اسالم 

 است.

خواهرانم حجاب را پیشه خود قرار دهید و مبارزه با ضد اسالم را کار خود بدانید سیاهی چادر  

بود به اموام وفوادار باشوید.    شما نگهدار سرخی خون شهدا و مبارزه تان ادامه راه شهیدان خواهد 

برادرانم در سنگر مدارس درس را برای کمک به اسالم و همنوعان بخوانید نوه از بورای مقوام و    

پست تا در آینده شما بتوانید از نظر فکری ادامه دهندگان راهموان باشوید و خوط رهبوری را توا      

که هوشیار بووده ایود و    انقالب مهدی نگهدار باشید برادران و خواهران در سنگر مدارس آنطور

خط امام را نگه داشته اید تا لطمه ای نبینید از این به بعد هم هوشیارتر باشید که می دانم هستید 

ولی دشمن همانطور که چیزی به حساب نمی آید همینطور کم او هم برای ما زیاد است بوا ایون   

ه آنها رحم نخواهند کرد تیو گروهکها که مخالفت با اسالم و خط رهبری می کند رحم نکنید ک

 و همیشه پرچم دار حزب اهلل و خون شهیدان باشید.

پدر ،مادرم و برادرانم همچنانکه در خط امام عزیز بوده اید باشید، همانطور هم بیشتر کمک کنید 

و گوش به فرامین امام عزیز باشید تا اسالم به پیروزی نهایی برسد و از ملت عزیوز موی خوواهم    

ر اسالم و خط امام باشید و توطئه های ابرقدرتها را خنثی کرده و اسوالم را یوارو   هر لحظه به فک

 یاور باشید.

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل
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   نام : احسان 

 نام خانوادگی : بتولی 

 :حسنفرزند 

  : 11/8/1311تاریخ شهادت 

 :مکان شهادت 

 شغل : بسیجی 

 علی )ع( آران  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن 

 

در خانواده ای مستضعف و قالی بواف و متودین در آران متولود شود. در      1343اول مرداد سال  

روزهای اول تولد دچار بیماری سختی شد که از او قطع امید کرده بودندکه متوسل به ابوالفضول  

فقوط کتواب   العباس می شوند و شفا می یابد او کودکی آرام بود و همبازی او در دوران کودکی 

 بود.

سالگی وارد دبستان بونصر شیبانی آران شد و در حین تحصویل خوانواده اش را در    1احسان در 

کار قالی بافی کمک می کرد و در دوره دبستان قرآن را فرا گرفت ، دوره راهنمایی را در مدرسه 

ل آخور دوره  نظام وفا و دورة دبیرستان را در دبیرستان شهیدان عبودالهی گذراند.احسوان در سوا   

راهنمایی بود که انقالب شروع شد.او فعالیت انقالبی خود را به همراه شهید حسن خوادمپور بوا   

 پخا اعالمیه، عکس وکلیشه های حضرت امام شروع کرد.

سربازان من در قنداقوه انود   ” فرموده است :  42روزی می شنود که امام در پانزدهم خرداد سال 

عجله به خانه می آید و با شوری عجیب از مادر موی پرسود، موادر،     با” یا هنوز متولد نشده اند 

آن روز هنوز یکسال دیگر به تولد توو مانوده   ” من در آن روز چه حالتی داشتم؟ جواب میشنود 

موادر  ” با شو  و در حالیکه چشمانا از اشک پوشیده بود ناخداگاه فریاد موی زنود کوه     ” بود 

و ایون حرکوت از   ” م ، من سورباز اموام خمینوی )ره( هسوتم     بخدا قسم که من یکی از یاران اوی

فردی که آراما او زبانزده همه بود،بس عجیب و غیرمنتظره بود.اخال  و برخورد احسان بسیار 

 خوب و متین بود کم حرف میزد و زیاد درس می خواند ، دانا آموز با استعدادی بود.

چند از همکالسویهای سوال قبلکوه بوه      وقتی که وارد کالس سوم دبیرستان شد.عدم حضور تنی

دلیل فقر مادی قادر به ادامه تحصویل نبودنود او را ناراحوت موی کنود.پس از تمواس بوا آنهوا و         
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مسئولین دبیرستان اقدام به تشکیل کالس شبانه میکند لیکن کالس شوبانه بوه علوت تعوداد کوم      

اغبوانی ( جهوت ایجواد    متقاضیان تشکیل نمی شود .او ویکی از دوستان دیگرش ) شهید جعفر ب

حدنصاب الزم تصمیم می گیرند کالس روزانه را ترك و در شبانه ثبت نوام کننود و بدینوسویله    

 کالس دایر شده و دوستانا با شادی و رضایت خاطر به تحصیل ادامه می دهند.

با شوروع فعالیوت جهادسوازندگی آران و بیودگل بوه عضوویت افتخواری آن درآموده ، در اکثور          

( حضور می یابود و در بسویاری از    …اردویی ) درو، پنبه کنی ،کمک به کشاورزان و فعالیتهای

مواقع بعنوان سرپرست گروه اعزامی تعیوین میشوود و در عمووم کالسوهای عقیودتی و سیاسوی       

 جهادسازندگی شرکت می کند.

حمله تازه وارد کالس سوم دبیرستان شده بود که رمیم آمریکایی بعث عرا  به میهن اسالمیمان 

کرد. او که در شو  دیدار معشو  می سوخت به عهد خود برسربازی امام خمینی )ره( استوارتر 

شده ، دائم در فکر بود چگونه می تواند والدین خود را آمواده کنود توا از تنهوا امیدشوان چشوم       

بپوشند.باالخره شهادت دوستا حسن خادمپور بهانه ای برای جلوب رضوایت والودینا بورای     

خورداد   15برای گذراندن آمووزش در پادگوان    15/5/1311جبهه شد.احسان  در تاریخ  اعزام به

عوازم جبهوه    17/1/1311اصفهان اعزام شد و پس از یک ماه آموزش برای امدادگری در تواریخ  

 شد.

خداحافظی پدر با تنها پسر ذکورش صحنه به یادماندنی و خاطره انگیز دارد .پدر او را تا گلوزار  

 بدرقه می کند و به سر و روی او بوسه می زند و او را به خدا می سپارد. شهدای کاشان

موی    (  وارد خط مقدم جبهه از محورهای لشگر امام حسین )  21/1/1311احسان در تاریخ  

در خط احسواس عجیبوی بوه مون دسوت داد      ” شود در اولین دیدارش با خط مقدم می نویسد: 

او در طول مدتی که در خط بوود در دعوا و   ” زنده می کند.  مشاهده سنگر نشینان جلوة کربال را

نماز و نیایا به درگاه خداوندی حاالت عجیبی داشت. او در جبهه عالوه بور جنگیودن وظیفوه    

 پرستاری و یاری مجروحان را نیز برعهده داشت.

پیوسوته ( و  آری احسان بتولی که حقیقتاً احسان ) نیکی ( بود و بتول ) از دنیا رهیده و بوه دنیوا   

اَللّهُمَ ارْزُقْنیِ تَوْفیِقَ شَهَادَهَ ” بارها در قنوت نماز شبانه اش با چشمی اشکبار و دلی پرسوز ندای 

را سر داده بود و تمامی وجودش را مهیای پذیرش لبیوک کورده بوود. در سوحرگاه     ” فِی سَبِیلِکْ 

ف بوا پوانزدهم محورم    روز یازدهم آبان ماه هزارو سیصدو شصت و یک هجری شمسی ، مصواد 
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هجری قمری در عملیات غرور آفرین محرم در منطقه عین خوش با اشاره دوسوت،   1413سال 

 خود را در او فکند و جاودانی شد.
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید احسان بتولی

کی به ملکوت اعلوی  شهید کسی است که حق راشناخته و شهادت پرواز است، پرواز از عالم خا

 و شهادت هدیه ای است الهی که خداوند به بندگان مقرب خود عطا می فرماید.

پدر و مادرم : اکنون که من به سفری جاودانه رفته ام برخوورد شوما بوا ایون تغییور ،برخووردی        

گی اسالمی و در نهایت ، نمایانگر الگوی قهرمانی باشد،که انجام این امر شما را از مسئولیت بزر

رهایی بخشیده است.درختی که سالها بر پایا آب آزادی و آزاد زیستن داده اید اکنون که به بار 

نشسته است نظاره اش شما را شادمان ساخته و در پیا خالق یکتا روسوفید گردیوده اید.بودون    

شک شما فرزند خود را با هدفی مقدس راهی جبهه نمودید.مبادا بعضی از امور موجب انحراف 

 (  خالصه می شود، گردد.1” )رَضیِ اهللُ عَنْهُمْ وَرَضُوعَنُه ” دف اصلی شما که در آیه  از ه

پدر و مادر بر شهادت من مفتخر باشید ولی مغرور نگردید که در غیر این صوورت از آزموایا    

 الهی مردود بیرون  آمده اید. 

 

 

 

 

 

 

 



 53  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 
 

   نام: سیدعلیرضا 

 نام خانوادگی : بنی طباء 

 :یّد عبّاسس فرزند 

 :تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : منطقه فاو 

 شغل : دبیر آموزش و پرورش 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده حسین )ع( بیدگل 

( و پدری از سالله زهورای اطهور )س(    از مادری عالقه مند به اهل بیت )  1342در بهمن ماه 

سوالگی قودم بوه     7در   یرضا نهادند.فرزندی بدنیا آمد، او که فرزند اول خانواده بود ناما را عل

محیط مقدس علم و دانا گذاشت و جون کودکی کنجکواو و بواهوش بوود توانسوت در تموام      

مقاطع تحصیلی با رتبه ممتاز به کالسهای باالتر قودم گوذارد درطوول مودت تحصویل از کسوب       

لهای معارف اسالمی و شرکت در جلسات مذهبی و آموزش قرآن و عربی نیوز غافول نبود.درسوا   

آخر تحصیل دبیرستان عالوه بر تحصیل در جهادسازندگی به فعالیت پرداخت و ایوام تعطیول را   

جهت کمک رسانی به محرومین سیستان و بلوچستان به آن دیار شتافت.بااخذ دیوپلم در کنکوور   

مراکز تربیت معلم شرکت نموده ودر رشته دینی و عربی موفق به دریافت فوو  دیوپلم شودو بوا     

آموزش و پرورش بدلیل شایستگی هایی کوه از خوود نشوان داد مسوئولیت مودیریت و       ورود به

معاونت پرورشی را بعهده او گذاردند.عالوه بر شرکت فعوال در جبهوه هوای حوق علیوه باطول       

مسئولیت ستاد امداد و پشتیبانی جبهه آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل را پذیرفت.وی 

کیل جلسات سخنرانی، تظاهرات،تکثیر و پخوا اعالمیوه هوای اموام     در ایام دوره انقالب در تش

امت در محیط مدرسه و نیز در سطح جامعه فعال بود و یکی از فعالترین نوجوانان منطقه بود.بوا  

شروع جنگ تحمیلی درجبهه ها حضور پیدا کرد و در عملیاتهای طریق القدس و بیت المقودس  

ری به زیر قلبا اصابت کرده و مجوروح موی گوردد    شرکت کرده و در عملیات بیت المقدس تی

پس از بستری در بیمارستان و مدتی استراحت در واحد تخریب لشوگر نجوف اشورف مشوغول     

بعنوان تخریب چوی شورکت میکنود     2فعالیت می شود و در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 

دشمن در محاصره دشمن وبعد در عملیات خیبر شرکت نموده و در یکی از پلهای مهم ارتباطی 

قرار می گیرد ولی بدلیل تجربه کافی از دست دشمن می گریزد. آنگاه بوه پیشونهاد فرمانوده اش    
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شهید صنعتکار،به همراه چندتن از برادران،گردان کوثر را  جهت عملیات آبی و خواکی تشوکیل   

ز جزیوره  می دهد و مجدداً در گردان کوثر در سمت معاون گردان مسئولیت حفاظوت قسومتی ا  

 8بعنوان فرمانده گردان ثوامن االئموه لشوگر     1314بهمن  22مجنون را بعهده می گیرد در تاریخ 

در راه بازگشت به سنگر مورد اصوابت تورکا    8نجف اشرف در منطقه فاو در عملیات والفجر 

خمپاره قرار میگیرد و به شهادت  می رسد. )شهید بزرگوار در موقع شهادت متاهل بوده است ( 

و چند روز قبل از عملیات با توجه به اینکه دو ماه مرخصی نرفته بود تلفنی با همسرش صحبت 

میکند و پس از پایان صحبت چهره اش قرمز می شود که یکی از برادران همراه از او سئوال می 

کند علیرضا چی شد.می گوید: دو ماه است مرخصی نرفته ام و همسرم پشوت تلفون گریوه موی     

می گوید : چند روزی مرخصی بگیر و مجودداً برگرد.موی گویود: فعوالً عملیوات      کرد. دوستا 

 است به هیچ عنون مجالی نیست.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه معلم شهید سیدعلیرضا بنی طباء

رمان از امامت و رهبری اسوالم کوه   تنها چیزی که می توانم متذکر شوم این است که امّت قه … 

یکی از اصول دین بشمار می رود و اسالم فقاهتی و دستورات گهربوار آن دسوت برندارنود کوه     

 سعادت شما را دربردارد.

( را  برادران و دوستان عزیزم : قرآن را سرلوحه زنودگی خوود قورار دهیود و اموام علوی )        …

نشوید و دیگران را که از صوراط مسوتقیم منحورف    الگوی راهتان، سعی کنید از راه خدا منحرف 

 شده اند ارشاد کنید و آنها را به مکتب اسالم منجی انسانها دعوت کنید.
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 نام : ماشاءاهلل 

 نام خانوادگی : بوجار آرانی 

 نصراهلل :فرزند 

  : 5/11/1315تاریخ شهادت 

  4مکان شهادت : جزیره ام الرصاص کربالی 

 لیبافشغل : قا 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

ه.ش در یک خانواده مستضعف و مذهبی در محله سبزه میدان آران  1331در اوایل زمستان 

چشم به جهان گشود در دوران کودکی بعلت فقر مالی خانواده اش وکمبود امکانات قادر به 

ی و زراعت مشغول گردید. او در ایام کودکی و تحصیل نشد و از همان دوران به قالی باف

نوجوانی بسیار باهوش و شجاع بود و نسبت به بعضی کارهاکه حتی بعضی بزرگترها از آن 

 واهمه داشتند خیلی شجاعت از خود نشان می داد.

شهید در آن ایام ظلم و جور ستمشاهی اهمیت بسیار به ادای فریضه نماز می داد بطوریکه 

ت بام اقامه اذان می نمود و مردم را به اقامه نماز و حرکت بسوی صراط مستقیم صبحها روی پش

 دعوت می کرد.

شهریور هم کنار  17آران برعلیه رمیم ستمشاهی پهلوی فعال بود و روز  1357در تظاهرات سال 

 شهیدان عبدالهی و غفوره در صف تظاهرات شرکت کرده بود.

نتظامات ستاد نمازجمعه و تشییع جنازه شهداء شرکت وارد بسی  گردید و در ا 1351در سال 

به جبهه غرب اعزام گردید. در همان سال به همراه دیگر افراد محله  1311می نمود در سال 

سیدمصطفی خمینی، اقدام به ت سیس مسجد و تشکیل جلسه قرآن نمود و مدت چند سال تا قبل 

تحصیالت اندك خود موفق به یادگیری از شهادت مسئولیت جلسه را برعهده داشت و با وجود 

شرکت نمود.در سال  4قرآن و ادعیه گردید . در دومین اعزام به جبهه در مرحله چهارم والفجر 

موقعی که برادرش محمود در جاده دیواندره سنندج به اسارت کومله درآمدبرای آزادی  1313

تالش و مشقات فراوان  با  برادرش به زندان کومله در منطقه چخما  خاك عرا  رفت و پس از
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ماه اسارت به آغوش  1کمک دیگر برادران کُرد موفق به آزادی برادرش گردید و برادرش بعد از 

 برای بار سوم به جبهه حق علیه باطل اعزام گردید. 1315خانواده اش بازگشت در سال 

کم این داغ بزرگ خبر شهادت برادرش را برایا آوردند او با عزم راسخ و مح 1315آذرماه      

را تحمل کرد با وجودی که اقوام اصرار کردند تا اربعین برادرش بماند ولی قبول ننموده و قول 

در جزیره ام الرصاص بعد  4داد که برای اربعین برادرش بازگردد و باالخره در عملیات کربالی 

وز چهلم برادرش از فداکاری فراوان به آرزوی دیرینه اش شهادت فی سبیل اهلل رسید و در ر

محمود مراسم تشییع جنازه اش بسوی گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران برگزار 

 گردید
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید ماشاءاهلل بوجار 

 (1” )شْعُروُن وَالتَقُولُولِمَنْ یَقْتُلُ فیِ سَبیِلِ اهللِ اَمْواتاً بَلْ اَحْیاءٌ وَلکِنْ التَ” 

 مپنداریدکسانیکه درراه خداکشته میشوندمرده اند، بلکه آنها زنده اند ولیکن شما درك نمی کنید.

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و بنام خداوندی که همه جهان از اوست واوست کوه جوان   

یور انقوالب   می دهد و جان می ستاند و با سالم به امام زمان )ع ( و نایوب بور حقوا رهبور کب    

اسالمی که از زبان خداوند و امام زمان سخن می گوید و گفتارش را همه مردم در هرجوا و هور   

 پست و مقام که هستند و می توانند استفاده کنند و با سالم و درود بر روان پاك شهداء.

حقیر امروز در این موقعیت حساس که از هر طرف به کشور ایران فشار موی آورنود نموی     …   

انستم آرام در خانه بمانم وظیفه شرعی خود می دانستم برای خدمت به اسالم و قرآن به جبهه تو

( افتاد اگر بگوید فرزندم در زمان شما آمد از  بروم تا در آخرت وقتی چشمم به جمال پیامبر ) 

ن شما کمک خواست آیا او را یاری کردی او برای یاری دین اسالم و قرآن آمده که این دین، دی

 خداست چه کردی آن وقت بگویم هر چه از دستم بر می آمد انجام دادم.

 پیامم به امت شهید پرور :

ای ملت وای برکسانیکه علیرغم پیام امام باز دنبال مال دنیا می روند و خدا را فرامووش موی    … 

 کنند و ای امت نمازجمعه را اهمیت دهید که نمازجمعه دشمن شکن است.

شما می خواهم که جبهه را پر کنید و در پشت جبهه از موال و نواموس موردم    ای دوستان! از  …

 حفاظت کنید و در پاگاههای مقاومت حضور فعال داشته باشید.

 پیامم به مادر ارجمندم :

ای مادر بعد از شهادتم هرگز لباس سیاه به تن نکن و از خانواده ام می خواهم که لباس سویاه   …

 یستیدو برشهادتم افتخار کنید.  بر تن نکند و بلندقامت با

 پیامم به همسرم : 

ای همسرم تو وظیفه سنگینی داری باید همچون کوه اسوتوار باشوی و از بچوه هوا نگهوداری       …

نمایی و هرگز بر فراغم گریه نکنی و دخترانم را همچون زینب تربیت نموایی توا نمواز را بوه پوا      

از و اگر جبهه به تو نیاز داشت در دو جبهوه بوه   دارند،پسرم تو نیز در سنگر مدرسه به جهاد بپرد

 جهاد بپرداز و نماز را به پای دار تا رستگار گردی.
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 نام : علی اصغر 

 ) نام خانوادگی : بهرامی نژاد ) احسن زاده 

 :احمد فرزند 

  : 21/1/1312تاریخ شهادت 

  زبیدات ( 1مکان شهادت : منطقه عملیاتی والفجر ( 

 شغل : پاسدار 

 ن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران محل دف 

در یک خانواده مذهبی در آران متولد شد؛ وی تحصیالت ابتودایی خوود را در    1341در سال    

شهریور و تحصیالت راهنمایی را در مدرسه راهنمایی نظوام وفوا بوه پایوان رسواند و       25مدرسه 

قیت به پایان رساندو با شروع انقالب اسوالمی  سپس وارد دبیرستان شهیدان عبدالهی شد و با موف

در پخا اعالمیه ها و شرکت فعال در تظاهرات و تشکیل گروههای حفواظتی فعالیوت بسویاری    

نمود.در دوره دبیرستان او از جمله افرادی بود که از عملکرد گروهها بویژه منافقین ناراضوی بوود   

اولوین اعوزام آموزشوی کوه از آران صوورت      و با آنان به ستیز پرداخت.با آغاز جنگ تحمیلی بوا  

گرفت ، آموزش نظامی را فرا گرفت و سپس وارد بسی  شد. پس از مدتی راهی جبهه های نبرد 

شده و در عملیاتهای مختلفی چون عملیات منطقه سرپل ذهاب،فتح بستان،عملیات تنگه کورك ، 

ر گردید شرکت کرد و در عملیات محرم و رمضان و بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشه

این عملیات از ناحیه پا مجروح گردید. اصغر یکی از پایه گوذاران پایگواه مقاوموت شوهداء آران     

حجله گاه ” بود. او در مقابل پیشنهاد ازدواجی که از سوی دوستان و خانواده می شد می گفت : 

رماندهی گروهوان  حضور مستمر در جبهه باعث شد که ف” من سنگر و دامادی من شهادت است 

( به او واگذار شود. سرانجام با مسئولیت ذکر شوده وارد عملیوات    بالل از لشگر امام حسین ) 

) محوور زبیودات ( بوه خیول شوهداء       21/1/1311گردید.و در این عملیات در تواریخ   1والفجر 

 پیوست.
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 فرازي از وصیت نامه شهید علی اصغر بهرامی نژاد

له اصلی جنگ است خودتان را برای اداموه جنوگ آمواده کنیود کوه آبورو و       امت قهرمان، مسئ    

جهواد  ” ( در یکی از خطبه هایا موی فرمایود:    شرف ما بسته به ادامه این جنگ است، علی )

اگر تقوی باشد و جهاد نباشد ، هر روز این تقوی آلوت دسوت یکوی موی     ”  …لباس تقوی است

روز آلت دست فهد و صدام و حسوین اردنوی موی    شود یک روز اسالم شاهنشاهی می شود یک 

شود ولی تقوایی که همراها جهاد باشد با تکیه به اهلل به پیا می رود و تمام اینها را نابود موی  

کند . مردم، دست از امام برندارید و امر او را اطاعت کنید که او یک نعمت الهی است که نصیب 

 …او را یاری کند . حسین را یاری کرده است.. ملت ایران شده است؛ یاریا کنید که هرکس که

و هشدار می دهم که جدا شدن از امام و روحانیت مبارز همان و به دام شویطان افتوادن هموان .    

برادران از مادیات بکاهید و بیشتر به معنویات بپردازید صفهای نمازجمعه و جماعت و دعاهوا را  

 …طویل کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 م : احمدعلیان 

 خانوادگی : بیابانپور نام 

 :اسمعیل فرزند 

  : 4/11/1315تاریخ شهادت   

  ( 4مکان شهادت : جزیره ام الرصاص ) عملیات کربالی 

 شغل : بسیجی ویژه 

 محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

     

یادی به قرائوت  در خانواده ای مذهبی در شهر آران متولد شد او از بچگی عالقة ز 1345در سال 

قرآن،مسجد،جلسات مذهبی و عزاداری داشت و در تموام جلسوات موذهبی محول حضوور موی       

یافت. وی در زمان انقالب اسالمی کم سن بود و نمی توانست فعالیت های انقالبی داشته باشود  

 ولی با آن سن کما بزرگترها را سفارش به یاری امام )ره( می کرد.

شهریور ) سابق ( به پایان رسانید وکالس اول راهنموایی بوود    25رسه دوران ابتدایی را در مد    

که انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( پیروز شد. اواخر سال سوم راهنمایی بود که جنگ 

شروع شد و او در همان سال درس را رها کرد و تصمیم گرفت به جبهه برود و چون سن کموی  

رد تا شرایط اعزام را پیدا کند ولی موفوق نشود و بواالخره بوا     داشت شناسنامه اش را دستکاری ک

مراجعه به اداره ثبت احوال شناسنامه المثنی گرفت و شرایط اعزام را فراهم کرد او هنگوام اعوزام   

ساله بود و سال سوم راهنمایی را در جبهه به اتمام رساند.یک روز قبل از اولین اعوزاما بوه    14

بود و چون ایون مراسوم در شوهر دیگوری برگوزار شوداحمدعلی        جبهه مراسم ازدواج خواهرش

شرکت نکرد و فکر می کرد اگر شرکت کند تا صبح روز دیگر طول خواهود کشوید و موفوق بوه     

 اعزام نخواهد شد.

احمدعلی در طول مدت جنگ تا شهادت در عملیاتهای مختلفی از جمله ثوامن االئموه،طریق       

کوه بوی    4، خیبر،بدر، کوربالی   8. والفجر 1مضان، والفجر القدس ، سرپل ذهاب،بیت المقدس،ر

 امام حسین )ع( بود شرکت کرد. 14سیم چی گردان امام محمد باقر )ع( از لشگر 
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در عملیات رمضان از ناحیه پا مجروح شد و بودلیل شودت مجروحیوت چنودماه در بیمارسوتان      

کرد و در همین زموان عضوو    بستری بود و پس از ترخیص از بیمارستان مدتی درمنزل استراحت

 نیروی ویژه بسی  شد و هنگامی که مقداری بهبودی حاصل کرد مجدداً به جبهه بازگشت.

احمدعلی هر وقت از جبهه می آمد و مادرش لباسهایا را می شست به او می گفت لباسهایم را 

ام احمودعلی  در ساکم بگذار تا هروقت عزم سفر کردم آماده باشد و مادر شهید برای آخرین اعز

 چنین می گوید :

” آخرین مرتبه ای که ایشان بعد از مرخصی عازم منطقه عملیاتی بودند ، همسرش به او گفت: 

می گفت: نه هرچه زودتر باید بروم ، چون خوابی دیدم که ” احمدعلی این دفعه بیشتر بمان 

می سپارم و برای شهید  نباید بیشتر بمانم و دیگر در این رفتن بازگشتی نیست و شما را به خدا

 شدنم دعا کنید و چنین هم شد و در همان مرتبه به شهادت رسید. 

 خصوصیات اخالقی شهید احمدعلی بیابانپور :

احمدعلی در فامیل بی نظیر بود هنگامی کوه از جبهوه برموی گشوت بوه هموه خویشوان سورمی         

امیلها سر زد و صله رحم بجوا  زد،وقتی به او می گفتیم مقداری در خانه بمان  می گفت باید به ف

آورد، چون وقتی من جبهه هستم آنها سراغ من را می گرفتند و وقتی من هوم آمودم بایود سوراغ     

 آنها بروم ، تا سفارش معصومین که دیدار از خویشان و صله رحم است را رعایت کرده باشم.

فت و موقعی که از موقعی که مرخصی می آمد شبها را در پایگاه بسی  شهدای محمد هالل می ر

او می پرسیدیم که مدتی در جبهه بودی و حاال که باید منزل باشی چرا نمی مانی ، موی گفوت :   

 اگر من پایگاه نروم و دیگری  هم همین فکر را بکند پس باید پایگاهها را تعطیل کرد.

آری احمدعلی سرانجام با دیگر همرزمان شهیدش با روحوی سرشوار از عشوق بوه معبوودش در      

تکبیر گویان به دشومن   4/11/1314در جزیره ام الرصاص شرکت و در تاریخ  4عملیات کربالی 

 بعثی زبون حمله ور شد و حنظله وار به فیض عظمای شهادت نایل آمد.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید احمدعلی بیابانپور
  

سپاس می گویم که به من سالمتی عطا کردی و به من لیاقت دادی تا در راهت بارالها تو را 

خدمت نمایم ، بارالها تو را شکر می گذارم که در زمان چنین رهبری زندگی می کنم و چنین 

مرجعی دارم و به ملت شناختی عطا کن تا رهبر را بشناسند و از فرامین اواطاعت نمایند. شما 

ارگانها مخصوصاً عزیزان سپاه، این مکانها برای وقت گذرانی یا به عنوان برادرانم در ادارات ، 

شغل انتخاب نکنید، بلکه برای خدمت به این مردم مستضعف انتخاب کنید و گره از مشکالت 

را باز کنید، اگرچه کسی متوجه کار شما نشود خدا شاهد و ناظر کار شماست و اجر کار نیک 

ر آخرت می دهد.پدرو مادرم من امانتی بودم که اکنون آن را به شما و عذاب کارشکنی شمارا د

صاحب اصلی بازگردانیدید ، نمی گویم گریه نکنید، چون مرگ فرزند سخت است، اما بی تابی 

نکنید و در راه خدا از جان و مال و فرزند باید گذشت و از شما می خواهم مرا عفو کنید.خود 

که شما برای من کشیده اید ، هیچگونه خدمتی به شما می دانم در قبال زحمات و رنجهایی 

نکرده ام ولی ان شاء اهلل با این شهادت دین خود را به اسالم و شماو اسالم ادا کرده و از خدا 

 بخواهید که این قربانی را از شما بپذیرد.
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   نام: حسین 

  آرانینام خانوادگی : بیگانه 

 :جعفر فرزند 

  : 21/12/1315تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : شلمچه 

  شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

هجری شمسی همزموان بوا ابوراز احساسوات      1344برابر با سال  1381در ماه محرم الحرام سال 

( متولد شود و چوون ایوام ،ایوام محورم و       مردم مسلمان در ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین ) 

 شهادت امام حسین بود ناما را حسین گذاردند.

او از کودکی مورد تربیت و تعلیم خانواده قرار می گیرد خانواده اش مشتا  بوه اهول بیوت و        

آنچنان که شایسته و بایسته هست او را از نظر روحی و جسمی پرورش می دهود.باالخره دوران  

شتنی خردسالی به مرحله ای موی رسود   طفولیت سپری می شود. و حسین در دوران پاك دوستدا

که علی رغم موقعیت اقتصادی خانواده اش کوه در مضویقه بودنود ولوی وی را بورای تکمیول و       

فراگیری علم به مدرسه می فرستند.مدرسة محل تحصیل ایشان دبستان شاه عباس سابق ) وثوو   

گوشوه ای از هزینوه    فعلی ( بود.حسین در کنار دیگر برادرانا هنگام تعطیالت کار می کورد توا  

 تحصیل خود را فراهم سازد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی رمیم ستمشاهی در کالس سووم راهنموایی مشوغول    

تعلیم بود که حمله ناجوانمردانه ارتا بعث عرا  به مرزهای کشور اسالمی شوروع شود زمزموه    

 مقاومت و آمادگی برای مقابله با کفار بعثی آغاز شد.

از دیرباز عاشق ایثار و خدمت بود بی پروا خود را مهیای رفتن به دیار عاشوقان اهلل نموود   حسین 

تا اینکه اراده آهنین حسین وی را بر آن داشت که شورو هیجان خاصی برای فراگیوری آمووزش   

 نظامی با دیگر عزیزان بسیجی را در اصفهان آغاز نمایند.

 



 65  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

ایی نداشت و هنوز گردو غبار آموزش نظوامی  پس از آموزش نظامی چون برای وی خستگی معن

بر چهره معصومانه اش بود که کوله بار خویا را بسته و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل) منطقوه  

 جنوب( شد.

حسین در عملیات محرم شرکت کرد و در حین عملیات بطور سطحی مجوروح شود و پوس از     

و با نیت خالص فعالیوت خوویا را   مدت کوتاهی بعنوان نیروی ویژه بسی  مشغول خدمت شد 

در بسی  سپاه کاشان شروع نمود. در طی یکسال و اندی که در بسی  سپاه کاشوان انجوام وظیفوه    

 می نمودند مدتی در مرکز بسی  و چندماهی در پاسگاه بازرسی کاشان مشغول فعالیت بود.

همه کسانی اسوت   آنچه برای دوستان و اطرافیان حائز اهمیت است حسن خلق اوست که زبانزد

که به نحوی با حسین برخورد داشته اند آنچنان که برادران بسیجی که همراه او بودند می گوینود  

خدمت و همراه بودند با حسین ما را خسته نمی کرد چورا کوه وی انسوانی بوود کوه برخوورد و       

 صحبت با آن بسیار دلنشین بود.

ت به مردم و انقالب مخصوصاً خدمت در حسین که ابراز عالقه و احساساتا نسبت به خدم    

بسی  به حد وسیعتری رسیده بود برآن شد که خودمات ارزنوده خوود را در سوپاه اداموه دهود و       

مواه مشوغول    3سرانجام جهت آموزش ویژه پاسداران به پادگان غودیر اصوفهان اعوزام و مودت     

اسداری را بور قاموت   فراگیری آموزشهای الزم شد که بعد از پایان آموزش حسین لباس مقدس پ

رسایا پوشانید و آنوقت است که حسین به والده اش چنوین موی گویود : موادر! ایون لبواس را       

 پوشیده ام تا سرحد شهادت از اسالم و قرآن و میهن اسالمی خود دفاع نمایم .

ماهی که در آن منطقه بود مسوئولیتهای   17سپس به منطقه محروم کردستان اعزام شد و مدت     

ت دادگاه انقالب سنندج و امام جمعه را عهوده دار شوده و مودتی هوم در تبلیغوات سوپاه       حفاظ

خدمت کرد و عنوان رزمنده بودن را در کنار دیگر رزمندگان هوم داشوت و پوس از آن بوه سوپاه      

کاشان آمد.و در بسی  سپاه آران و بیدگل مشغول شد و در زموان فعالیوت در سوپاه آران بعنووان     

هموراه   1315ران معرفی شود و پوس از مودتی خودمت در آنجوا دیمواه سوال        مسئول پایگاه چم

سپاهیان محمد)ص( به جبهه جنوب اعزام شد که به عنوان مسئول تعواون گوردان فوتح مشوغول     

گردید و با اصرار زیاد مجوز ورود به عملیات را گرفت.حسین همیشوه موی گفوت موی خوواهم      

در منطقوه شولمچه در تواریخ     5ت کوربالی  شیهید شووم ولوی شوهید گمنام.سورانجام در عملیوا     

 ره صد ساله را یک شبه پیمود و به آرزوی دیرینه اش رسید. 21/12/1315
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   نام: اکبر 

  نام خانوادگی : پایدار  

 :عباس فرزند 

  : 11/12/1312تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : طالئیه 

 شغل : محصل 

 ان محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آر 
 

در آران و در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد و پس از گذراندن دوران  4/1/1345اکبر در تاریخ     

سوال   14ابتدایی و سال اول و دوم راهنمایی، جنگ به ایران تحمیل شد. اکبر در آن موقوع فقوط   

یشه داشت.او از کودکی به ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل حسین )ع( عالقه خاصی داشت و هم

ماهه امام حسین )ع( حضرت علی اصغر خدمت می کرد و با دستان کوچک  1زیر پرچم کودك 

 14اکبور در سون   ” مردانه اش در عزای حسین)ع( بر سر و سینه می کوبید. پودرش موی گویود:    

سالگی تصمیم برای رفتن به جبهه گرفت . روزی به خانه آمد و به مادرش گفت که می خوواهم  

ویسی کنم ، مادر به او گفت : تو هنوز به آن اندازه نرسیده ای که به جبهه بوروی  برای جبهه نام ن

اما او گفت : نه من هم باید به جبهه بروم، باالخره شناسنامه اش را برداشوت و بوه بسوی  رفوت     

مسئول بسی  به او گفته بود چون کم سن هستی نمی توانی اعوزام شووی. اکبور ناامیود بوه خانوه       

اینجا هم شانس نیاورده ام ، مسئول بسوی  گفوت کوه نموی تووانی بوه جبهوه         بازگشت و گفت ،

اما فکر جبهه رفتن او را آرام نمی گذاشت و از هیچ راهی هم دریغ نکرد .باالخره روزی ”. بروی

به مادرش گفت : حاال که اینطور شد خودم سنم را زیاد می کنم لذا شناسونامه اش را دسوتکاری   

ئول بسی  که این زبردستی اکبر را می بیند تبسمی می کند و می گویود:  کرد و به بسی  رفت، مس

       مردم بابت کم کردن سنشان کلی پول خرج موی کننود ولوی توو بوه ایون راحتوی سونت را زیواد          

 می کنی؟ ولی خوب به قیافه ات می خورت که یک رزمنده خوبی باشی.

فوت و بور موی گشوت، متوجوه اخوال  و       مرتبه به جبهه رفت و در هر مرتبه ای که می ر 1اکبر 

رفتارهای خاصی او می شدند یکی از دوستانا می گوید ایشان واقعاً در جنگ پایدار بوود اکبور   

در عملیات خیبر آرپی چی زن بودکه در آن هنگام یکی از رزمندگان مجروح موی شوود و جواده    

کبر راه را به او نشوان موی   عقبه را نمی داند و از اکبر می خواهد همراها به عقب برگردد،ولی ا
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دهد و خودش مردانه در مقابل دشمن می ایستد و در هموان عملیوات مفقودالجسود موی شوود.      

اخال  و برخوردش بسیار جذاب و همیشه تبسم و لبخند بر لب داشت و به بچه ها روحیه موی  

 11د از داد و شوخی می کرد و در سالم کردن پیشی می گرفت . باالخره موادر و پودر اکبور بعو    

سال چشم انتظاری ، با جسم بی نشان فرزند برومندشوان کوه توسوط گوروه تفحوص بوا پوالك        

                                               شناسایی شده بود دیدار کردند و او را در گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( دفن کردند .                                     

 

 روحا شاد ویادش گرامی باد.
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید اكبر پايدار
  

  گمان نبرید کسانیکه در راه خدا کشته شده اند مردگانند. بلکه آنها زنوده انود و نوزد خودا روزی     

می خورند. ما ماندگان از قافله دور افتاده ایم و از خجلت در پناه دیوارها پنهان می شوویم چورا   

از این گذر شهیدی در حرکت است.برای چه من و تو هرروز در گریوزیم. خوواهر و   که هر روز 

برادرم من و تو از کدامین قافله هستیم،می مانیم یا به قافله شهدا می پیوندیم.آیا صودای رزمنوده   

ای که فریاد می زند من رفتم و سنگرم خالی است در گوش نمی پیچد که می گویود اسوالم در   

ن ما که کشور امام زمان )ع ( است در خطر است پس اندکی درنگ نکون،  خطر است ایران وط

 بشتاب، بشتاب.

مادرم بدان که فرزند تو هر روز شوب فکور ایون اسوت کوه لحظوه ای بورایا بیایود کوه در راه          

معشوقا سر ببازد مادرم از تو می خواهم که از تقصیر فرزند خود بگذری و حاللم کون . و آن  

را بیاورند که اکبرت شهید شد گریه و فقان نکن بخاطر خدا شوادی کون و   وقت که قاصدان پیام 

خودت را به خاك انداز و خدا را شکر کن و مطلب دیگر اینکه مادرم ، امیدم این بود که گمنوام  

 جان بدهم و روی خاك جبهه در خون خود بغلتم .

اد آور و زینب گونه رفتوار  مادرم هرگاه خواستی شهادتم را به رخ انقالب بکشی زینب را به ی    

کن چرا که زینب با استقامت ترین زنان عالم است داغ چندین عزیز را دید داغ برادرش حسوین  

 )ع( را دید اما هیچ نگفت.

همه ما باید بدانیم که اسالم تنها با خون رنگین شهدا زنده خواهود شود. و بوا پایوداری هموه          

اودان خواهد ماند . امام ، بر من بوبخا اگور یوک بوار بوه      ماندگان و با ادامه دادن راه شهیدان ج

 فرمانت شهید شدم.! 
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   نام : حسین 

 ی آرانینام خانوادگی : جمشید 

 :آقاعلی فرزند 

  : 7/5/1311تاریخ شهادت   

 محل شهادت : جبهه کوشک 

  شغل : معلم 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

سالگی پدر خوود را   5در خانواده ای اصیل و مذهبی به دنیا آمد. در سن  1331حسین در سال   

از دست داد و نزد مادر ، خواهر و برادران خود تربیت یافت.با وجود مشکالت شدید خانوادگی 

شوهریور شوروع    25وارد مدرسه شده و تحصیالت ابتودایی خوود را در دبسوتان     1345در سال 

درسه راهنمایی نظام وفا شد و در هموین سونین بوود کوه مطالعوات      روانه م 1351نمود. در سال 

مذهبی را شروع نمود و با پول اندکی که از طریق کار قالیبافی بدسوت موی آوردتعودادی کتواب     

با علی عبدالهی آشنا شد و در جلسات موذهبی کوه بوسویله ایون      1354جمع آوری کرد.در سال 

موزدوران رمیوم پهلووی دسوتور تعطیلوی چنوین       برادر شهید تشکیل می شد، شرکت می کرد،که 

وارد دبیرستان پهلوی کاشان شد و دیپلم اقتصواد را گرفوت .    1354جلساتی را دادند. در مهرماه 

پس از شرکت در کنکور در رشته تواریخ   57حسین در بیشتر راهپیماییها شرکت می کرد.در سال 

خیر النوه جاسوسوی آمریکوا شورکت     آبوان و تسو   12دانشگاه ملی ایران قبول شد و در تظاهرات 

جست. با شروع انقالب فرهنگی دانشگاهها حسین تقاضای تدریس در دبیرسوتا شوهید عبودالهی    

آران را نموده و مشغول شد و فعالیت او در مسجد، کتابخانه و هیئت و عزاداری در محل زبوانزد  

بیودگل بوود کوه در     مردم بودو یکی از نیروهای فعال، مخلص و داوطلب جهادسوازندگی آران و 

بوه جبهوه اعوزام     11کار کشاورزی یاور صدیق برای کشاورزان محروم منطقه بود.او در اسفندماه 

شد و در تابستان همان سال در سپاه ثبت نام کرد و پس از ثبت نام مجدداً به مدت دو ماه عوازم  

ن شهادت اسوت  به آرزوی دیرینه خود که هما 5/5/11جبهه شد و در عملیات رمضان در تاریخ 

 رسید.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهایی از وصیت نامه معلم شهید حسین جمشیدی
 

خدایا ! دوست دارم مرا در اخالص کمک کنی تا فردی مخلص شوم و کارها را فقط برای  …”  

 ”. …رضای تو و تقرب به سوی تو انجام دهم تا تو نیز مرا مخلص نمایی 

ایا ! دوست دارم گمنام و تنها بمیرم تا در غوغای کشمکشوهای پووچ مودفون نشووم و     خد …”  

 ”. …بازیچة دست گروهکها قرار نگیرم 

خدایا! دوست دارم به اندازه تک سلولهای بدنم خود را فدای اسوالم نموایم و دوبواره زنوده      …”

 ” .   …شوم و جان خود را فدای اسالم و قرآن نمایم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 نام: محمد 

 نام خانوادگی : جندقیان   

 فرزند: رستم 

  : 1/8/1373تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : بلوچستان 

 شغل : پاسدار 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 
 

در یک خانواده مذهبی و متوسط در بیدگل متولد شود.از کوودکی هموراه     1342محمد در سال   

به شهرهای اطوراف موی رفوت،هجرت و سوختی در زنودگی را لموس       پدرش برای امرار معاش 

کرد.درزمان تحصیل دوره ابتدایی بعدازظهرها به پدرش کمک می کرد محمد بوه خواطر قودرت    

جسمانی که داشت از کودکی مشغول ورزش شد و در رشته ورزشوی کشوتی فعالیوت را شوروع     

یان قرار گرفت و در مدت کوتواهی  کردتا آنجا که در این رشته مورد توجه ورزش دوستان و مرب

در سطح شهر و استان مقامهایی را کسب کرد.درپایان دورة راهنموایی بوود کوه انقوالب اسوالمی      

ایران به اوج خود رسید و محمد که یک نوجوان بود در فعالیتهای سیاسی از خوود عالقوه نشوان    

به سوپاه   51ب،ابتدای سال می داد و در تظاهرات خیابانی شرکت فعال داشت.بعداز پیروزی انقال

 11چاه بهار اعزام شد.محمد با شروع جنگ تحمیلی از منطقه بلوچستان برگشت و اوایول سوال   

در بسی  ثبت نام و پس از آموزش در یکی از پادگانهای آموزشی تهوران بوه جبهوه هوای غورب      

خوود بازگشوت    کشور ) گیالنغرب  ( اعزام شد. پس از اتمام م موریت چند ماه خود ، به زادگاه

به جبههای جنوب اعزام ودر عملیات بیت المقدس شرکت کردو در این  8/1/11سپس در تاریخ 

عملیات مجروح شد با توصیه دوستان چند ماه به منطقه بلوچستان اعزام شد.حضوور محمود در   

 پایگاههای مختلف سپاه سیستان و بلوچستان با مسئولیتهای مختلف از جمله : ) جانشوین پایگواه  

سولمان ، فرمانوده    4کنارك، مسئول قرارگاه والفجر سپاه ایرانشهر، فرمانده گروهان قرارگواه توی   

پایگاه سپاه راسک و پیشین ، مسئول عملیات سپاه نیک شهر، مسئول عملیات و قائم مقوام تیوو   

سلمان و آخرین مسوئولیت ایشوان    4الزهرا )س(، قائم مقام سپاه نیک شهر، مسئول اطالعات تی 

ثاراهلل ( با شرکت و رهبوری علیانهوای متهورانوه علیوه      41ئول عملیات تیو سلمان در لشگر مس
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اشرار از خدا بیخبر و گروههای ضدانقالب، تحولی عظیم در منطقه بوجود آورده بوود بطوریکوه   

رؤسای اشرار و گروههای قاچاقچی ، از اسم محمد وحشوت داشوتند و بورای کشوتن او جوایزه      

چرا که محمود دههوا تون از سورکردگان معوروف اشورار را در عملیاتهوای         مشخص کرده بودند

تهاجمی به هالکت رسانده بود تا سرانجام اشورار کینوه چنودین سواله کوه از محمود داشوتند در        

 به مرحله عمل رسانده او را به شهادت رساندند. 1373عملیات بزرگ شر  کشور در سال 

 

 د. روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام با
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 فرازهايی از وصیت نامه سردار شهید محمد جندقیان

شما ای کوردالنی که می گویید این جوانان انقالبی احساساتی شده اند بدانید که ما آگاهانوه در   

سال پیا به ما ارزانی داشوته قودم گوذارده     1411این راه مقدس اسالم که پیامبر عظیم الش ن ما 

ی امام خمینی )ره( لبیک گفته و در این راه آماده هرگونه فداکاری هستیم و بوه ایون   ایم و به ندا

 حرکت و فداکاری خود افخار می کنیم،امیدواریم خداوند تبارك و تعالی مارا بپذیرد.

ای ملت عزیز و با وفای ایران، اگر می خواهید روز محشر پیامبرمان به موا افتخوار کنود و جوزء     

ر تمام لحظه ها و صحنه ها و تا آخرین قطره خونتان ایون انقوالب را یوار و    امّت خود بخواند د

پشتیبان باشید تا آرزوی رهبرمان که صدور اسالم انقالبی به تمامی جهان است بورآورده شوود.از   

خداوند تبارك و تعالی آمرزش پدر مرحومم را خواهوانم چورا کوه در ایون راه خودمتگزاری بوه       

یق و راهنمایی می کرد. و از تو مادر عزیزم می خواهم که با شنیدن خبر انقالب و اسالم مرا تشو

شهادت فرزندت به یاد شهدای کربال گریه کنی تا روح من در آن دنیا راحوت و آسووده باشود و    

شما ای خواهران گرامی ام ، باید همچون حضرت زینب )س( بعمل کنید و هر کجوا اسوالم بوه    

همچون زینب )س( با حرکت و اعمال خود انقالب جدیدی آغاز شما نیازدارد،جانفشانی کنید و 

کنید. برادرانم شما وظیفه دارید برای یاری انقوالب در مقابول آنهاییکوه هور دم و سواعت بورای       

 ضعیف وانمود کردن انقالب توطئه  می کنند بایستید و نگذارید اماممان تنها بماند.
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  نام : محمدرضا 

 ننام خانوادگی : جندقیا   

 :امراهلل خان فرزند 

  : 28/8/1351تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : سوسنگرد ) دهالویه 

  شغل : محصل 

 محل دفن :گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 

 

در محله فخارخانه بیدگل چشم به جهوان گشوود و چوون از طفولیوت      1331حمدرضا در سال م

ن صباحی شده و پس از پایان دوره ابتودایی و  سالگی وارد دبستا 5استعداد باالیی داشت در سن 

راهنمایی وارد دبیرستان شد و در این ایام بود که گوشه و کنار صحبت از امام و طرفوداری از او  

و سرکوبی فرزندان امام توسط رمیم خائن شاه بوود و چوون محمدرضوا در منزلشوان اشخاصوی      

ردنود و او هوم گفوت و شونود را موی      رفت و آمد داشتند که  صحبت از انقالب و امام را موی ک 

شنوید و متوجه برنامه ریزی یارن امام برای شروع انقالب بود او هم در دبیرستان بوا تعودادی از   

 رفقای پرجوش و خروش خود امثال شهید بنی طباء و شهید چاقیان فعالیت را شروع کرد.

مکالسی هایا به بحوث  سال آخر دبیرستان همیشه با بعضی از آموزگاران و ه 2محمدرضا در  

و درگیری می پرداخت که گاهی پدران بعضی از محصلها به منزل بابای محمدرضا مراجعه کرده 

و آنها را تهدید می کردند که شما با شاه مخالف هستی که فرزندت هم در دبیرستان آشوب موی  

داخوت و  ماهه تعطیلی مدارس در کارگاه پمو سازی به کوارآموزی موی پر   3کند. محمدرضا در 

شبها را با رفقایا تا نزدیک صبح مخفیانه در کوچوه و محلهوای آران و بیودگل دیوارنویسوی و     

 پخا اعالمیه داشتند.

او هر وقت برای خرید اجناس با پدرش به قم سفر می کرد یکی دوساعت پدر را رها می کرد و 

رموی گشوتیم تخوت    بعد در جواب سئوال پدر می گفت منزل فامیلها بودم ولی وقتی بوه خانوه ب  

کفشا را پاره می کرد و اعالمیه های حضرت امام )قدس سره ( را کوه از عورا  فرسوتاده بوود     

بیرون می آورد و آنرا تکثیر می کرد و شبانه به دست افراد مخصوص می رساند و می گفوت آن  

 وقت که تورا رها کرده بودم رفتم که اینها را بیاورم.
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در تظاهرات کوچه و خیابانی نقا فعالی داشت و بچه هوا   51ل محمدرضا از ابتدای قیام در سا

را جمع می کرد و هرچه با او مخالفت می شد دلسرد نمی شد و می گفت باید هودف را دنبوال   

    کرد در زمان جنگ هم گاهی فیلمهای جنگی را در مسوجد محول موی آورد کوه بوا او مخالفوت       

 می کردند.

دادند که در جاهای دیگر فعالیت خود را ادامه بده تا مانع تو حتی گاهی والدینا به او تذکر می 

نشوند ولی او در جواب می گفت باید بچه های محل را آگاه کرد و محمدرضا جوش و خروش 

انقالبی زیادی داشت و خود را در سنین جوانی فدا شده حساب می کرد و با آن همه فعالیتی که 

نا کمک می کرد وقتی که انقالب پیروز شد و حضرت داشت باز هم در کارهای خانه به والدی

امام به ایران تشریف آوردند و فرمان جهادسازندگی را صادر نمودند، محمدرضا شب و روز در 

جهاد شهرستان فعالیت می کرد و در مزرعه ها به کمک کشاورزان می شتافت که کشاورزان 

 هنوز هم خاطرات او را به یاد دارند و ذکر می کنند.

قتی که جنگ عرا  علیه ایران شروع شد و حضرت امام بسی  عمومی را اعالم کردند اولین و

کسی که در مسجد محله وسایل آموزش سالح را آماده کرد محمدرضا بود هم آموزش دید و 

هم آموزش داد و هرلحظه برای رفتن به جبهه سر از پا نمی شناخت.در این دوران موقع سربازی 

چون مشتا  بود مستقیماً در جبهه حضور داشته باشد و می خواست از بسی  اش فرا رسید ولی 

 اعزام شود و برنامه اعزام در کاشان فراهم نبود از بسی  شهرستان قم به جبهه اعزام گردید.

درجبهه جنوب بعد از چند روز آموزش از آنجا نامه ای برای خانواده اش فرسوتاد و اعوالم کورد    

ر چمران و در سوسونگرد مشوغول نبوردم و چنود جملوه ای هوم بعنووان        که در گروه نامنظم دکت

وصیت نامه برای خانواده اش می فرستد و خانواده اش دیگور از او خبوری نداشوتند تااینکوه در     

محورم خبور    12دقیقه صبح در سوسنگرد به شهادت می رسد و روز  21/11روز عاشورا ساعت 

 شهادتا به والدینا اعالم می شود.

 د،یادش گرامی و راها مستدام باد. روحا شا
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید محمدرضا جندقیان
 

اکنون که کفر علیه اسالم و انقالب ایران شورش کرده بر ماست که از جای خود حرکت کرده او 

 را نابود کنیم و اسالم را بر پای داریم.

خود فی سبیل اهلل در این  اینجانب محمدرضا جندقیان برحسب احساس مسئولیت دینی و وطنی

راه قدم برداشتم و امیدوارم که بتوانم از جلو راه اسالم خاری را بردارم نه اینکه خاری باشوم در  

راه و آرزو دارم خدا مرا یاری دهد تا آنجا که بتوانم مبارزه کرده دشمن را نابود کونم و زمانیکوه   

در راه اسوالم و ایوران بریوزم و ایون     شهادت در راه حق نصیب من شد این خون ناقابل خوود را  

خونها پیروزی را برای اسالم بدنبال داشته باشد و من هیچ گونه آرزویی برای خوود نودارم و در   

حال حاضر تنها آرزویم شرکت در جبهه و شهادت در راه اهلل است و بعد پیروزی اسالم بر کفور  

 به امید پیروزی اسالم و جانگیر شدن آن.

 

 و رحمة اهللوالسالم علیکم 
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 نام: محمود 

 نام خانوادگی : جندقیان   

 :امراهلل خان فرزند 

  21/12/1313تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : جزیره مجنون ) عملیات بدر 

  شغل : پاسدار 

 محل دفن : گلزارشهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 
 

انودن دوره ابتودایی بوه    در محله فخارخانوه بیودگل متولود شود.بعد از گذر     1344محمود درسال 

مدرسه راهنمایی قدم گذاشت،دوره راهنمایی او همزمان با فعالیتهای انقالبی برادرش محمدرضوا  

 بود که ایشان هم پابه پای برادرش به این امور می پرداخت و دیگر توجهی به درس نداشت.

غموا گذرانودن   تا اینکه جنگ بر ایران تحمیل شد و محمود دیگر آراما نداشت و تمام همّ و 

آوردنود    1351آموزش و اعزام به جبهه بود تا اینکه پیکر برادر شهیدش محمدرضا را در زمستان 

سال بیا نداشت با اصرار زیاد به بسی  مراجعه کرد ولوی بعلوت کموی سونا او را      14با اینکه 

اش را  نپذیرفتند و با توجه به عشق و عالقه وافری که بورای اعوزام بوه جبهوه داشوت شناسونامه      

 یکسال زیادتر کرده و ثبت نام نمود و پس از اربعین برادرش راهی جبهه نبرد شد.

مواه م موریوت    2در اولین اعزام ، به جبهه سرپل ذهاب فرستاده شد کوه در ایون منطقوه پوس از     

به منطقه جنوب اعوزام و   11مجروح ومدتی در بیمارستان بستری گردید.مجدداً در تابستان سال 

رمضان شرکت کرد و دراین عملیات هم مجروح شد و مرتبه سوم به کردستان اعزام  در عملیات

گردیدکه در این عملیات هم شدیداً مجروح شد و برای در امان ماندن از دشمن خود را در میان 

 برفها پنهان نمود.

ر این در حالی بوده است که دشمن از کنار او گذر می کنود و تصومیم میگیرنود کوه او را بوا تیو      

( موی شوود و   1) …خالصی به شهادت برسانند.در اینجا محمد متوسول بوه آیوه شوریفه وجعلنوا     

خداوند خطر را از او رفع می کند و پس از مدتی دیگر همرزمانا او را به عقوب موی آورنود و    

به بیمارستان منتقل می کنندکه پس از بهبودی به دیار خود برمی گردد، در آن حوال مجروحیوت   

اههوای فاطمیوه و صواحب الزموان )عو ( موی رفوت و فعالیوت خوودرا اداموه موی            شبها به پایگ
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     داد.هروقت که در مرخصی استعالجی بوود و یوا از جبهوه برموی گشوت هویچ شوبی را درمنوزل         

ماند و می گفت که می ترسم هوای خانه مرا بگیرد، باالخره باز وقتوی توانسوت مجودداَ بوه      نمی

(  (  اعزام و در گوردان امیرالموؤمنین )    امام حسین ) 14شگر جبهه برود ثبت نام کرده و به ل

 در کنار شهید حسینعلی فخری مشغول خدمت شد.   

با توجه به اینکه عضو رسمی سپاه شده بود ولی هیچوقت لباس فرم خود را در مقابل والودینا   

قبول از شوهادت    نپوشید، محمود خیلی آرام و باصفا بود او با قرآن و ترجموه آن مو نوس بوود و   

همیشه خود را شهید خطاب می کرد او همیشه در عملیاتها پیشرو بود.او عاشق شهادت و دیودار  

برادر شهیدش بود و موی گفوت دیگور تواب مانودن نودارم و موی خوواهم بوه دیودار معشووقم            

بروم.محمود مرتبه آخری که می خواست به جبهه برود مادر را صدا می زد و می گوید بیا تموام  

متهای مجروحیت بدنم را به تو نشان بدهم تا اگر شهید شودم و پیکورم بودون سور از جبهوه      عال

 برایت آمد از این جراحتها مرا بشناسی.

همرزمانا در خصوص محمود در عملیات بدر می گویند : وقتی آن شب وارد منطقوه عملیوات   

ز بچه ها گرفته بود ، شدیم و به عراقیها رسیدیم یک عراقی تیربارش خاموش نشد و حرکت را ا

مرتبه بلنود شود و    3فرمانده گردان اعالم کرد یک نفر برود و آن تیربار را خاموش کند . محمود 

اعالم آمادگی کرد که فرمانده گردان گفت در ایون راه صددرصود شوهادت وجوود دارد محموود      

ار گرفت و بوه  گفت : می روم و رفت تیربار را خاموش کرد و با تیر خصم زبون مورد اصابت قر

 آرزوی دیرینه اش که رسیدن به برادر شهیدش و لقاءاهلل بود رسید.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید محمود جندقیان

اینک که بهترین موقعیت برای مبارزه با کافران و مشرکان پدیدار گشته و اینک که مزدوران به  …

ا هجوم آورده اند فرصت را برای دفاع از دین برترمان اسالم و سرزمین دالورموان  وطن مقدس م

ایران از دست نمی دهم و از تمامی مردم می خواهم تا در این جهاد مقدس شرکت کنند و دیون  

 مبین اسالم را یاری نمایند که خدا یار و یاورمان است.

مهر تو آغشته است از آن لحظه ای که بدنیا  خدایا! خدایا! تو می دانی که تارو پود وجودم به … 

آمدم نام تو را بگوشم خوانده و یاد تو را بر قلبم گره زده اند و این گره بازشودنی نیسوت حتوی    

اگر زنده زنده پیکرم را صد پاره کنند و با هیزم بسوزانند و خاکسترم را به باد دهند ، اما نام تو و 

 یادت در قلبم خواهد ماند.

ا سخنی با پدر مهربانم ، پدرم االن احساس می کنم می خواهم به دانشگاهی وارد شووم  ام …    

که مکتب آن شهادت و معلما حسین)ع( می باشد خدارا شاهد می گیرم نه برای تکبر و ریوا و  

نه برای تظاهر و دیگر انگیزه های شرك آلود و بلکه فقط  براساس یک وظیفه شرعی و دینی بوه  

زیرا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر خوود آنهوا آن تغییور را     جبهه آمده ام ،

 بوجود آورند.
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 س آقانام: عبا 

 آرانی نام خانوادگی: جوبیان  

 : رحمت اهلل فرزند 

  : 22/1/12تاریخ شهادت   

 مکان شهادت : فکه 

 شغل : پاسدار 

 بن علی )ع( آرانگلزار شهدای امام زاده محمّد هالل  :محل دفن 

     

همگام با شروع نهضت نوپای انقالب اسوالمی توسوط رهبور کبیور      1342عباس جوبیان در سال 

انقالب اسالمی حضرت امام )قدس سره ( ، در خوانواده ای موذهبی و متودین دیوده بوه جهوان       

به محیط مقودس مدرسوه قودم نهواد و تحصویالت ابتودایی ، راهنموایی و         1347گشود.در سال 

رستان را با موفقیت به پایان رساند.در تظواهرات و راهپیماییهوای خیابوانی فعاالنوه شورکت و      دبی

موفق اخذ دیپلم شد  و پوس از آن در هموان    1311دیگران را نیز تشویق می کرد.عباس در سال 

سال جهت کمک و یاری هموطنان محروم و مستضعف بلوچستان راهی این منطقه شود و در آن  

بسی  سپاه چابهار را عهده دار شد و برآن بود که موردم را در برابور حموالت و    منطقه مسئولیت 

شرارتهای اشرار بسی  کند او در این راه از هیچ سعی و کوشا و تالشی دریغ نمی کرد و حتی 

چندین مرتبه نیز در این راه جان خود را به خطر انداخت ولی هیچگاه از مبوارزه بوا ضودانقالب    

ه عضویت سپاه چابهار درآمد و عالقه و عشقا را به نهاد متولد شوده توسوط   غفلت نکرد.بعداً ب

اماما نشان داد،پس از مدتی که از عضویتا در سپاه گذشته بود درخواست اعزام به جبهه های 

حق علیه باطل را کرد و از طریق آن سپاه وارد مناطق عملیاتی شد و در منطقه دشوت عبواس بوه    

داخت و همه این عالقه هایا بخاطر ایون بوود کوه همیشوه در مراسوم      ستیز با دشمنان اسالم پر

دعای کمیل، نمازجمعه ، دعای ندبه و نمازجماعت و دیگر مراسم موذهبی فعاالنوه شورکت موی     

کوه درمنطقوه   1کرد و پس از آن فعالیتها و رشادتها سرانجام در جریان عملیات شکوهمند والفجر

اهلل شروع شد ، بوا قلبوی پواك و مملوو از عشوق حسوین )ع( در       عملیاتی فکه با رمز یااهلل یااهلل یا

حالیکه سرود یامهدی ادرکنی بر لبانا بود خون پاکا را نثار اسالم کرده و به دیودار معبوودش   

 شتافت.
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 فرازي از وصیت نامه پاسدار شهید عباس جوبیان

و را بوه طورفا   مادرم از تو می خواهم مثل مادر وهب باشی که وقتی دشمن سر فرزنود ا  …    

پرتاب می کند سر را برمی دارد و به سوی دشمن می اندازد و می گوید ما هرچوه را کوه در راه   

اسالم دادیم پس نمی گیریم و این برای شما الگویی باشد که اگر جنازه من نیامد و یا پواره پواره   

ی اکبورش را از  ( که علو  بود ناراحت نباشید و اما پدرم : از تو می خواهم که همچون حسین )

دست داد صبر و مقاومت نشان دهی وگوش به حرف کسانیکه اسالم را نمی خواهنود و همیشوه   

 نق می زنند ندهی و به چیزی جز اسالم و قرآن فکر نکن.  
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  نام: ابوالقاسم 

 آرانی نام و نام خانوادگی : جوکار   

 فرزند:علی 

  : 27/2/1313تاریخ شهادت 

  شهادت : دیواندرّهمکان 

 شغل : کشاورز 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

 1شمسی در خوانواده ای کشواورز در آران دیوده بوه جهوان گشوود.در        1344ابوالقاسم در سال 

سالگی به دبستان رفت و تحصیالت ابتدایی رابه پایوان رساند.ابوالقاسوم در کوودکی روزه اش را    

ی گرفت و نمازش را می خواند.بسیار کار می کرد بطوریکوه در جووانی دسوتهایا پینوه     کامل م

بسته بود و همین رن  و زحمت فراوان بود که دیگران را بکار وادار می کورد.در تظواهرات ضود    

رمیم فعاالنه شرکت می کردو خود سهم بسزایی در آگاه کردن کشاورزان که ناآگاهانه طرفوداری  

موده و ترس و وحشت دوران قلدری رضاخان را بر دلشان حاکم بود،داشوت.  از رمیم طاغوت ن

در جمع آوری میوه و دیگر محصوالت کشاورزی منطقوه بعود از انقوالب و در جنوگ تحمیلوی      

برای رزمنگان اسالم،بسیار فعوال بوودو دیگوران را نیوز تشوویق موی کورد .او عالقمنود بوه اموام           

هم ،بوسیله رادیو به سخنان آن بزرگوار به دقت گووش   امت،خمینی بت شکن بودو به هنگام کار

 می داد.

از طورف بسوی     15/12/1312او به فراگیری آموزش نظامی عالقه وافوری داشوت و در تواریخ     

( اعزام شد.پس از پایان آمووزش دوبواره جهوت     جهت آموزش نظامی به پادگان امام حسین ) 

به دیار ستمدیده کردستان پای نهواد و در   27/1/1313پاسداری از حریم قرآن و وطن، در تاریخ 

از توابع دیواندره مستقر گردید.به گفته همسنگرانا در کنار عبادت و نیایا به ” دوسیه ” محور 

درگاه احدیت شبانه روز کار می کرد و در سنگرسازی ، تدارکات و در پاسداری لحظوه ای آرام  

ر رزمنودگان بوود و سورانجام در تواریخ     و قرار نمی گرفوت و ایون خوود سرمشوقی بورای دیگو      

در پاکسازی یکی از روستاهای دیواندره از لوث ضدانقالب به آرزوی دیرینوه خوود    27/2/1313

 دست یافت.  
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 فرازهايی از وصیت نامه بسیجی شهید ابوالقاسم جوكار

احق امت شهیدپرور، رهرو راه شهدا باشید، خونشان را پاس دارید و نگذارید که خوون بوه نو       

ریخته شان پایمال گردد.امام امت را دعا کنید و به سخنان گهربارش گوش فرا دهید و اوامرشوان  

را اطاعت کنید . از روحانیت متعهد و مبارز در خط امام پشوتیبانی کنیود چراکوه آنهوا پیشوگامان      

انقالبند.در صحنه حضور داشته باشید،وحدت کلمه را حفظ کنیود کوه دشومن از وحودت شوما      

 دارد. و نمازجمعه و جماعت را هرچه با شکوهتر برگزار کنید. هراس

پدر و مادر عزیزم خوب می دانم که از دست دادن من برای شما سخت و مشوکالت زیوادی را    

( است کوه   برای شما می آفریند،لیکن در راه خدا صبور باشید چراکه، مکتب ، مکتب حسین )

 رخواره اش را ایثار کرد.در کربال از هستی خود گذشت و حتی طفل شی

خواهرانم که حجابتان را حفظ کنید که دشمن از سیاهی چوادر شوما بویا از خوون سورخ مون        

اندیشه دارد و راهم را چون زینب )س( در اسارت ادامه دهید . شما برادرانم راهم را ادامه دهید، 

 ز حرکت باز ایستد.اسلحه ام را بردارید و نگذارید که اسلحه گرم من سردو خون جوشان من ا

خداوندا! تو می دانی برای این عازم جبهه های حق علیه باطل و نور علیوه ظلموت شودم توا         

 شاید بتوانم قدمی در راه رضای تو بردارم.
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 نام : نعمت اهلل 

  زادهنام خانوادگی : حاجی جمالی 

 فرزند: محمد 

  : 2/1/1311تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : جبهه شوش 

 : روحانی ) طلبه حوزه علمیه ( شغل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

در خانواده مذهبی در آران به دنیا آمد.در دوران طفولیت از هوشویاری   1345نعمت اهلل در سال  

و کنجکاوی خوبی برخوردار بود.در همان ایام کلیة حرکات و رفتارش نمایانگر آینوده درخشوان   

شهریور آغاز نمود و سپس در مدرسوه   25سالگی دوران ابتدایی را در دبستان  1بود.در سن وی 

راهنمایی شهید خدمتی به تحصیل علم پرداخت.نعموت اهلل در کوالس سووم راهنموایی بوود کوه       

نهضت عظیم اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( شروع شد. همانطور که از او انتظار می رفت بوه  

 شرکت در راهپیمائیها و تظاهرات عظیم  پرداخت.پخا اعالمیه و 

پس از این مرحله عازم حوزه علمیه قم شد تا از مکتب اهل بیت )ع( بهره کامل ببرد.وقتیکوه      

او در حوزه علمیه،مشغول تحصیل بود جنگ تحمیلی صدام علیه ایران باعث آن شد عازم جبهوه  

در جبهوه   2/1/1311ی سرانجام در تواریخ  های جنگ شود پس از مدتی جنگیدن با مزدوران بعث

 شوش به مقام واالی شهادت رسید.
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 فرازهايی از وصیت نامه روحانی شهید نعمت اهلل حاجی جمالی

شکی نیست که پیروزی حق خودبه خود صورت نمیگیرد بلکه بستگی به اعانت اعووان و   …    

ون سوختی و ریخوتن خوون پیوروز     حمایت افراد دارد.هنووز در تواریخ دیوده نشوده جنگوی بود      

شود.انقالب ایران را مشاهده کنید که پس ازکشتن شدن چندهزار جوان و پیور از زن و مورد بوه    

ثمر رسید. ای مردم مسلمان واقعی، مطلوب ایون اسوت کوه پیوروزی و اجورای حوق حمایوت و         

وشوا  طرفداری می خواهد.پیر و جوان مرد و زن بسی  شوید برای بزرگکردن و احیوای حوق ک  

کنید و احساس مسئو لیت کنید. شما مردم عامل بزرگی برای پیروزی رزمندگان در جبهه هسوتید  

همه اتحاد داشته باشید و پیوندی ناگسستنی بین خود ایجاد کنید.همه در تمام قشرها کار کنید تا 

 راه شیطان. استقالل به تمام معنی بوجود آید البته جهاد را فراموش نکنید. جهاد در راه خدا نه در

اي برادران آخرين وصیتم به شما اين است كه گول دنیا را نخوريد و آخرت را به دنیا و 

حق را به باطل نفروشید فكر آينده را بكنید تنها عمل صالح شما در بیابان محشر متوجه شما 

 خواهد بود.  
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 نام: جواد 

 آرانی نام خانوادگی : حاجی حسینی 

 :اکبر علی فرزند 

  : 12/12/1312تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : عملیات خیبر ) طالئیه 

 شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

در محله سرمحله آران چشم به جهان گشود.در  1341جواد حاجی حسینی در اردیبهشت ماه     

رد مدرسه بونصر شیبانی شدو تحصویالت  سالگی جهت گذراندن تحصیل علم و دانا وا 1سن 

راهنمایی را هم در مدرسه شهید خدمتی اداموه داد.او بوا سون کموا در ظواهرات و راهپیموایی       

) همزمان با شروع جنگ تحمیلی و ت سیس بسی  مستضوعفین   1351شرکت فعال داشت.درسال 

داشوت و در حوین    در آران وبیدگل ( او نوجوانی بیا نبود و عالقه زیادی به حضور در بسوی  

با مراجعه به بسی  آمادگی خودرا جهت حضوور در جبهوه    1311تحصیالت سوم راهنمایی سال 

بود پذیرفته نشد و برای همین به این فکر  1341ها اعالم نمود ولی با توجه باینکه نامبرده متولد 

روز انتظوار  تغییور دهود.آن عاشوق پواك باختوه هور       1345به  1341افتاد که تاریخ تولد خودرا از 

خدمت در کنار رزمندگان و پوذیرش خوود از طورف بسوی  را از خداونودمنان درخواسوت موی        

آن عاشق بی قرار برای خدمت به مردم کردستان بدون اطالع خوانواده و   3/1/1311کرد.درتاریخ 

بسی  به مریوان هجرت نمود زیرا او دراین قفس تنگ ، زندگی برایا ارزش نداشوت و قبول از   

به کردستان به خانواده اش گفته بود بااین بن بست های شناسونامه ای بوه جبهوه فورار      عزیمتا

 خواهد کرد و چنین هم کرد.

خانواده گرامیا ازحضور نامبرده بوسیله یکوی از بورادران در مریووان مطلوع شود.درجبهه هوای       

ن کوار او  مریوان مدتی حراست و نگهبانی پمو بنزین را بادیگر برادران بعهوده داشوت ولوی ایو    

راقانع نمی کرد.لذا از مسئوالن سپاه می خواهد که در خط مقدم جبهه شرکت نماید ولی برادران 

سپاه با حضور او در خط مقدم جبهه مخالفت می ورزند،بعد متوجه می شوند او دارای کارآیی و 

ریهوای  پشتکار زیادی است بدین ترتیب برای مدتی به تنگه کورك اعزام می شود.دریکی از درگی
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تنگه از ناحیه دست مجروح و دو بند انگشتا قطع و چهار تیر به بازوی دست چو او اصوابت  

می کند.با توجه به برف زیاد در منطقه عملیاتی چندین ساعت بعد او را با وسیله مناسب منطقه) 

حودود  قاطر ( به مقر بهداری منتقل می نمایند و پس از انتقال وی به بیمارستان نورافشار تهوران  

یکماه بستری می شود وبعد جهت گذراندن دوران نقاهت مرخص می شود.جواد با اینکه دسوت  

مجروحا هنوز مداوای کامل نشده تقاضای اعزام مجدد به جبهه حق علیه باطل را می نمودو با 

 به جبهه اعزام شد. 2/1/11پافشاری زیاد در تاریخ 

پس از تقاضا از لشگر و موافقت آنان جهوت  او عالقه زیادی به خدمت در یگان زرهی داشت و 

زرهی سپاه م مور موی شوود و آمووزش راننودگی پی.ام.پوی را بنحوو        31آموزش نفربر به لشگر 

روز آموزش درعملیات وسیع محرم شرکت ومسرور و خوشوحال   15احسن فرا می گیرد.بعد از 

ز مدتی و تجدید میثا  از فتوحات و عقب راندن دشمن صهیونیستی به آران باز می گردد، پس ا

با شهدای عالی مقام محرم باز عزم سفر می کند به شهرك دارخووئین اعوزام و پوس ازمودتی در     

عملیات والفجر یک شرکت و بر اثر اصابت ترکا نارنجک به نزدیک قلب ، مجروح و پزشکان 

ی عمول  هنگام معالجه اعالم می نمایند که در صورت عمل جراحی احتمال شهید شدن دارد ، ول

جراحی صورت می گیرد و پس از بستری در مشهد به وطن بوازمی گردد.عالقوه بوه خوانواده و     

کمک به پدرگرامیا در امر کشاورزی حضور در مغازه یکی از بستگانا در امر شیشه بوری بوا   

توجه به اینکه نامبرده از چند قسمت بدن مجروح بود آثوار عشوق بوه کوارو نفورت و انزجوار از       

ثابت می شود و با خدمت در جبهوه هوای جنووب و کوههوای برافراشوته کردسوتان       بیکاری وی 

مظلوم ، عاشق خدمت در یکی دیگر از مناطق محوروم شود و بوراین اسواس در اسوتان محوروم       

ماهوه بوه زادگواه خوود      3سیستان و بلوچسوتان بوه ایرانشوهر اعوزام و پوس از اتموام م موریوت        

ور در جبهه های نبرد حق علیوه باطول را عنووان و در    بازگشت.بعد از مدتی مجدداً تقاضای حض

به شهرك دارخوائین اعزام می شود و در گروهان حمزه سیدالشهداء گردان اموام   11/5/12تاریخ 

( مشغول خدمت می شود.جواد در ذکر قنووت نمازهوای    ( لشگر امام حسین ) محمد باقر ) 

 .یومیه از خداوند منان درخواست شهد شهادت می نمود

مدتی درس مدرسه را فرا می گیرد و با مراجعه به کاریابی تقاضای  4بعد از عملیات والفجر      

کار مناسب با توجه به بدن معلولا را مینماید و پس از مدتی درقسمت تلفنخانوه هوالل احمور    

کاشان پذیرفته می شود فقط یک روز در هالل احمر کار کرده بود که در یک شوب جمعوه عوده    
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از برادران بسی  و سپاه در منزل یکی از شهداء دعای شریف کمیول را موی خواننود و بوا      زیادی

خدای خود رازو نیاز می کنند که جواد هم در این جلسه شرکت کرده بود .باالخره درهمان شب 

بعد از نیمه شب بوه   1جمعه ،گویی جواد با خدای خود پیمان و میثا  دوباره بسته است ساعت 

و به مادرش اعالم می نماید وسایل و ساکم را آماده کن که پس فردا انشواءاهلل بوا   منزل مراجعت 

دیگر برادران بسوی جبهه نبرد اعزام می شوم.صبح روز شونبه بوود کوه کواروان بیعوت کننودگان       

( با یک بدرقه بوی سوابقه موردم شوهیدپرور      عاشورا و کربال با پرچم های برافراشته یا حسین)

( بعنووان بیسویم چوی     سوی جبهه ها حرکت کردند و در لشگر امام حسین )آران و بیدگل به 

 ( مشغول خدمت شد. گروهان گردان امام محمد باقر ) 

( خضاب می نماید و به دیگر  او قبل از عملیات پاو سرش را با حنا آن سنت رسول اهلل )     

شناسایی بدنم می باشد. در  برادرانا اعالم می نماید اگر شهید شدم سرخی حنای بدنم عالمت

با عزمی راسخ با دیگر همرزمانا در منطقه طالئیه با شروع عملیات به  11/12/12تاریخ 

 مزدوران بعثی حمله ورمیشوند.

به آرزوی دیرینة خویا یعنی شهادت نایل می شود و  12/12/1312باالخره درصبحدم روز 

( پر می کشد و جنازه مطهرش در منطقه  ( و علی اکبر )  لبیک گویان بسوی امام حسین )  

 سال پیکر مطهرش را به وطن باز می گردانند. 11عملیاتی باقی می ماند و پس از 

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید جواد حاجی حسینی

باید با خون به رشد رساند و به نودای  امروز روزی است که اسالم راباید یاری کرد و اسالم را   

هل من ناصر ینصرنی رهبر لبیک گفت این آخرین وصیتی است که با شما ملت شوهیدپرور آران  

(  دارم منظورم از به جبهه رفتن این بود که می خواستم به سرور شهیدان حسوین بون علوی )    

متحانم است راهت را ادامه می بگویم حسین جان اگر در صحنه کربال با تو نبودم حاال که موقع ا

 دهم.

شهید عزادار نمی خواهد،پیرو می خواهد، شهادت مرگ عادی نیست ، بلکه آغاز زندگی اسوت،   

انسان می میرد، چه بهتر در راه اسالم باشد.دوستان من االن وقوت امتحوان است،سوعی کنیود در     

جهاد اکبور ( اسوت و دیگور در    امتحانات موفق باشید و مهمترین امتحانات یکی مبارزه با نفس ) 

 جبهه ها ) جهاد اصغر (.

ای مادرم اگر من شهید شدم گریه نکن مرگ حق است و چه بهتر است در سنگر قرآن و اسوالم  

باشد و امکان دارد جسدم از بین برود یا اینکه اصالً جنازه مرا نیاورند .هویچ ناراحوت نبواش در    

کردی، همچون مادر وهوب بواش کوه هنگوام      صورتیکه ناراحت نبودی همچون مادر وهب عمل

 آوردن جسد فرزندش می گوید چیزی که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم.

ای مادران مفقودین با نرسیدن جسد فرزندتان هیچ ناراحت نباشید و مبادا از رفتن فرزندانتان     

ید جوواب زینوب را   به جبهه های حق علیه باطل جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی توان

 شهید را نمود. 72بدهید که تحمل 

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل   
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 نام: احمد 

 بیدگلی نام خانوادگی : حاجی زادگان 

 :ماشااهللفرزند 

  : 1/8/1312تاریخ شهادت 

   مکان شهادت : مریوان 

 شغل : کارگر 

  : گلزار شهدای هفت امام زاده )ع(محل دفن 
 

در خانواده ای کارگر در بیدگل متولود شود.دوران کوودکی را در داموان      1341احمد در سال     

سالگی آن را ادامه داد.و بعود   13سالگی مشغول قالیبافی شدو تا  8پرمهر خانواده گذراند.در سن 

از آن دنبال کار بنایی رفت و مدتی را هم در کوره های آجر پزی کارکرد.اوایل انقالب دوسوتانی  

ا در تظاهرات و راهپیماییها شرکت می کرداز آنجوا کوه سوواد خوانوده و نوشوتن      داشت که با آنه

ماه حضوور   8نداشت با شروع کالسهای نهضت سوادآموزی در این کالسها شرکت کردو پس از 

در کالس به اندازه کافی خواندن و نوشتن را آموخت تا آنجا که عالقه خاصوی بوه مطالعوه پیودا     

می خواند.با شروع جنگ تحمیلی عرا ، عزم رفتن به جبهوه موی    کرد و کتاب خریداری کرده و

جهت گذراندن آموزش نظامی از طرف بسی  بوه اصوفهان    1311نماید تا اینکه اول دی ماه سال 

اعزام شد و پس از پایان دوره از آنجا به اهواز و سپس به دارخوئین موی رود.در آنجوا بوه علوت     

می کننداز طرفی چون عاشق جبهه و میدان نبرد بوود آرام  کمی سن او را از رفتن به عملیات منع 

از طرف بسوی  بوه سیسوتان و بلوچسوتان      11/11/1311نگرفت وپس از مدتی مجدداً  در تاریخ 

در آنجا مشغول خدمت به انقالب اسالمی بود.پس از بازگشت بوه وطون    11/2/1312رفت و تا 

به ما نیاز دارد نباید اینجا بموانیم پوس از   مدتی دنبال کار رفت ولی همیشه می گفت که جبهه ها 

( اعزام و بوه غورب    امام حسین )  14دوباره به لشگر  25/4/1312ماه مبارك رمضان در تاریخ 

 کشور) پادگان هفت تیر سنندج ( منتقل شد.

در  4در مرحلوه اول عملیوات والفجور     1312احمد سرانجام در شب جمعه اول آبان ماه سال     

ن ، پنجوین در نبرد با مزدوران آمریکا به درجه رفیوع شوهادت نایول آمود و در کنوار      جبهه مریوا

 تربت پاك مقدس شهدای امامزاده محمد )ع( به خاك سپرده شد.
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید احمد حاجی زادگان

کسانی که شهید می شوند افتخاری بزرگ نصیبشان می شود شهید پاداشی بوزرگ در نوزد    …    

ا دارد پس چرا از اینکه شهید شوم ناراحت باشوم مون عاشوق شوهادتم اگور خداونود توفیوق        خد

شهادت به من بدهد افتخار می کنم. اما مادر و پدر و برادر و خواهر : شما هم افتخوار کنیود کوه    

( بوه کوربالی حسوینی بورای حسوین زموان        توانستید یک قربانی به قربانگاه عاشقان حسین ) 

 ره ( عزیز بفرستید.خمینی ) قدس س

( بودم همیشه می گفتم چه خوب بود که من در ظهر عاشورا  من از بچگی عاشق حسین )     

کربال می بودم و حال خدا را شکرمی کنم که چنین روزی رسید پس افتخار می کنم کوه در ایون   

هید می شوود ،  ( کنم.پدر و مادرم افتخار کنید که پسرتان ش راه جانم را فدای اسالم و حسین )

پسر دیگر دارید یکیکه چیزی نیست بعدی را هم بفرستید.مادرم ، من نمی گوویم   1دعا کنید که 

( هوم بواش بوه یواد      ( و علوی اکبور حسوین )     گریه نکن اما در گریه هایت به یاد حسین ) 

 شهیدانی که مادر ندارند گریه کن.

( و اصحابا کشته نمی شودند اسوالم از    امت حزب اهلل اگر روز عاشورا امام حسین )  …    

بین می رفت.االن هم اگر امام نباشد بدانید که نه دین نه اسالم و نه کشور هیچکودام نموی مانود    

 همه از بین می رود.  
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 امیر( نام : علی اکبر( 

 بیدگلی نام خانوادگی : حالجی 

 :اسماعیلفرزند 

  : 11/12/1312تاریخ شهادت 

 : طالئیه مکان شهادت 

 شغل : رزمنده 

  ع(   هفت امام زادهمحل دفن : گلزارشهدای( 

   

در بیدگل متولد و دوران کوودکی خوودرا در    1341برادر علی اکبر حالجی در تاریخ نهم آذرماه  

کانون گرم خانواده گذراند و توانست با تربیت صحیح اسالمی و برخووردار شودن از هودایت و    

سالگی وارد دبسوتان صوباحی شودو پوس از      1نه شود.او در سن ارشاد پدرو مادرش کودکی نمو

وارد مدرسه راهنمایی شد وتوانسوت بوا یواری خودا و کوشوا و       52طی دوره ابتدایی در سال 

تالش وصف ناپذیر این مرحله از تحصیل را نیز چون دوره قبل با موفقیت و پیوروزی بوه اتموام    

 رساند.

ارد دبیرستان شدودر ایون زموان بوود کوه فعالیتهوای      برای ادامه دروس خود و 1355وی در سال 

مذهبی او بیشتر شد.در این برهه از زمان ، علی اکبر هم در محیط دبیرستان و هم در خارج از آن 

کوشا فراوان و بی وقفه ای داشوت در مراسوم راهپیموایی و تظواهرات آران و بیودگل و حتوی       

ی ، برجسته و از لحاظ اخالقی هم سرآمد خارج از آن شرکت می نمود و در تمام مقاطع تحصیل

 بودو این باعث شد که بیا از پیا مورد توجه ، تمجید و تحسین واقع گردد.  

پس از پیروزی انقالب در محیطی پر از آراما و صمیمیت و در جوی آکنوده از جوشوا و       

ی فعالیت عموده ای  تبلور ایمان،درس خود را ادامه داد و درکتابخانه و کارهای تبلیغاتی و فرهنگ

خدمت سربازی خود را بوه پایوان رسواند،ولی بعلوت عالقوه بوه جبهوه         3/1/11داشت.در تاریخ 

نتوانست مدت زیادی در دیار خود بماندو محیط برایا خسته کننده بود، لوذا تصومیم گرفوت ه    

ات به جبهه بازگردد و بنابراین با ثبت نام در بسوی  بوه جبهوه عزیموت کورد و در عملیو       "مجددا

 مقدماتی والفجر یک بعنوان نیروی اطالعات عملیات شرکت نمود.
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یکی از همسنگرانا در مورد او در این عملیات چنین نقل موی کنود ) او پرکوار بوود و در ایون      

مدت جهت پیدا کردن معبر و استحکامات برای شروع عملیات کمک زیوادی موی کورد و شوب     

و می رفت و در هر قدمی که بر می داشت ذکر خدا هنگام با قدمهای آهنین با عزمی راسخ به جل

بوه جبهوه هوای نبورد      8/5/12را بر لب جاری می ساخت (، علی اکبر برای دومین بار در تاریخ 

در مریووان از ناحیوه پوا مجوروح گردیود و بورای        4علیه ظلمت شتافت و در عملیوات والفجور   

فرصتی بدست آورد توا در پایگواه    استراحت و درمان به شهر خود مراجعت نمود و در این موقع

صاحب الزمان بیدگل بوه فعالیوت بپوردازد و بوا بعهوده گورفتن مسوئولیت عقیودتی بوا خوانواده           

 شهداء،جانبازان، و مفقودین جنگ تحمیلی ارتباط خوبی برقرار کرده بود.

وی با شرکت درطرح لبیک یا خمینی ، در مانور آزادی قدس بعنوان نیر 1312علی اکبر در بهمن 

برای چندمین بار بسوی جبهه  21/11/12اطالعات گردان ، نقا مهمی را ایفا نمود و در تاریخ 

ها حرکت کرد و در مرحله اول عملیات خیبر در منطقه پاسگاه زید شرکت نمود.این عملیات را 

با یاری و عنایت خداوند با موفقیت پشت سر نهاد و عاقبت در مرحله دوم عملیات خیبر در 

 طالئیه با شور زایدالوصفی بطرف یکتا معبود خود شتافت. منطقه

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید علی اكبر حالجی

( می فرماید : سزاوار نیست مسولمانی شوب را سوحر کنود      از آنجا که حضرت رسول )  …    

ظیفه شرعی خود دانستم که چند جمله ای بعنووان  مگر اینکه وصیت نامه اش را نوشته باشد و و

آخرین یادگار خود بنویسم.هم اکنون که می خواهم شروع به نوشتن کنم ، ترس و خووف بویا   

از حد مرا فراگرفته است.آیا از شرکت در  جنگ؟ نه نه : آیا از شهادت؟ نه نوه : آیوا وحشوت از    

 رزه انداخته است؟.مرگ؟ نه نه : پس چرا این همه ترس وحشت بر اندامم ل

تنها ترس و وحشتم از این است که شهادت نصیبم نشود و مرگ مرا در کام فرو برد ولوی   …    

 هنوز آمرزیده نشده باشم.

خدایا! حال که آماده سفر شده ام با کوله باری از گناه به سویت می آیم ، بارالها توو را بوه    …    

درگذر.شهادت یا معرفت کامل کوه نصویب بنودگان    مقربان درگاهت قسم می دهم که از گناهانم 

 خاص خود می کنی نصیبم فرما.

 (1ایزدا! معبودا! ببخا،که جزبه فضل تو امیدی ندارم  ) اِلهی وَرَبی مَنْ لی غَیْرُكْ ( ) …    

بارالها! تو خود شاهدی که تنها معشو  من شرکت در جبهوه جنوگ ، یواری دیون خودا و       …    

یشه پیروزی و غلبه بر هوای نفس ) جهاد اکبر ( را خواستار بوده ام چونکوه  رضای تو بوده و هم

 اگر ما بتوانیم در جهاد اکبر پیروز شویم خواهیم توانست در جهاد اصغر هم پیروز شویم.

.. یکی از عوامل اصلی ، وحدت امت اسالمی است.هوشویار باشوید توا زمانیکوه وحودت در          

ت اصالً وجو ندارد و من اینوک صوادقانه از شوما ملوت موی      جامعه اسالمی محفوظ باشد شکس

خواهم که از تفرقه دوری کنید وبا قدرت خداوندی امت واحده را تشکیل دهیود،از ملوت عزیوز    

 می خواهم که تقوی را پیشه خود سازند.

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل   
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  نام: رجبعلی 

 نام خانوادگی : حمزه ای   

 :عبّاس فرزند 

 2/11/1311خ شهادت : تاری 

 مکان شهادت : غرب کشور 

 شغل : دانا آموز 

 (هفت امام زاده )ع محل دفن : گلزارشهدای 
 

در خانواده ای کارگر و باایمان در بیدگل دیده به جهوان گشوود، پوس از طوی      1344در سال     

ان رسوانید.او  دوران کودکی وارد دبستان شد.دوران راهنمایی و دبیرستان را هم با موفقیت به پایو 

دارای هوش و استعداد فو  العاده ای بودو عالوه بر تحصیل در اوقات بیکواری کموک خوانواده    

اش بود . رجبعلی در دبیرستان بر فعالیتهوای سیاسوی و موذهبی خوود افوزود او قبول از انقوالب        

بور علیوه   فعالیتهای زیادی بر علیه رمیم خودکامه پهلوی داشت و در راهپیماییها و تظاهراتی کوه  

رمیم طاغوتی شواه برپوا موی شود شورکت فعاالنوه ای داشوت.بعد از انقوالب فعالیتهوای بسویار           

 چشمگیری از خود نشان داد.

رجبعلی یکی از بنیانگزاران بسی  سپاه و عضو فعال جهادسازندگی آران و بیدگل بود و یوک      

 ( شودو مسوئولیت   سال پس از ت سیس بسی  سپاه مسئول پایگاه مقاوموت صواحب الزموان )عو    

آموزش داوطلبان شرکت در جبهه ها و دانا آموزان دبیرستان برادران عبدالهی را بعهده داشوت  

و بنا به اعتقاد راسخا تا آنجا که توان داشت کار می کرد.رجبعلی عاشق شهادت بود و همیشوه  

 شد.اشعاری دربارة شهید زمزمه می کرد او دو مرتبه به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام 

شهامت و ایثارش زبانزد خاص و عام بود او عالقه و عشوق زیوادی بوه اموام اموت داشوت و           

رهنمودهای امام را دقیقاً شنیده و اجرا می کرد.او یک لحظه آرام نداشت و با وجوود شورکت در   

جبهه های جنگ و فعالیت در انجمن اسالمی دبیرستان و بسی  سپاه آران و بیدگل یک لحظوه از  

علم و دانا ، مطالعه کتب مذهبی و سیاسی ، بواز نایسوتاد و دانوا آمووزی درسوخوان ،      کسب 

مؤدب و خوش اخال  و برای همشاگردیهایا  نمونه و الگو بود ) حتی شهادتا باعث تحرك 
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عجیبی در همکالسیهایا شد (. او همیشه به یاد مستمندان و فقرا بوود و دور از هرگونوه ریوا و    

مک می کورد. هیچگواه تواضوع و فروتنوی، گذشوت و فوداکاری ، محبوت و        خودنمایی به آنها ک

 دوستی ، اخال  نیکو و رفتار پسندیده اش از یاد نمی رود.

بدست مزدوران صودام در جبهوه هوای غورب بوه درجوه رفیوع         1311و سرانجام دوم دیماه     

 شهادت نایل آمد.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید رجبعلی حمزه اي

پدر و مادر عزیزم شرکت من در جبهه جنگ اسالم علیه کفر دلیلوی غیور از ایون نموی توانود          

داشته باشد ، موقعی که به کشور اسالمی تهاجم و تجاوز شد و بر هر مسلمان واجب اسوت کوه   

دم در این راه گذاشتم.انسوان آفریوده شوده توا بوه      منع تجاوز نماید.من هم بنا به وظیفه شرعیم ق

 کمال نهایت برسد.

من که نتوانستم در زندگی ام به خلق محوروم و مستضوعف خودمتی بکنم.امیودوارم شورکتم در       

 جنگ و شهادتم خدمتی به اسالم باشد.

نیود  پدر و مادر عزیزم اگر انشاء اهلل من در جنگ به شهادت رسیدم هیچ ناراحت نشوید،افتخار ک

این افتخار بزرگ نصیب من و شما شده است و به خود ببالید که فرزندی تربیت کورده ایود کوه    

بتواند با خدا معامله ای بکند.چه کسی بهتر از خدا که بشود با او معامله ای انجوام داد.  عزیوزانم   

را گرفوت   بعد از شهادتم تقاضا دارم که برایم گریه و زاری نکنید وقتی زیاد عالقه فرزندی شوما 

 ( گریه کنید. برای حسین ) 
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  نام : مرتضی 

 نام خانوادگی : حیدری زاده  

 :علی اکبر فرزند 

  : 3/3/1311تاریخ شهادت   

 مکان شهادت : خرمشهر 

  شغل : محصل 

  محل دفن :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

ه جهان گشوود.پس از گذرانودن دوران کوودکی جهوت     او در خانواده ای مذهبی در آران دیده ب 

دوره راهنموایی را شوروع    1357کسب علم و دانا پای به دبستان گذارد و پوس از آن در سوال   

کرد.ضمن تحصیل برای اهل بیت عصمت مداحی می کرد.مرتضی تحصویالت خوودرا توا سووم     

نتخابات ریاست جمهووری  راهنمایی ادامه داد.او یکی از فعاالن در امور سیاسی محله بخصوص ا

 شهید رجایی بود.

در کارهای هنری از جمله تئاتر موفق بود و یکی از تهیه کنندگان تئاتر بود.مرتضی تربیوت شوده   

مفقودالجسد حجه االسالم اصغر مدبر بوودو و درس ایثوار و شوهادت را از او آموختوه بوود . در      

دای دلنشوین اهلل اکبورش در گوشوها    مسجد محله برای نمازگزاران تکبیر می گفت. آری هنوز ص

طنین انداز است . چند ماهی از شروع جنگ نگذشته بود که عزم رفوتن بوه جبهوه کورد و اوایول      

به جبهه آبادان اعزام شد.برای سومین باری که به جبهه می رفوت پابوه جبهوه خوونین      11مهرماه 

ران شهید دیگر ایون خطوه   شهر گذارد.او مردانه دراین دفاع مقدس جنگید و خون او و خون هزا

از کشورمان را آزاد کرد .آری خونا خاکهای گرم و سوزان و سنگرهای جنوب را رنگین کورده  

 و به لقاءاهلل پیوست.
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید مرتضی حیدري زاده
 

د موی کنویم و   ما به فرمان او) رهبر کبیرمان ( ، در برابر تجاوزگران موی ایسوتیم و بوا آنوان نبور      

سرانجام شهادت را انتخاب می کنیم.ای ملت سلحشور ایوران اکنوون مسوئولیتی بوزرگ بوردوش      

شماست و آن هم یاری امام امت است و شما بدانیود کوه اگور خودای نخواسوته از فرموان اموام        

ز سرپیچی کنید ، مانند آن است که امام زمان )ع ( ، را تنها گذاشته باشید.به امیود برگوزاری نموا   

وحدت در کربال به امامت امام خمینی)ره(. ای مادر مهربان ، چون کوه استوار بواش کوه داغ دل   

فرزندت تو را نلرزاند و اگر خواستی گریه کنی بر پسر فاطمه ) حسین مظلووم ( گریوه کون کوه     

 ، اما کسی نبود که پسر فاطمه را یاری دهد.” هل من ناصر ینصرنی ” روز عاشورا فریاد زد 

پدر مهربانم خدارا شکر کن و بر خود ببال و افتخار کن که فرزندت به نودای حسوین)ع( در       

کربالی ایران پاسخ داد و جان خود را فدای اسالم کرد.اکنوون ای خودای بوزرگ توو را شوکر و      

 سپاس می کنم که سرانجام شهادت در راهت را نصیبم گرداندی.    
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  نام : اصغر 

 وادگی : حیدری مقدمنام خان  

 :علی فرزند 

  : 11/3/1311تاریخ شهادت   

 ) مکان شهادت : مرحله چهارم عملیات بیت المقدس ) فتح خرمشهر 

 شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

     

یا آمود کوه   مصادف با بیستم ذیحجه در محله مسلم آباد آران کوودکی بودن   24/3/1345در تاریخ 

خانواده در جستجوی اسمی با مسمی برای نامگذاری وی بودند . ایام محرم پیا آمد و چون در 

هیئت عزاداران آن محله هر ساله در مراسم بعنوان تعزیه کودك شیرخواریی را به یاد علی اصوغر  

د لذا در ( در باالی دست می گرفتند تا جلسه از معنویت ویژه ای برخوردار باش امام حسین ) 

آن سال این کودك به همین عنوان در تمام تکیه ها به همراه هیئت عوزادران در گهوواره مربووط    

 قرار دادند.بعد از پایان این مراسم بود که خانواده نام اصغر را برای او انتخاب نموداند.

ن ابتودایی  اصغر برای شروع تحصیل علم و دانا به دبستان بونصر شیبانی پانهاد . با اتموام دورا  

تحصیلی بیداری ملت ایران علیه ظلم و استبداد رمیم وقت شروع شد که در این میان یک شوب  

که مردم کنار خیابان تجمع کرده بودند اصغر هم در آن محدوده با برادرش ایستاده بود.نیروهوای  

 ی کند.نظامی رمیم شاه حمله می کنند که در موقع متفر  شدن مردم ، باطومی به اصغر اصابت م

با پیروزی انقالب اسالمی اصوغر در مدرسوه راهنموایی شوهید خودمتی آران مشوغول تحصویل         

شد،پس از اتمام کالس دوم راهنمایی بنا به درخواست خودش جهت اشتغال،در کارخانه مخمول  

و ابریشم کاشان ثبت نام کرد.دراین ایام که جنگ تحمیلی عرا  علیه ایران شروع شده و جوانوان  

اع از اسالم و مملکتشان داوطلبانه عازم جبهه جنگ می شدند،اصغر هم به نوبه خوود در  برای دف

ماه از اشتغالا در کارخانه نگذشته بود که دیگر  8پی آن بود که برصف رزمندگان بپیوندد.هنوز 

تاب و توان ماندن درشهر و تماشای اعزام بسیجیان به جبهه را نداشت لذا برای ثبت نام به بسی  

ن مراجعه ولی بعلت سن بسیار پایینا از او ثبوت نوام بعمول نموی آوردنود. بطوریکوه بورای        آرا

واجدالشرایط قلمداد نمودن از لحاظ سن برای اعزام به جبهوه عوالوه بور شناسونامه خوود دیگور       
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شناسنامه اعضای خانواده را دستکاری کرده بود ودر پاسخ مسئول اعزام نیوروی بسوی  کوه شوما     

ید.می گفت : اگر من جثوه ام کوچوک اسوت ولوی تووان اعوزام بوه جبهوه را         خیلی کم سن هست

دارم.باالخره اصغر با آن عشق و عالقه غیر قابل وصفا موفق به ثبت نام شد و با دیگر بسیجیان 

برای گذراندن دوره آموزش عموومی جبهوه عوازم     15/1/1311داوطلب به جبهه جنگ در تاریخ 

تهران شد و بعد از گذراندن دوره فشرده آمووزش آنهوا را بوا    پادگان آموزشی حمزه سیدالشهداء 

هواپیما به جبهه اعزام و در مرحله دوم عملیات بیت المقدس برای آزادسازی غرب جواده اهوواز   

ولی عصر )ع ( سوازماندهی شوده    7خرمشهر همراه با برادرش که در یکی از گردانهای تیو  –

 بودند شرکت کرد.

و سال بود فرمانده اش اجازه نمی دهد تا اسلحه به او تحویل دهند و اصغر که نوجوانی کم سن 

قصد داشت تا او را در عقب خطوط جنگ به کاری گمارد ولی با اصرار و سماجت او که روبرو 

می شود مجبور می شود توا او را بعنووان نیوروی کمکوی در گوردان سوازماندهی و در عملیوات        

 مرحله از عملیات هم با پیروزی کامل به اتمام رسید. شرکت دهدکه به یاری خداوند منان این

اصغر به همراه گردان برای بازسازی و سازماندهی مجدد به عقبة خطوط منتقل می شوند و برای 

مرحله سوم و چهارم عملیات) فتح خرمشهر ( بااصرار فراوان مسلح  شد و بعنوان توک تیرانوداز   

 درش شرکت کرد.در این مرحله از عملیات هم به همراه برا

در این مرحله از عملیات بود که اصغر همچون برادرش براثور اصوابت تورکا خمپواره دشومن       

بعثی عرا  ، مجروح و به عقبه خطوط جنگ منتقل و از آنجا به بیمارستان مهر تهران منتقل موی  

سور   شود ، ولی بعد از تالش دو هفته ای پزشکان معال  به علت اصابت ترکا خمپاره به ناحیه

در سون   11/3/1311روز بستری در حالت اغماء در سحرگاه مورخوه   11و جراحت زیاد بعد از 

 سالگی به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 11

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید اصغر حیدري مقدم
 

 (1فْسِهِ إِنَّ اهللَ لِغَنِیٌ عَنِ الْعلَمِینَ  )وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا یُجاَهِدُ لِنَ

هرکس که در راه ایمان ، جهاد و کوشا کند به سود خود کوشا کرده است، زیرا که خداوند 

 از عالمیان بی نیاز است.

سخن خود را بنام یاری دهنده مستضعفان جهان و با درود و سالم بر سورور و سواالر شوهیدان     

رهبر کبیر انقالب اسالمی که سالیان سال برای توداوم اسوالم کوشوید و    ( و  حسین بن علی ) 

 فرزند عزیز خود را در این را قربانی نمود شروع می کنم.

پدرو مادر ، برادران و خواهران مهربانم ، اینجانب اصغر فرزند و برادر کوچوک شوما از راه دور   

گر بدی از من دیوده ایود بورای    صورت پر مهر و محبت شما را می بوسم و از شما می خواهم ا

خدا مرا ببخشید و حالل کنید، امیدوارم در روز موعود بتوانم در پیشگاه خداوند تبارك و تعوالی  

شفیع شما باشم و زحمات شما را جبران کنم. همه می دانیم و شکی نیست کوه پیوروزی حوق ،    

دیوده نشوده کوه جنگوی     خود بخود صورت نمی گیرد بلکه به حمایت افراد نیاز دارد.در تواریخ  

بدون سختی و ریختن خون به پیروزی برسد، انقالب اسالمی ایران را مشاهده کنید که با کشوتن  

هزاران پیرو جوان و زن و مرد به پیروزی رسید لذا چون من احساس مسئولیت کردم آگاهانوه و  

ری از انقوالب  داوطلبانه این راه را که آخرش رسیدن به اهلل است انتخواب کوردم و بورای پاسودا    

روانه جبهه حق علیه باطل شدم و خود عاشق شهادت در راه اهلل هستم انشواءاهلل کوه بورادرانم و    

دیگر جوانان ملت ایران راه ما را که همان راه اسالم است ادامه دهند و به یاری امام عزیزمان این 

سواله گوروه    112ی انقالب و جنگ را به پیروزی رسانند.  مادر بخدا قسم وقتوی پیرمورد بسویج   

اعزامی ) که از همین آران اعزام شده بود ( برای ما سخنرانی می کرد لرزه به اندامم افتواد و اراده  

و استقامتم را بیشتر نمود ، واقعاً برای ما جوانان ننگ است در حالی که چنوین پیرمردانوی بورای    

 بنشینیم و تماشاگر باشیم. دفاع از اسالم در برابر کفر اسلحه بدست گرفته اند و مادر خانه

پدر و مادر عزیزم، می دانم که خبر شنیدن شهادتم برایتان گران تمام می شود ولی از برای اسالم 

 هیچ مسئله ای نیست و از شما می خواهم صبر و بردباری الهی از خودتان نشان دهید.

باید زینب گونه پیوام  خواهرانم ، شما هم در پشت جبهه جنگ یعنی در اجتماع وظیفه دارید که  

شهیدان را با اعمال و رفتارتان در جامعه گسترش دهید و شما ملت قهرمان بوا شورکت خوود در    
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نمازجمعه که بزرگترین و مهمترین اجتماع و دانشگاه مسلمین است هرچه بیشوتر در وحودت و   

 برادری خود بکوشید.

احساس تنهاییی کنند که اگر از دسوت  جانبازان عزیز و خانواده شهداء را احترام کنید و نگذارید 

ما ناراحت باشند در روز قیامت باید جوابگوی شهدا باشویم، در هموه حوال روحانیوت مبوارز و      

متعهد را همراهی کنید که انشاء اهلل روزی پرچم پرافتخار اسالم در تمام جهان به احتزاز در آیود.          

 25/2/1311والسالم  
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   نام : علیرضا 

 نام خانوادگی : خبازیان   

 :میرزا علی فرزند 

  : 21/3/1317تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : شلمچه 

 شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

آران بدنیا آمود و پوس از گذرانودن     در خانواده ای مستضعف در  1347علیرضا خبازیان در سال 

دکی، دوران ابتدایی را در مدرسه شاه عباس در محله جنگل آباد سپری کردو بعد دوره دوران کو

راهنمایی را در مدرسه نیکبخت شروع کرد، دراین زمان بوود کوه در کوار قالیبوافی بوه والودینا       

کمک می کرد.باشروع جنگ تحمیلی برای رفتن به جبهه خیلوی از خوود عالقوه نشوان داد ولوی      

زام اوبه جبهه خودداری می کردند.او همواره در پایگاه بسی  محول شورکت   بدلیل کمی سن از اع

می کرد و آموزش نظامی را از طریق پایگاه طی کرده و یکی از اعضاء پایگاه شد.مدتی بعد برای 

اعزام به جبهه بعد از گذراندن آموزش نظامی در اصفهان ، به کردستان اعزام و مدت سه مواه در  

از بازگشت از کردستان مشغول تحصویل در دبیرسوتان شوهیدان عبودالهی     آنجا خدمت نمود.بعد 

اموام   14شد.چندماه بعد برای دوره امدادی به اصفهان عزیمت و بعد از طی این دوره بوه لشوگر   

( اعزام و در گردان پیاده مشغول و در عملیات بودر شورکت کوردو سوپس از طریوق        حسین )

 مجتمع رزمندگان به تحصیل ادامه داد.

علیرضا آرام و متین و بی ریا بود او هیچ وقت نمواز جماعوت را تورك نموی کورد و در مراسوم       

عبادی و هیئت های مذهبی شرکت می کرد پوس از بوازپس گیوری فواو توسوط عراقیهوا حالوت        

عجیبی به او دست داد و بعد از جلسه ای با دوستان خود تصمیم به اعزام می گیرند و بوا لشوگر   

طقه شلمچه اعزام می شود و صبح روز بعود پواتکی کوه عورا  روی محوور      نجف اشرف ، به من

شلمچه می کند،علیرضا تا آخرین فشنگ خود در مقابل مزدوران عرا  می ایستد و به حالتی کوه  

همسنگران او از شجاعت و دلیری او خیلی تعریف کرده اند و در نتیجه توسط مزدوران بعثی بوه  

ز بنیاد برای شهید مفقودالجسد قبری درسوت موی شوود و    درجه شهادت می رسد. سپس با مجو
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برای وی مراسم ختم و عزا نیز گرفته می شود و پس از حدود ده سال در اوایل مرداد مواه سوال   

 پیکر مطهرش به وطن بازگشت و در جوار دیگر شهداء دفن گردید. 1375

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازي از وصیت نامه شهید علیرضا خبازيان

خدایا می خواهم وصیت نامه بنویسم اما چه بنویسم چراکه نوشتن برایم بوا وجوود دسوتهای        

لرزان قلم قاصر و زبان الکن و چشمانی کم سو و نفسی ضعیف ، بسیار سخت اسوت.چراکه توا   

بوده است.چراکه بسیاری واجبات از مون  بحال معبرم سیل کفران نعمت و مقصودم فنا و نابودی 

( در  فوت شده و بسیار منکرات از من سرزده است.وای ازاین همه مصیبت وقتی کوه علوی )   

یکجا در لباس تمامی حق در مصاف با تمام کفر پیروز می شود و آنرا سور بوه نیسوت موی کنود      

ین همه گنواه بوه چوه دل    بازهم از ترس می لرزد پس ماچه بگوییم که دستمان خالی است و با ا

خوش کنیم .در این برهه از زمان تنهاحرکت دریک خط و آن هم خط رهبری است که ما را بوه  

 سرمنزل مقصود اصلی خواهد رساند.
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 نام : حسن 

   نام خانوادگی : خدمتی 

 :سیف اهلل فرزند 

  : 7/12/1312تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : جزیره مجنون 

 لمشغل : مع 

 محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هادی )ع( بیدگل 
 

در خوانواده ای موذهبی    1338همراه با رویا شکو فه در یکی از آغوازین روزهوای بهوار سوال     

کودکی چشم به جهان گشود که ناما را حسن گذاشتند . عشق به اهل بیت عصمت و طهوارت  

ر وجوود او شوعله ور بوود.پس از    ، آزاداندیشی ، بزرگواری و مهرو عطوفوت ازهموان کوودکی د   

تحصیالت ابتدایی و راهنمایی ، دوران دبیرستان را تا کالس سوم دبیرستان  با موفقیت بوه پایوان   

موفق شد دیپلم ادبی خوود را   1351رساند و برای ادامه تحصیل راهی کاشان شد.حسن در سال 

ه شغل شریف معلمی روی آورد از دبیرستان سپهر کاشان اخذ نماید.پس از پایان دوره دانشسرا ب

و در همین زمان بود که در کنکور سراسری دانشگاهها شرکت کورد ودر رشوته تواریخ دانشوگاه     

اصفهان پذیرفته شد.با اوج گیری انقالب اسالمی بطور فعال و چشومگیر در تموام راهپیماییهوا و    

تحمیلی و بنا به  تظاهرات مردمی شرکت جست تا اینکه انقالب به پیروزی رسید.با شروع جنگ

فرمایا حضرت امام خمینی )ره( در مورد تشکیل ارتا بیست میلیونی ، او تمام هم و غم خود 

را جهت فراگیری و آموزش علوم و فنون نظامی بکار بست. با شوهادت سیداصوغر مصوطفوی )    

برادر خانم حسن ( انقالبی در حسن بوجود و وضعیت ندگی او را دگرگون کرد.حسن درصودد  

دا کردن پیکر پاك سیداصغر برآمد و در پایان راه از هیچ کوششوی فروگوذار نکورد.او بوه ایون      پی

خاطر بارها به اهواز و آبادان رفت و حتی تمام ستادهای معراج شهداء را برای پیدا کردن جنوازه  

خداوند پسری به او عنایت کردکوه نواما    1312شهید جستجو کرد اما موفق نشد.در دیماه سال 

روز از عمر ایمان گذشته بود که حسن  قصود عزیموت بوه دیوار      75مان انتخاب کردند.تنها را ای

عاشقان را نمودو با وجود وابستگی زیاد به فرزندش زنجیر تمام تعلقات و وابستگیها را گسست 
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و فارغ از ما سوی اهلل به سوی میعادگاه نور پرکشید و در غروب بیست و هفتمین روز اسوفندماه  

 جزیره مجنون حکم سربازی او امضا و با پیگیری خویا به لقاءحق رسید. در 1312
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید حسن خدمتی

همسر گرامی : امیدوارم همانطور که در زندگی من که هیچگاه برایت آسایا نتوانستم تهیه کنم  

ببخشید ولی تو همانطور که مقاوم بودی و مشو  من پس ازاین جهت شرمنده ام و امیدوارم مرا 

از من هم مقاوم و ستبر و همچون کوه باشی و فرزندمان را هم با راهنماییهای خودت بزرگ کن 

و همانطور که آرزو داری او پاسداری با ایمان در جهت خدمت به اهلل بگردانی و امیدوارم که در 

 بهشت برین تو را مالقات کنم.
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 احمد  نام : 

  آرانینام خانوادگی : خرمی 

 :حسین فرزند 

  : 7/5/1311تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : پاسگاه زید 

 شغل: پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

در خانواده ای مذهبی و مستضعف در آران چشم به جهان گشوود. بعود    1342احمد در سال     

شهریور ( و راهنمایی ) نظام وفا ( وارد دبیرستان شد کوه   25ابتدایی ) دبستان از دوران تحصیلی 

ایران در اوج انقالب بودو او نیز چوون دیگور اقشوار موردم در تظواهرات و راهپیماییهوا شورکت        

کرد.در دوره دبیرستان عالوه بر مطالعه کتب درسی به مطالعه کتابهای اسالمی می پرداخت و بوه  

شکل بیشتری می داد.پس از اینکه دوره دبیرستان را با رتبه بسویار خووبی    شخصیت مذهبی خود

 پشت سرگذاشت با خاطری آسوده وارد جبهه های نبرد در مناطق غرب شد.

احمد در عملیات فتح بستان،فتح خرمشهر و عملیات رمضان شرکت کرد.بعلت عالقه زیادی کوه  

ام کرد ، ولی پس از مدتی با توجه بوه نیواز   به اسالم و روحانیت داشت در حوزه علمیه قم ثبت ن

سپاه پاسداران به نیروهای متعهد و مخلص به عضویت سپاه کاشان درآمد. باتوجوه بوه مطالعوات    

مذهبی که داشت در هر جمعی که الزم می شد به سخنرانی و ارشواد موی پرداخوت و در جبهوه     

 های نبرد هم با سخنانا به رزمندگان روحیه می داد.

شب عملیات رمضان فرا رسید واو پس از خواندن دعوای توسول و رازو نیواز بوا خودا،       سرانجام

خودرا آماده عملیات کرد و سرانجام در همین عملیات در ناحیوه پاسوگاه زیود شوربت شوهادت      

 نوشید و به لقاءاهلل رسید.
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید احمد خرمی
 

مورد غضب خدا قرار گرفتن همان، به شما ت کید می کونم   ای مردم پشت به جبهه کردن همان و

هرکس می خواهد خودرا بسازد به جبهه بیاید چون جبهه جای آدم سوازی اسوت. پودر و موادر     

 …عزیزم قبل از اینکه جبهه به من احتیاج داشته باشد من احتیاج به جبهه دارم

یوورش برنود و سورود فوتح را بوا       شما دعا کنید که فرزندان اسالم بتوانند بیشتر بر خصوم کوافر  

صدایی رساتر سردهند.از رفتن به نماز جمعه صرف نظر نکنید و ایون مجموع اسوالمی را حفوظ     

کنید.در رعایت اخال  اسالمی نهایت سعی خود را بکنید و از دلبستگی به مادیات ، به مقوداری  

دازید.این انقوالب ،  که مایه سست شدن ایمان شما گردد ، حذر کنید و در عوض به معنویت بپر

انقالبی الهی است این انقالب روحتان را پرورش داد روحی کوه زنودگی بوا شورافت ، در گورو      

در دنیا دلتان به این خوش باشد که در مملکتی زندگی می کنید که محافظا  …پرورش آن است

 امام زمان )ع ( و نظام آن نظام جمهوری اسالمی است.  
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 اشاء اهلل نام : م 

 آرانی نام خانوادگی : خلیفه 

 :رمضانعلیفرزند 

  : 24/4/1311تاریخ شهادت 

 ) مکان شهادت : پاسگاه زید ) عملیات رمضان 

 شغل : محصل 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

کوودکی،   در خانواده ای موذهبی و متودین در آران متولود شود. او پوس از دوران      1345در سال 

دوران دبستان و راهنمایی را با موفقیت پشت سرگذاشت و نظور بوه اینکوه از یوک خوانواده ای      

معتقد و مذهبی بوده و از اوان کودکی با عشق عمیق به اسالم و قرآن و جلسوات موذهبی رشود    

کرده بود و همیشه مشتا  کمک و همکاری به همنوعان خود بود.او از اخال  و صفات شایسوته  

دار بود همیشه چهره ای گشاده و خندان داشت و کارها و اموریکه به او واگذار موی شود   برخور

 بخوبی انجام می داد.

او همگام با قیام یکپارچه مردم مسلمان ایران برعلیه شاه و مزدورانا در راهپیماییها و تظواهرات  

خمینی در نهاد شرکت فعالی داشت پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام 

جهادسازندگی فعالیت خود را آغاز کرد و تا آنجا که توان داشت با آن سون و قود کووچکا در    

این امر مهم همکاری می کرد و اوقات بیکاری خود را در روستاها برای جمع آوری محصوالت 

گل کشاورزی به روستاییان و محرومین می گذارند و با تشکیل بسی  سپاه شهرسوتان آران و بیود  

فعالیت عاشقانه و خستگی ناپذیر خود را آغاز کرد روزهوا در مدرسوه بوه تحصویل و شوبها بوه       

 پاسداری از اسالم و انقالب اسالمی می پرداخت.

با ورودش به دبیرستان جنگ تحمیلی شروع شد و چون عاشق اسالم و امام بود بورای رفوتن بوه    

رد که برای رفتن به جبهه خوانواده اش  جبهه های نبرد، سر از پا نمی شناخت.او خیلی کوشا ک

را راضی کند و هنگامی که رضایت خانواده اش را کسب کرد بسی  به علوت صوغر سونا او را    

نمی پذیرفت و پس از مدتی که توانست شرایط جسمی رفتن به جبهه را فراهم کنود بوه پادگوان    

دان نبورد شود و در   آموزشی امام حسین )ع( تهران رفت و پس از طی دوران آمووزش روانوه میو   
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آخرین روزهای م موریتا که مصادف با شروع عملیات فتح المبین بود در آن عملیوات شورکت   

نمود.دراین حمله توانست سی مزدور عراقی را به تنهایی به اسارت درآورد پس از عملیات چند 

روزی را برای استراحت مرخصوی گرفوت و مجودداً در اعوزام دوم در عملیوات بیوت المقودس        

رکت کرد و مجروح شد و پس از بهبودی نسبی برای مرتبه سوم عازم میدان نبرد شد.ماشاء اهلل ش

می گفت در دفعات اول و دوم دانشگاه جنگ تجدید و مردود شدم و این مرتبه که سوومین بوار   

اعزام برای جبهه های نبرد هست باید مدرك قبولی دانشگاه جنگ را ) شهادت ( بگیرموسرانجام 

در عملیات رمضان به دست مزدوران بعثی بوه شوهادت    1311و سوم ماه رمضان سال  در بیست

 رسید.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید ماشاء اهلل خلیفه
 

پروردگار می اکنون که اینجانب بنده خدا و پیرو خط امام با دیگر برادران و دوستان به یاری  … 

رویم تا در سنگری دیگر به نبرد رویاروی دشمن اسالم و ایران بپردازیم و اکنون قودم در راهوی   

گذاشته ایم که مشتاقانه آزادی از اسارت خاك و پرواز در فضای الیتناهی آسومان در ایون راه بوا    

هی جان باختند اسلحه شهادت زنجیره های بندگی را گسیخته و اسماعیل وار در قربانگاه عشق ال

و شاید با شلیک گلو لوه ای و انفجوار مینوی و یوا تورکا خمپواره ای بوه صوفوف همرزموان و          

همسنگران بپیوندم و انسان یکبار بیشتر نمی میرد که چه بهتر که این مردن در راه اهلل باشد چنین 

ه ای بوی انتهوا   انسانی هرگز خود را تنها،بی پناه، سرگردان و بی ارزش نمی یابد بلکه خود را ذر

وابسته به ابدیتی بی پایان و به عظمتی با شکوه و کمالی بی غایت و بی نهایت و دوست داشوتنی  

 می یابد.

مادرم مبادا برای من ماتم بگیری و بگریی و سیاه بپوشی که این سخت مرا می آزارد شادباش  …

( جوان دادم   لی ) و شادمان زی و لباس شادی بپوش که من در راه رسول خدا و حسین بن ع

و زنده شدم و زندگی جاوید یافتم سربلند و پرافتخار زندگی کن که مون زنوده ام و شواهد ایون     

 افتخارم.

( به ما آموختوه   پدرم اگر از پیا تو می روم هیچ نگذان نباش این راهی است که حسین )  …

گر بورادران و دوسوتان را   و ما مرگ در راه خدا را بر زندگی ذلت بار ترجیح می دهیم ، پدرم دی

 دراین راه تشویق کن.

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل
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 نام: ابوالفضل 

   نام خانوادگی : داداشی 

 :علی اکبر فرزند 

  : 3/1/1311تاریخ شهادت   

  مکان شهادت : منطقه شوش و دزفول 

 شغل : خیاط 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در خانواده ای مذهبی در آران چشم بوه جهوان گشوود .پوس از دوران تحصویلی       1341در سال 

دبستان و راهنمایی وارد دبیرسوتان شوهید عبودالهی شود درایون دوره بوود کوه تصومیم گرفوت          

شبها بوه تحصویل پرداخوت و روزهوا را بوه       1358تحصیالت شبانه داشته باشد ، لذا اوایل سال 

تی را برای قالی بافی بود و اوقاتی برای یادگیری تزریقوات بوه کاشوان    دوقسمت تقسیم کرد اوقا

از فراگیوری در خودمت موردم     درفت ) تااینکه بتواند به طبقه مستضعف کمک کرده باشد که بع

 بود (. 

به قم رفت و در سپاه پاسداران قم آموزش نظامی را فرا گرفت و بعود از یوک    1358اواخر سال 

دی مواه   17زگشت و باز روزها به خیاطی و شبها به تحصویل پرداخوت در   ماه آموزش به آران با

بوه   1311بهمون   23دی برای آموزش بوه تهوران و روز    11در بسی  آران ثبت نام و  1311سال 

روز آمووزش   1اهواز اعزام شد.ابوالفضل بنا به عالقه اش در گروه تخریب ثبت نام کرد و حدود 

فق از امتحان بیرون آمد.ابوالفضول دو شوب قبول از عملیوات     دید و در عملیات شرکت کرد و مو

فتح المبین با دوستان ، همشهریها خداحافظی و برای پاکسازی میادین مین بسوی منطقه حرکوت  

خبر شهادت او به خانواده اش رسید  1311فروردین  11کرد.مدتی از او خبری نبود تا اینکه روز 

شهیدان در گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علوی )ع(   فروردین در جوار 11و پیکر مطهرش روز 

 بخاك سپرده شد.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید ابوالفضل داداشی
 

پیا از رفتن به جبهه حق علیه باطل به خودم می گفتم ببین چگونه خدا دوستانم را می پوذیرد   

ا می دهد و رستگارشان می کند ولی تو مانده ای با یک دنیا گنواه، اینجوا   و به آنان مژده بهشت ر

 بود که بر نفس خود پیروز شدم و به راهی که خدا گفته بود عمل کردم.

وصیت به پدر و مادرم ، دوست دارم وقتی که در راه خداکشته شده ام از زبان پودر و موادرم       

هذا القربانی ) خدایابپذیر کشتة ما را (. موادرم شویر توو    بشنوم این جمله شریفه را اللهم تقبل منا 

آنچنان بود که مرا به این راه فرستادی تا فرامین قرآن را اجرا کونم و بوه جهواد بوا کوافران بوروم       

خواهرم حجاب را حفظ کن و زینب وار زندگی کن و اگر می خواهی گریه کنی برای حسوین )  

  و مظلوم شهید شد. وصیتم به توو ای بورادر، مون بوه     ( پسر فاطمه گریه کن که مظلوم زیست

وعده ای که خدا به بندگانا داده بود رسیدم و از تو می خواهم راه مرا ادامه دهوی و بوه نودای    

 هل من ناصر حسینی پاسخ مثبت دهی .

وصیتم به مردم، این دنیا چند روز دیگر به پایان می رسد و مانند خوابی از چشم انسان می     

                 حب دنیا را از دل بیرون کنید قدم را الهی کنید مبارزه با نفس کنید.                                                             گذرد.

1/11/1311 
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  نام : دخیل 

 آرانی نام خانوادگی : دارچینی 

 :حسن فرزند 

  : 11/2/1315تاریخ شهادت 

 : فاو مکان شهادت 

 شغل : کارگر بنایی 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 
 

 7در آران در خانواده ای موذهبی و کشواورز چشوم بوه جهوان گشوود. در سون         1348در تاریخ 

سالگی با وجود مشکالت فراوان مادی پابه دبستان گذاشت ولوی پایوان دوره ابتودایی بوه لحواظ      

تحصیل منصرف و به شغل کارگری پرداخت. او دارای ویژگیهای اخالقی  وضع مادی خانواده از

و روحی خاصی بود بطوریکه اگر به درمانده ای برخورد می کرد خوود را فرامووش کورده و بوه     

 توجه می کرد.

با جلب رضایت خانواده با شو  فراوان به پادگان آموزشی ثامن االئمه  31/2/14دخیل در تاریخ 

مدتی را در سرزمین محوروم کردسوتان خودمت نموود.در عملیوات ظفور و        رهسپار شد و سپس

مردانه و با شجاعت جنگید، در منطقه عملیاتی فاو از ناحیه کمر مجروح گردید و بورای   8والفجر

مدتی بستری شد.درحالیکه مدتی از مجروحیتا نگذشته بودبار دیگر به جبهوه رفوت توا سونگر     

 خود را حفظ نماید. 

با تبسم به مادر می گوید : هیچ چیز نمی خواهم فقط حاللم کن . او گفتوه بوود   در وداع آخرش 

 11/2/1315تواریخ   8که دیگر مرا نخواهید دید، و سرانجام در ادامه عملیات پیروزمندانه والفجر 

 در جبهه فاو همچون شبنمی در راه دیدار خورشید شهید شد و به لقاءاهلل پیوست.
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 برادر بسیجی شهید دخیل اهلل دارچینیفرازهايی از وصیت نامه 
 

حسین جان ، اگر ما در کربال نبودیم تا به یاری تو بشتابیم اما حاال عاشقانه در جبهه های غورب  

 و جنوب ایران بریا دفاع از آزادی اسالم و عشق رسیدن به حرم تو با دشمن پیکار می کنیم.

خبر شهادت مرا شنیدی هیچ ناراحت نباش مادرجان تو باید از فاطمه )س( ، درس بگیری از     

و اگر جنازه ام را هم نیاوردند تو هم مانند دیگر مادران که جنازه بچه های آنهوا را نیاوردنود بور    

 ( گریه کن. فاطمه )س( ، و حسین )

حجاب خود را حفظ کنید زیرا با حجاب خود می توانید به امثال من ایمان داشته   خواهرانم ،    

یچوقت دعای کمیل و نماز جمعه و جماعت را ترك نکنید.خواهرانم مانند زینوب )س(،  باشید. ه

(، و  استوار باشید و در شهادت من گریه نکنید و اگر خواستید گریه کنید به یاد امام حسوین )  

 ( ، گریه کنید.مرا ببخشید و حالل کنید. حضرت عباس ) 

د را خالی نگذارید.خودایا نموی دانوم از اثورات     برادرانم هروقت بزرگ شدید سنگر برادر خو    

 گناهانم چه کنم ، که اگر  مرا نبخشی به کجا روم و به کی روی آورم .      
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   نام : حبیب اهلل 

 نام خانوادگی : دانه گردی   

 :ابوالقاسم فرزند 

  : 27/11/1314تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : منطقه فاو 

 شغل : پاسدار 

 فن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران محل د 
 

در خانواده ای مذهبی و بی بضاعت واقع در محله حجتیه آران دیده به  1347حبیب اهلل در سال 

جهان گشود. وی در دوران کودکی هووش و اسوتعداد سرشواری داشوت.پس از گذرانودن دوره      

د و ترك تحصیل نمود. پس از پیوروزی  راهنمایی با هدف کمک مادی به خانواده مشغول کار ش

انقالب به فرمان امام خمینی ) قدس سره ( مبنی بر تشکیل ارتا بیست میلیونی در آن ثبت نوام  

 نموده و فعالیت خود را آغاز نمود.

حبیب اله احترام زیادی برای پدر و مادر خود قائل بود و وجودش پر از ایثار و از خودگذشتگی 

ا دارای روحی سرشار از ایمان و عشق به خدا و مردم بود و به همین جهت بود.وی از همان ابتد

ادامه زندگی به این شکل مادی و بدون انگیزه برایا امکان نداشت .وی که خودرا مسئول حفظ 

و پاسداری از دین و انقالب اسالمی می دید به همین جهت لباس پاسوداری بوه تون کورد و در     

 د.به عضویت سپاه درآم 1312سال 

شهید قبل از عضویت در سپاه با شرکت در عملیاتهای تنگه چزابه ) که در آن مجروح گردیود (   

و محرم حضور خویا را در خیل عظیم پاسداران اسالم اعالم کرده بود و بعد از حضور رسمی 

در سپاه حدود یکسال خدمت در منطقه محروم سیستان و بلوچسوتان سوعی کورد بیشوتر بوا درد      

جامعه آشنا شده وبه مداوای آن بپردازد چرا که او خود در استضعاف بودن را موی   زجرکشیدگان

دانست. عشق به خدا نگذاشت تا بعد از اتمام م موریت در دیار خود بسر ببرد و دوباره به سوی 

جبهه شتافت.و در عملیاتهای بدر و قادر شرکت کرد. در عملیات بدر از ناحیوه دسوت مجوروح    

 پس از بهبودی به میدان رفت.شد اما بالفاصله 
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ازدواج نمود اما دو ماه طول نکشید که عشوق بوه معبوود     8او قبل از شرکت در عملیات والفجر 

نجف اشورف بعنووان    8وی را دوباره به میدان نبرد خواند و در واحد اطالعات و عملیات لشگر 

تان عشق در عملیوات  یک نیروی فعال مشغول به کار شد و خداوند اورا چون گلی از گلهای بس

 چید و در خون خود غوطه ور کرد و به شهادت رسید. 8والفجر 

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازي از وصیت نامه پاسدار شهید حبیب اله دانه گردي
 

سنگر و پشوت   مردم عزیز؛ تداوم دهنده راه شهیدان باشید،وحدت و یگانگی خود را حفظ کنید،

جبهه ها را خالی نگذارید و منافقین و کفار که در گوشه و کنار به فعالیوت خوود کوشوا هسوتند،     

آسایا رااز آنها سولب کنید.وصویت شوهداء را جاموه عمول بپوشانید.وصویت مون نیوز وصویت          

شهداست.شهداء می گویند خط والیت فقیه باید در جامعه حواکم باشود فرصوت بوه منوافقین و      

بان ضد انقالب نباید داده شود. باید همه دست در دست هم بدهیم جهت پیاده کوردن  فرصت طل

( ؛ وصیتی هم به پدر و موادرم و همسور گورامیم ، از     احکام قرآن و شریعت حضرت محمد ) 

شما می خواهم که اگر شهید شدم افتخار کنید چونکه امانتی که در دست شما بوود بوه صواحب    

انم شما فرزندانتان را برای خدا داده اید ، اگر می خواهیود گریوه کنیود    اصلیا بازگرداندید.عزیز

گریه بر شهید ثواب دارد ولی هیچ ناراحتی نداشته باشوید چراکوه غصوه از آن کسوی اسوت کوه       

چیزی را از دست داده باشد و شما چیزی را از دست نداده اید بلکه سعادت دنیا و آخرت را بوه  

 دست آورده اید.
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   نام : علی اکبر 

  نام خانوادگی : دولت آبادی 

 :عباسفرزند 

  : 1/1/1311تاریخ شهادت 

   مکان شهادت : شوش 

   شغل : کارگر 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در خانواده ای مذهبی در آران پا به عرصه وجود نهاد.تحصیالت خوود را توا دوم    1341در سال 

ایی ادامه داد.پس از آن به کارخانه ریسندگی رفت و در آنجا مشغول کار شد.وی در به ثمر راهنم

رسیدن انقالب نقا مهمی داشت. در پخا اعالمیه های حضرت امام )ره( فعالیت داشوت و در  

 تظاهرات مردمی علیه رمیم شاه شرکت می کرد.

تاد نمازجمعه فعالیت می کرد و در او فردی متدین و عالقمند به اهل بیت و روحانیت بود. در س

هیئت عزاداری امام حسین )ع( با مشک آبی که بر دوش می گرفت بعنوان سقا بوه عوزاداران آب   

 می داد.

به خدمت سربازی و دفاع از مرزهای کشوور رفوت، پوس از سوپری نموودن       11در آبان ماه سال 

.اکنون لحظات موعود فرا رسویده و  دوران آموزشی با عده ای از برادران سرباز به جبهه اعزام شد

از اینکه توانسته بود به پیکار به خصم دون برود غر  در شادی بود.گویی خود را برای شوهادت  

 آماده می کرد.

آری او معشو  خود؛ امام زمان )ع ( را لحظاتی قبول از شوهادت در درون سونگر مالقوات موی      

به قلب دشمن زبون آماده موی کنود و بوا     کند.وعده شهادت به او می دهد.او خود را برای حمله

 دیدی وسیع و آگاهی کامل در حمله شرکت می کند.

علی اکبر در عملیات فتح المبین مردانوه جنگیود و شورافتمندانه مورگ سورخ را انتخواب کورد و        

روحا به لقاء اهلل پیوست و پیکورش بیسوت روز روی خواك خونرنوگ کوربالی ایوران افتواده        

( بوه   ید تازه دامادموان مظلومانوه و غریبانوه همچوون مووالیا حسوین )      بود.آری علی اکبر شه
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جنازه اش بر روی دستها تشیع و در گلزار شهداء بوه خواك    22/1/11شهادت رسید. و در تاریخ 

 سپرده شد.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر بسیجی شهید اكبر دولت آبادي

آخر به استقبال ما خواهد آمد پس چه بهتر است که ما به استقبال مرگ برویم، آن هم مرگ  مرگ

 ( ، هم آن مرگ را انتخاب نمود. با عزت و سرخ که امام حسین ) 

امت قهرمان و شهیدپرور امام را تنها نگذارید به سخنان امام گوش کنید و جامه عمل بپوشوانید ،  

د و هرکس در ایون زموان مخوالف روحانیوت باشود، اصوالً مسولمان        والیت فقیه را پشتیبانی کنی

 نیست.

مادرم برای من گریه نکن، اگر خواستی برای علی اکبر خود گریه کنی چه بهتر است که بر علوی  

( گریه کنی ، من از او عزیزتر نبودم.مادرم مورا بوبخا ، زحمتهوای توورا در آن      اکبر حسین ) 

و بهترین هدیه خود را به اسالم تقودیم نموودی آن هوم جوانوت     جهان جبران خواهم کرد.پدرم ت

( ، را بوه جهانیوان    بود. امیدوارم خدا از تو بپذیرد.خواهرانم زینب وار پیام رسوالت حسوین )   

برسانید و حجاب را در زندگیتان فراموش نکنید. برادرانم شما رسالتی سنگین بور دوش داریود .   

هاد. همیشه پیرو خط امام باشید که همانا راه او راه اسالم راستین رسالتی که برادرتان بر دوشتان ن

است. بارالها من گناه کارم به پیشگاه تو روی می آورده ام ، ای مهربانترین مهربانان ازگناهان مون  

 بگذر.
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 ) نام: رحمت اهلل ) امیر 

 نام خانوادگی : رسول اُف  

 فرزند:غالمحسین 

  : 23/14/1311تاریخ شهادت   

   مکان شهادت : خرمشهر 

 ) شغل : آزاد ) بنایی 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

  

در خانواده ای مذهبی و متوسط در آران کودکی پا بوه عرصوه    1331مهر ماه سال  28در شامگاه 

ر کشور فقط شاه را امیر وجود نهاد که نام وی را امیر   نهادند ولی با توجه به جو خفقان حاکم ب

می خواندندوکسی این حق را نداشت که نام امیر بر فرزند خود بگذارد، بنابر این در ثبت احوال 

با نام امیر برای ثبت در شناسنامه مخالفت کردند ، به ناچار نوام وی را در شناسونامه رحموت اهلل    

 ثبت کردند ولی در خانواده ْ امیر ْ خوانده می شد .

وارد مدرسه راهنمائی نظام وفا شد ، و تا سال دوم  1351یان دوره ابتدایی درسال پس از پا

راهنمائی تحصیل کرد ولی بنا به عللی تحصیل را رها کرد و به همراه پدر مشغول کار بنائی شد 

تا به این طریق در مساعدت به خانواده سهمی داشته باشد . امیر به فعالیتهای سیاسی و عبادی 

دی می د اد تا حد امکان سعی می کرد که نماز را به جماعت ودر مسجد محل برگزار اهمیت زیا

کند.ایشان بعد از فراغت از کار روزانه در جلسات دینی و مذهبی منطقه شرکت می کرد و 

دوستان راهم به این راه سو  می داد . امیر در پخا نوارهای حضرت امام )ره( در زمان رمیم 

ایکی از کتابخانه های وابسته به حوزه علمیه قم ارتباط داشت واز طرف ستمشاهی کوشا بود وب

کتابخانه کتب مذهبی برای ایشان فرستاده می شد . با شروع مبارزات ملت مسلمان ایران بر علیه 

طاغوت زمان ، او نیز در صف مقدم مبارزات شرکت داشت و فعالیت او مورد تعجب اطرافیان 

ب اسالمی به خدمت مقدس سربازی اعزام شد، سربازی ایشان مصادف بود. بعد از پیروزی انقال

با شروع جنگ تحمیلی عرا  علیه ایران اسالمی بود او در زمانی که شرایط جنگ مثل عدم 

هماهنگی در جبهه ها وکمبود مهمات وحاکمیت لیبرالها ، پیروزی نسبی را برای عرا  حاصل 

ب آبادان استقامت نمود ودر شکست حصر آبادان کرده بود چون کوهی استوار با سختی در قل
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شرکت داشت .نمونه بارز این شجاعتها ، تشویق نامه هایی است که در پایان خدمت مقدس 

 .سربازی به پاس فداکاریها ونظم وانظباط ایشان از طرف فرماندهان ارتا به او تقدیم شده است

وسپس به آغوش گرم خانواده باز  ماه از خدمت خویا را در خط مقدم جبهه گذراند 13امیر 

گشت ولی روح پر تالطم او و قلب ماالمال از درد ورن  ناشی از جنایات صدامیان نگذاشت 

اودر خانه بنشیند وشاهد شهادت یک یک دوستان خویا باشد ، بنابر این عزم را جزم کرد و 

ز طریق بسی  ثبت نام تصمیم به ترك دیار و خانه خود نمود ورو به سوی جبهه نهاد واین بار ا

شرکت نمود.بعد ازپایان عملیات ومرخصی کوتاه در  کرده وبه جبهه اعزام شد وفتح خرمشهر

زادگاها دوباره به جبهه اعزام شده و در عملیات رمضان به عنوان آرپی جی زن شرکت کرد 

یم نمی وپس از انهدام چندین تانک دشمن تیری به پیشانی امیر اصابت می کند ولی ایشان تسل

شود وبا بستن چفیه  به پیشانی به نبرد خود ادامه می دهد ، ولی تیر دشمن این بار به قلب او 

      بهدرجه رفیع شهادت نائل  1311رمضان سال  21اصابت می کند وبدین صورت امیر در 

 شود . می

 

 رامی و راها مستدام باد. روحا شاد،یادش گ                                                          
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 فرازي از وصیت نامه شهید رحمت اهلل رسول اف

 شهادت سرآغاز پایندگی است                     نترسم زمرگی که خود زندگی است

من مرگ با عزت را به زندگی ذلت بار تر جیح میدهم . من موقعی این وصیتنامه را موی نویسوم   

برای رفتن به سوی شهادت ، شهادتی با عزت است االن که وصویت ناموه    که دارم آماده می شوم

را می نویسم آنقدر خوشحال هستم که سر از پای نمی شناسم و خدا خدا می کنم کوه هور چوه    

زودتر فرمان از طرف روح خدا فرمانده کل قوا خمینی بت شکن )ره( بیاید توا بوا یواری خودا و     

ون خوار را از وطن اسالمی خویا بیرون کنیم .من خدا را امام زمان )ع ( این دشمن زبون و خ

شکر میکنم که سالهای عمرم را تا فرا رسیدن یوم اهلل قرار داد، اکنون یوم اهلل دیگوری اسوت کوه    

( می باشد.اینک ما می گوئیم حسین جان اگر در آن فضوای داغ و   (  پیرو یوم اهلل امام حسین 

د وندای توو را لبیوک نگفتنود موا پیروانوت در فضوای گورم        خونین کربال کسی به فریادت نرسی

 خوزستان دست مردانگی را مشت کرده ، ندای تو را لبیک می گوییم .
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 نام : احسان اهلل 

 آرانی نام خانوادگی: رفیعی 

 :فیض اهلل فرزند 

  :28/11/1315تاریخ شهادت   

 مکان شهادت: شلمچه 

 شغل: دانشجو 

 امامزاده هالل ابن علی )ع( آران  محل دفن:گلزار شهدای 
 

در خانواده ای اصیل و مذهبی فرزندی چشم به جهان گشوود کوه    1345در روز دهم دیماه سال 

پابوه   1352ناما را احسان اهلل نامیدند.از اوان کودکی به جلسات موذهبی موی رفوت و از سوال     

رکت در مجوالس  عرصه علم و دانا نهاد.وی در طول تحصیل از کسب معوارف اسوالمی و شو   

 مذهبی و قرائت قرآن غافل نبود.

او در انقالب اسالمی ایران بطور فعال در تظاهرات شرکت می کرد.او از مبارزه  با عوامول رمیوم   

طاغوت هیچگونه ترس و واهمه ای بدل راه نمی داد و عشقی وافر نسبت به امام امت داشت .با 

گیری آموزش نظامی را آغاز کورد و بوا وجوود    ورود به دبیرستان و تحصیل در رشته ریاضی، فرا

ممانعت بسی  ، بعلت سن کما، جهت تکمیل آموزش به اصفهان و از آنجا به جبهه هوای حوق   

سوال در   5علیه باطل اعزام شد.در زمان جنگ به تحصیل هم مشغول بود . بدین ترتیوب مودت   

از پایوان تحصویل در   سنگر جبهه و مدرسوه از فعوالیتی خسوتگی ناپوذیر برخووردار بوود . پوس        

دبیرستان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد و در حین تحصیل باز به جبهه می رفت 

و می جنگید . همچنین در ایفای مسئولیت خود در دانشگاه به عضویت انجمن اسالمی دانشوگاه  

ه در حالیکه بوه  در منطقه شلمچ 5در عملیات کربالی  28/11/1315درآمد . و باالخره در تاریخ 

 نائل آمد.” شهادت ” درگیری مستقیم در خط مقدم جبهه مشغول بود به منتهای آرزوی خود 
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 فرازهايی از وصیت نامه دانشجوي شهید احسان اهلل رفیعی

امت امام می دانند کوه تموام عزیوزان شهیدشوان دارای یوک هودف و آرموان هسوتند و پیوام           …

یکی بوده و هم صدا موی گوینود: در حفوظ اسوالم ، انسوانیت و      رسالتشان نیز به امت وجهانیان 

آزادی مقرون ایمان ، عشق و ایثار خون اسوت.  در نمواز جمعوه و جماعوت و امواکن موذهبی ،       

سیاسی و میادین مختلف رزم که هدفمان مستدل در جهت پیشورفت اسوالم و تحکویم و تثبیوت     

درتهای ایمان ، جسوم و ابوزار آگواهی ،    انقالب اسالمی است  با حضور خود و با قوی ساختن ق

که یک عمر مبارزه تا محو تمام مظاهر شرك و الحاد و رفع فتنه از جهان در پیا داریم، مهیواتر  

شویم. از خانواده محترم خود می خواهم که رسالت خون شهیدان را کوه هموان توداوم انقوالب     

و فرزنودانتان را حسوین وار و    اسالمی است ،سرلوحه زندگی خود قرار داده و ثابوت قودم بووده   

 زینب وار تربیت کنید و صبر را پیشه خود سازید.   

معبودا: نمی دانم کی آن لحظه پرشکوه شهادت و وصال می رسد!آیا توفیق نظاره بر فروغ تابناك 

 ملکوتی تو را خواهم داشت؟ آماده و مشتا  دیدارم و چه آشنایی ، شیرین است.  
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 حسین  نام : 

 بیدگلی نام خانوادگی : روحانی   

 احمد فرزند: 

  : 1311/ 3/ 2تاریخ شهادت  

   مکان شهادت : خرمشهر 

  شغل :پاسدار 

   محل دفن : گلزار شهدای امامزاده اسماعیل )ع( بیدگل 
 

در یک خانواده مذهبی ومتوسط در بیدگل متولد شد ، تحصیالت خود را تاکالس  1331در سال 

ایان رساند.حسین از کودکی به مسائل مذهبی عالقه زیادی داشت و برای همین در ابتدائی به پ 1

دوران تحصیل همیشه در کتابخانه و مسائل مذهبی شرکت می کرد . بوه علوت عودم اسوتطاعت     

مالی خانواده اش و عالقه به کار و فعالیت ، شغل خیاطی را برای خوود انتخواب کورد ودر یوک     

ول شد ودر حین انجام کوار خیواطی در پخوا نوارهوای موذهبی      مغازه خیاطی به شاگردی مشغ

وهمچنین نوارها وکتب امام فعالیت داشت ، به مرور زمان در کار خیواطی تکمیول شود و مغوازه     

به خدمت سوربازی احضوار    1355مستقل برای خودش باز کرد ومدتی کار کرد تا اینکه در سال 

ا روبرو شد ، چون در راه وهدف امام کار موی  شد ، دوران سر بازیا همراه با رنجها وشکنجه ه

کرد. اواخر خدمتا بودکه با فرمان امام از پادگان فرار کرد و پس از پیروزی انقوالب بوا دسوتور    

حضرت امام )ره( برای پایان خدمت خود به پادگان برگشت . حسین از اخال  و برخورد بسویار  

و عام بود. باالخره خدمت را تمام کرد  خوبی برخوردار بود و اخال  و برخوردش زبانزد خاص

     و پس از آن کار خیاطی را مجدداً شروع کرد و از این راه امرار معواش موی کورد. در ایون زموان      

( ازدواج کرد او که روحی سرشار از ایمان و اخالص داشت نتوانست آرام بگیورد.   1358) سال 

ال آن بود که بهتور بوه اسوالم و انقوالب     حساسیت انقالب را باتمام وجود احساس می کرد و دنب

اسالمی خدمت کند. علی رغم مخالفت دوستان و نزدیکان مغازه خیاطی را بسوت و موی گفوت    

از طریق بسوی  بوا عوده     1351دوست دارم از سرو جان به انقالب اسالمی خدمت کنم  در سال 

شود ، در حوین ایون    ای از برادران وارد بلوچستان شودتا بوه آن موردم محوروم خودمتی کورده با      

م موریت بود که خداوند  فرزندی پسر به او داد و اسما را ابوذر گذاشوت ایون م موریوت بوه     
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پایان رسید. پس از بازگشت چندماه کوار کورد و مجودداً بورای همیشوه تصومیم گرفوت کوه بوه          

عضویت سپاه درآید و مدتی بعد بعنوان مسئول گروه به همراه عده ای از بورادران راهوی غورب    

کشور شد تا در آن منطقه ستمدیده هم خدمتی کرده و محرومیت آن را هم لمس کند و پوس از  

آن با توجه به روحیه ایثار و توان عملیاتی که داشت فرماندهی گروهوی از بورادران بسوی  را در    

نبرد حق علیه باطل در جبهه های جنوب کشور به عهده گرفت ) و این در زمانی بود کوه فرزنود   

در راه داشت ( و در عملیات  آزادسازی خرمشهر شد، شرکت کرد و به آرزوی دیرینه  دوما را

خویا که همان شهادت در راه خدا بود رسوید و بوه صوف طووالنی شوهدای اسوالم پیوسوت.                    

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 ین روحانیفرازي از وصیت نامه سردار شهید حس
 

 ادَه فَعَبَدتُکَِالهی مَا عَبَدتُکَ خَوفَا مِن نَارِك وَ لَا طَمعاً فی جَنَتک بَل وَجَدتُکَ اَهالَ لِلعِب
 

خدایا تو را برای بهشت و جهنم بندگی نمی کنم چون تنها تو الیق عبادت هستی،خدایا زبانم را  

مالک اشتر برنده و کوبنده بر قلب  همچون به راستگویی زبان ابوذر و سالحم را همچون شمشیر

دشمن و استقامتم را در مقابل دشمن همچون میثم ،که اگر زبانم را از پشت بیرون بیاورند دست 

از خمینی برنمی دارم.در روزگار نه چندان دور که ظلمت توا پشوت دیوارهوای شوهرمان را فورا      

ی رگهای زمین می جوشید مون و  گرفته بود و نیزه های ستم در فضا می بارید و خون از البه ال

تو از هر سو آماج رگبار تیر جفا گشتیم ، به همت آن واال مرد تاریخ و آن پارسای پیر و آن پودر  

مهربان و آن زالل اندیشه اسالم ناب محمدی ، آن فریادگر خروش آفرین قرن ، رها شدیم و بوه  

یودی گرفوت و روحموان سرشوار از     پرواز درآمدیم زانوهایمان نیرو گرفت ، قلبمان دو چندان ام

حیات مجدد گشت ، دستمان برای همیشه درهم قفل شود و چشومانمان یوک هودف را دیود و      

رهبرش را خوب شناخت و دشمن را آگاهانه پیدا کرد. حاال موقع آن رسیده است که ببینیم کدام 

 …درسی از قیام حسین )ع( می شود آموخت. 

ت  مقدس آموخت این است که : مرگ سرخ از زنودگی  نخستین درسی که می توان از این نهض

ننگین بهتر است باید آزاد و آزاده زیست نه ستمگر بود و نه زیر بار ظلم زیستن و تون بوه ذلوت    

 دادن که شایسته مقام آدمی نیست کشته شدن در راه عقیده و ایمان به حق زندگی حقیقی است.
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  نام : علی 

 یزدلی نام خانوادگی : روحانی  

 :نظام فرزند 

  : 2/3/1315تاریخ شهادت 

 مکان شهادت : منطقه عملیاتی فاو 

 شغل : معلم 

 محل دفن : گلزارشهدای روستای یزدل 
 

ه.ش در روستای یوزدل از توابوع شهرسوتان آران و بیودگل ،در خوانواده ای       1331علی در سال  

، او داموان پودر و موادری کوه      متدین و مذهبی متولد شد.تولد او مصادف با روز عید غدیر بوود 

( بودنود پورورش یافت.پودرش کوه در تربیوت وی       محبان اهل بیت عصومت و طهوارت    )   

جدیت زیادی داشت ، از طفولیت او را با خود به مسجد و  مراسم عزاداری سرور شوهیدان موی   

ردد. ( گو  برد ، این حضور معنوی باعث شد که عضو فعال و مؤثر هیوات محبوان الحسوین   )    

دوران تحصیالت ابتدایی را در دبستان قطب راوندی یزدل، و دوره راهنمایی به شهرستان کاشان 

 عزیمت نموده و پس از گذراندن دوران متوسطه موفق به اخذ دیپلم هنرستان شد.

 1312پس از پیروزی انقالب به فعالیت در بسی  سپاه کاشان پرداخت تا اینکه توانست در سال  

بسی  و عموم اهالی روسوتای یوزدل ، پایگواه مقاوموت بسوی  را در گلوزار شوهدای        با همکاری 

امامزاده هالل ابن علی )ع( آران مقدس شهداء راه اندازی کند و به مرور زمان با کمکهای نقودی  

(  اقدام به تاسیس پایگاه مقاومت بسی  مستقل  1315وجنسی امت حزب اهلل توانست ) در سال 

 در روستای نماید.

تا قبل از شهادت، فرماندهی پایگاه مقاومت بسی  روستا را به عهده داشت.اوایل سال تحصویلی   

شغل معلمی را برگزید و با عنایت به اهمیت فرهنگ در جامعه به خودمت در آمووزش و    1312

 پرورش آران و بیدگل درآمده و در امورتربیتی در مقطع راهنمایی مشغول به انجام وظیفه شد.

با خانواده ای مذهبی و شهید داده ازدواج کرد که نتیجه این ازدواج یک فرزنود   1312ل او در سا

است او در دست نوشتهایا خطاب به همسر خود موی نویسود : از دوران کوتواهی کوه بوا هوم       

 زندگی کردیم کمتر در خانه بودم معذرت می خواهم ، من را حالل کنید.
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المی و آغاز جنگ تحمیلی و پیامهای حضورت اموام   با تهاجم دشمن بعثی به مرزهای کشور اس 

خمینی )ره( در رابطه با دفاع از میهن اسالمی روانه جبهه نور علیه ظلمت شد،که در ایون مودت   

مرتبه مجروح شد و هر بار هنوز مداوا نشده ، با سخنرانیها و تبلیبغوات مفیود    2حضور در جبهه 

سیجی راهی جبهه ها می شد. او در عملیات خیبور،  خود در اجتماع به همراه عده ای از برادران ب

محرم ، بدر و در منطقه عملیاتی دهلران و فاو شرکت داشت.آگاهی و شناخت بواالی ایشوان در   

مسائل سیاسی ، اجتماعی و شجاعت و شهامت از جمله خصوصیات بارز این فرمانوده بزرگووار   

م خاصی قائل بوود. و در هور فرصوتی    بود. علی نسبت به شهداء و خانواده های محترمشان احترا

به مزار شهداء می رفت و برای رسیدگی به معضالت و حوائ  خانواده های این عزیوزان توالش   

می کرد و در غم فرا  همرزمانا می سوخت.او همواره به خانواده اش سفارش می کرد کوه در  

 مقابل سختیها صبور باشید و خدارا به یاد آورید.

صورت یک برنامه مستمر در زندگی او درآمده بود بعد از شهادت برخی  خودسازی و عبادت به

از یارانا، روح در کالبد او آراما و قرار نداشت و معلوم بود که بزودی به جمع آنوان خواهود   

پیوست و ناراحت از اینکه چرا در این دنیای خاکی باقی و به فیض شهادت نایل نیامده است.لذا 

که مصادف  1315جام این شهید عزیز در روز جمعه ، دوم خرداد سال طالب شهادت بود تا سران

با سیزدهم رمضان المبارك بود ، در منطقه عملیاتی فاو بر اثر اصوابت تورکا خمپواره موزدوران     

 عراقی به ناحیه سر ، ندای حق را لبیک گفت و به لقای معشو  نایل گردید.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 زهايی از  وصیت نامه شهید علی روحانی يزدلیفرا

بار خدایا من چه بودم و تو با من چه کردی ؟ از من چه دیدی ؟ از کدام گناه من خوشت آمود   

که نورت را بر قلب سیاهم تابا دادی و به خود مشغول کردی و اکنون مرا سفرة خوود نشوانده   

 ت چرا؟ای ، مگر من گناهکاری بیشتر بودم؟ پس این همه کرام

( هسوتیم .   ای خدای من، ای موالی من ، تو خود می دانی که ما عاشوق جووار رسوول اهلل )     

همنشین با علی و آل علی آرزوی ماست هرچه آرزو بلند و لقمه بزرگ، لکن کرامت تو مورا بوه   

 این گستاخی واداشته است.

راط را سوهل گوردان و موارا بوا     بارالها گناهانم را ببخا فشار قبر رابر من آسان گیر، عبور از ص 

 حسین محشور بگردان.

مردم، ما برای اسالم کشته شدیم شما هم الاقل با اعموال خوود زینوت اسوالم باشوید بوا نوام            

مسلمانی ظاهری آراسته دست به هر دزدی و احتکار و خیانت آلووده نکنیود ، الحوق کوه اموروز      

 هم به اسالم وفادار شوند. اکثریت مردم ما مؤمن هستند، انشاءاهلل آن اقلیت

مردم،خودراپشتیبان و مدافع اسالم بدانید.بین ما و شما خداقضاوت خواهد کرد.مرگ را فراموش 

نکنید عبور از صراط سخت است . ما در آنجا گریبان آنانی را که بوه خوالف اموام و خوط اموام      

سوپاه، جهواد و غیوره را     گفتاری و عملی انجام داده اند خواهیم گرفت. نهادهای انقالب، بسوی ، 

تقویت کنید. امروز بهترین زمانی است که میتوان به اسالم خدمت کرد اگرامروزعمل نکنید فردا، 

 افسوس سودی نخواهد داشت.

معلمین محترم، بخاطر خدا فعال باشید.  دانا آموزان عزیز ، اگر درس نخوانید به خون شهداء  

و با تعهد به انقالب حافظ آرمانها و دست آوردهوای   خیانت کرده اید ، بکوشید و درس بخوانید

 خون شهدا باشید.  
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  نام : محمود 

 بیدگلی نام خانوادگی : زاهدی  

 :حسین جان فرزند 

  : 4/11/1315تاریخ شهادت 

  جزیره ام الرصاص ( 4مکان شهادت : کربالی ( 

 شغل : کارگر 

 محل دفن : گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( بیدگل 

   

سوالگی   1در خانواده ای مذهبی، متدین و معتقد در بیدگل متولد شد او در سون   1338در سال 

وارد دبستان شد. قبل از اینکه دوران ابتدایی را به پایان برساند ، به علت فقر مالی درس را تورك  

مصادف با اوج گیری انقالب اسوالمی بوه رهبوری اموام      1351کرد و مشغول کار شد و در سال 

) قدس سره ( عازم خدمت سربازی شد. محمود هم بعنوان یک سرباز فداکار بوا توجوه بوه    امت 

پیام امام که سربازها پادگانها را خالی کنند ، خدمت سربازی را ترك کرد و از پادگان فرار کرد و 

به تظاهرات میلیونی مردم پیوست و با پیروزی انقالب در گشوتهای محلوی فعالیوت چشومگیری     

عی که اعالم شد سربازها به پادگانها مراجعه کنند ، او هم بقیه خدمت را ادامه داد و داشت و موق

به پایان رسانید که در حین خدمت در درگیری با اشورار از کووه پرتواب شوده و پوایا در ایون       

بایک خانواده موذهبی ازدواج کردکوه    1357حادثه شکسته شد . پس از خدمت سربازی در سال 

و یک پسر است.با شروع جنگ تحمیلی کار خود را رها کورده و در زموان   حاصل آن یک دختر 

در عملیوات   4/11/15ماه به جبهه اعزام شد کوه سورانجام در تواریخ     18مرتبه به مدت  4جنگ 

سال در جزیره ام الرصاص مانود و پوس    2به درجه رفیع شهادت رسید و پیکر پاکا  4کربالی 

پیکرمطهرش به وطن بازگشت. آری او محمود بوود  22/11/17از آن مدت چشم انتظاری درتاریخ

 و محمود ماند.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید محمود زاهدي
 

پروردگارا اکنون که رضای تورا در این دیدم که به جبهه بروم و از دین تو حمایت کنم و در  … 

هم ازاین حقیر و روسیاه راضی و خشنود باش و این بنده ضعیف و  برابر این شیطان بجنگم ، تو

ناتوان را در شمار بندگان خالصت قرار ده.این وصیت نامه را می نویسم تا نسولهای آینوده فکور    

نکنند برای پست و مقام و شهرت به جبهه رفتم ، بلکه برای رضای خدای تعالی و حفظ اسوالم  

مهم را تکلیف شرعی شمردند، به جبهه رفتم و شما ای بورادران،  و امر والیت فقیه که این امر و 

ای خواهران گرامی امروز انقالب احتیاج به خون دارد.از برکت خوون سیدالشوهدا بوود کوه ایون      

 اسالم عزیز به دست ما رسیده است.

( لبیوک   پدر عزیزم اگر ما در کربال نبودیم که به ندای هول مون ناصور ینصورنی حسوین )       …

م ،اکنون به ندای فرزندش امام خمینی پاسخ می دهیم ، اما پدر عزیزم حال که فرزنودت را  بگویی

( سرور شهیدان قدم گذاشت فرستادی به شما که مرا بزرگ کردیود و در   به راهی که حسین ) 

 رهگذر تاریخ رنجها کشیدی، ولی خسته نمی شدی مرا ببخشید.

ه کنار شما بودم و خوبیهایتان را سنجیدم ، ولی چه ای مادر عزیزم  ، در این مدت کوتاهی ک … 

کار کنم این م موریت الهی را نتوانستم ترك نمایم و رنجها و زحمتها کوه کشویده بودیود جبوران     

نمایم از شما می خواهم در ایون مودت کوتواه اگور اشوتباهی از مون سورزده مورا ببخشوید و از          

 خدابخواهید که گناهانم را ببخشد.

ما می خواهم که همچون زینب صبور و شکیبا باشید. مبادا پس از شوهادت مون   همسرم از ش …

تزلزلی در ایمان شما رخ دهد ، همچون کوه استوار و محکم و پایدار باش که سرانجام حوق بور   

 باطل پیروز است.

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل 
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 نام : غالمحسین 

 نوش آبادی نام خانوادگی: ساجدی 

 :احمد فرزند 

  : 18/1/1314تاریخ شهادت 

 )  مکان شهادت : محور کالشین ) خاك عرا 

  شغل : پاسدار 

 محل دفن : گلزارشهدای شهرك نوش آباد 

   

ه.ش  ، در خانواده مذهبی پابه عرصه وجود نهاد. دوران کودکی را با  1335در مهرماه سال 

رای کسب علم و معرفت وارد دبستان سالگی ب 1دسترن  پدر و مادر پشت سرنهاد. او در سن 

محتشم نوش آباد گردید. وی به مجالس مذهبی بسیار عالقه داشت. او واقعاً غالم اماکم حسین 

(  ( بود و برای همین در نوجوانی از نوکران مخلص امام حسین )  بود و برای اهل بیت )

یا به گوش می رسید. شهید مداحی می کرد و صدای دلنشین او ایام محرم در حسینیه ها و تکا

همیشه در مذمت دنیا سخن می گفت.بعداز تحصیالت ابتدایی جهت رشد بیشتر از معارف 

اسالمی بهمراه دو نفر از روحانیون ) مرحومین سادات الحسینی و عمارتی ( ، وارد مدرسه علمیه 

که خود  کاشان شد و مدت سه سال و اندی جهت کسب علم دینی مشغول به تحصیل گردید. او

را سرباز امام زمان )ع ( می دانست هیچ امکانی را برای شناساندن چهره سفاك رمیم پهلوی ، 

بهتر از حوزه علمیه نمی دانست. در این مدت برای نشر رساله امام خمینی بین دوستان فعاالنه 

سال  کوشا می نمود و برای اینکه به سهم خود بتواند در ارتا رمیم تحولی بوجود آورد ، در

به خدمت سربازی رفت.مدت آموزش خدمت خود را در شهرستان بیرجند به پایان  1354

ماه خدمت را در مشهد مقدس کنار مرقد امام هشتم گذرانید و در  21رسانید اتفاقاً بر وفق مراد 

جوار آن حضرت کسب فیض نمود. او که جوانی سرشار از شور ایمان و عشق و عالقه به 

هارت بود ، در دوران سربازی از هیچ کوششی جهت آگاه نمودن افکار خاندان عصمت و ط

 خفته دریغ نمی ورزید.و به این جهت او را با زندان و بیگاری و ندادن مرخصی اذیت و آزار 

می دادند.پس از دوران سربازی مجدداً به تشکیل جلسات قرائت قرآن و دعاها می پرداخت و 

لب جوانان جاگرفته بود . او همگام با جلسات مذهبی اثر امام را برای همین فعالیتها بود که در ق
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در بین جوانان مذهبی گسترش می داد و از سیاستهای ظالمانه شاه آنها را آگاه می کرد. با 

شهادت حاج آقا مصطفی خمینی ، شجاعانه در جمع نمودن مردم برای بزرگداشت شهادت 

این شهید واالمقام که در گذر بابا ولی کاشان تشکیل فرزند امام اقدام نمود و در مجلس یادبود 

شد، او بعنوان قاری مجلس بود تا آخرین دقایق مجلس قرآن می خواندو مجلس یادبودی در 

نوش آباد برقرار نمود.او با کالم و نفوذ که داشت در مجالس و محافل عمومی امام را برای بیدار 

طرف رمیم ستم شاهی شناسایی شده بود اکثر نمودن افکار مردم معرفی می کرد و چون از 

اوقات به بهانه های واهی پاسگاه ماندارمری او را تحت نظر داشت ولی توجهی نمی کرد و شبها 

قدس سره ( مشغول بود.او همیشه می گفت حق را بگو  هم به پخا اعالمیه های حضرت امام )

بود و خود را فریفته دنیا و پست و ولو به ضررت باشد، اتفاقاً تا آخرین دقایق زندگی چنین 

مقام نکرد. پس از پیروزی انقالب او هم از جمله کسانی بود که برای حفظ و امنیت شهرهای 

مرزی به ایرانشهر اعزام شدو پس از بوجود آمدن آراما بطرف کردستان شتافت. بیشترین و 

ی سنندج هم شرکت نمود خطرناکترین م موریتها را در کردستان انجام می داد و حتی در آزاد

ودر جنگ شهرهای کامیاران ، سقز، بانه، سردشت، و مریوان و غیره شرکت کرده و با کوموله ، 

دموکرات و منافقین در حال نبرد بود.با شروع جنگ تحمیلی ایران و عرا  به سوی جبهه آبادان 

ند.ایامی که در حرکت کرد. او در همه کارها اول خود را به خطر انداخت تا دیگران نهراس

سیستان و بلوچستان درگیری پیا آمده بود ، به زاهدان اعزام شد و سپس به ایرانشهر رفت.او 

شهیدی بود که در شهر مظلوم بود هنگامی که در مورد شهادت از او می پرسیدند: چگونه می 

 خواهی به شهادت برسی ؟ می گفت : نمی خواهم زود شهید بشوم بلکه دوست دارم به شدت

مجروح شوم و در خون خود بغلطم و دو ساعت درد بکشم و قرآن بخوانم و با خدای خود در 

همان حال رازو نیاز نمایم و خداوند در اثر زجر و ناراحتی که من می کشم از گناهانم درگذرد 

جزء آخر قرآن و بیشتر خطبه های حضرت  3و سپس شهید شوم . او از حافظان قرآن بود که 

در شهرستان گچساران بعنوان فرمانده عملیات سپاه آن  11ا حفظ بود. او در سال ( ر  علی )

( و بعداً مسئول   شهر معرفی شد و در جنگ هم مسئول آموزش تیو سه لشگر امام حسین )

پادگان شهید ناصر کاظمی ناحیه سنندج کردستان و همین طور مدتی بعنوان فرمانده پادگان 

در عملیات قادر در محور ) کالشین ( بوسیله کالیبر  18/1/1314روز  دزلی بود. باالخره او در

دشمن ، در حالیکه گردان چهارده معصوم از لشگر نجف اشرف را راهنمایی می کرد ، به درجه 
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رفیع شهادت نائل آمد.آری سرداری که در عملیاتهای ثامن االئمه ، فتح المبین ، بیت المقدس، 

شرکت کرده بود نهایتاً پیکر پاکا در کوههای  1اتی و والفجررمضان، محرم ، والفجر مقدم

 کردستان عرا  ماند.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازي از وصیت نامه پاسدار شهید غالمحسین ساجدي

در جبهه زمینه ای است مساعد برای انابه و توبه به درگاه خدا و بازگشت به خودا کوه در جوای    

یگر نیست و آنجاست که انسان به خدا نزدیکتر است. او می توانود درددلوی باخودای خوودش     د

داشته باشد فارغ ازتمام وابستگی ها .زر  و بر  هایی که پشت جبهه جلوی چشم انسان هسوت  

و انسان را به خود مشغول کرده آنجا نیست. همانطور که در صدر اسالم احتیاج به خون داشوت  

ن در کربال خون خودشان را در راه اسوالم ریختنود ، در زموان حوال نیوز اسوالم       و هفتاد و دو ت

احتیاج به خون دارد.و این جوانها هستند که باید خون ناقابل خودشان را به پای درخوت اسوالم   

بریزند.و من به سهم خودم اگر این لیاقت را داشته باشم خونم پای درخوت اسوالم ریختوه شوود     

ون در بدنم هست دفاع کنم.کوه اگور موا دفواع نکنویم و اسوالم را غریوب        ،می روم به جبهه تا خ

 توبه ( 31بگذاریم خدا در سوره توبه می فرماید که : االتنفرو یعیذبکم عذاباً الیما . ) آیه 

خودا  ” یعذبکم عذاباً الیموا  ” که اگر شما نروید به جبهه و جهاد نکنید و اسالم را یاری نکنید     

اگر شما یاری نکنید دیون اسوالم   ” ویستبدل قوماً غیرکم ” دردناك مبتال می کند شما را به عذابی

 را ، خداوند یک قومی دیگر    می آورد جای شما، اسالم را یاری کنید.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 طائران قدسي

 

 نام : محمد 

 آرانی نام خانوادگی : سرکاری 

 فرزند: محمد تقی 

   : 5/11/1315تاریخ شهادت 

 رانمکان شهادت: حاجی عم 

 شغل : دانشجو 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در خانواده ای اصیل و مذهبی در آران بدنیا آمد، پدرش می کوشوید توا از طریوق     1348در سال 

کشاورزی مخارج خانواده را ت مین کند.محمد نیز قبول از اینکوه خوودش را خووب بشناسود بوا       

شد و از این طریق به کمک پدرو مادر خودمی پرداخت. دوران ابتدایی  قالیبافی وکشاورزی آشنا

شهریور، با موفقیت پشت سر گذاشت.در دوران ابتودایی، انقوالب بوه پیوروزی      17را در دبستان 

 1351رسید ، اما در همین دوران همراه برادر بزرگتر خود به مجالس سخنرانی می رفت.در سال 

متی شد در این دوران او با توجه به سن کموی کوه داشوت وارد    وارد مدرسه راهنمایی شهید خد

پایگاه بسی  شد و همراه دوبرادر خود و چندتن از جوانان محل ،  گروه مقاومت شوهید بهشوتی   

را تشکیل دادند و شبها به حراست و نگهبانی محل شهر پرداختند. او از طریق مدرسوه بوا بسوی     

دوران راهنمایی را به خوبی پشت سر گذاشت و در  آشنا شد و به آموزش مقاومت رفت. محمد

همان سال در آزمونی در دانشسرای تربیت مدرس قم قبول شد.اما زمانوه اقتضواء موی کورد کوه      

درس را رها کند و برای مبارزه با دشمن متجاوز به جبهه برود. او با گفتن این کلموه کوه اموروز    

بعد از آموزش مستقیماً بوه جبهوه اعوزام     روز جنگ است برای آموزش نظامی به اصفهان رفت و

شد. طی چندین مرحله حضور در جبهه در این مدت آمووزش قوایقرانی دیوده و در لشوگرهای     

( ، به مدت یک سال ونیم به نبرد با دشمن متجاوز مشوغول بوود    نجف اشرف و امام حسین ) 

انتقوال موی داد و بورای    شرکت کرده و خط شکنان را به خط اول  4تا اینکه در عملیات کربالی 

آخرین بار با دوستان خداحافظی کرده و در حین عملیات مفقوداالثر می گردد و چشومان پودرو   

 مادر را در انتظار می گذارد.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه دانشجوي شهید محمد سركاري
 

گونوه هوایم موی چکود و هور لحظوه یوادی از         ساعتهای آخر عمر من است. اشک شو  بوه  …”

صحرای کربالی حسین در چشمم مجسم می شود عزیوز زهورا اهول و عیوالا دور اورا گرفتوه      

 ” …بودند

اکنون احساس می کنم که خدایم را یافته ام و بوه سووی او حرکوت کوی کونم و از او موی        …” 

ه امکوان دارد لغوزش از موا    خواهم برای لحظه ای نیز مرا به خود وامگذارد که همین یوک لحظو  

 ” …سربزند

 پدر و مادر وقتی به کربال رفتید مرا یاد آورید و از طرف من قبر شا گوشه امام حسین ) …” 

( را ببوسید و عکس مرا در آنجا بیاویزید و از خواهرانم می خواهم که فرزنودان خوود را ماننود    

رسالت خودرا انجام دهید و حجاب  علی اکبر و زینب تربیت کنند و می خواهم همچون زینب ،

را رعایت کنید و ادامه دهندگان راه شهیدان باشید و نماز جماعت را فراموش نکنید و در دعاهوا  

 ” …شرکت کنید چون خیر و برکت دعاها، اسالم و رزمندگان را یاری می دهد و 
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 نام : محمود 

 آرانی نام خانوادگی : سرکاری 

 :محمّدتقی فرزند 

 11/12/1312ریخ شهادت :  تا 

 مکان شهادت: جزیره مجنون 

 شغل : کارگر 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در خوانواده ای زحموتکا و پورتالش در آران بودنیا آمود.او همگوام بوا         1341محمود در سوال  

قرآن در کارها بوه پودرو   برادرش محمد در دوران قبل از دبستان ، سعی داشتند همراه با آموزش 

شهریور آران شروع و در سال  25مادر خود کمک کنند.محمود دوران ابتدایی خود را در مدرسه 

با موفقیت به پایان رساند. او تعطیالت و تابستانها کار می کرد تا بدینوسیله بتوانود کموک    1358

حضوور داشوت و در   خرجی برای خانواده بدست آورد. با وجود سن کم در صحنه های انقالب 

تظاهراتها شرکت می کرد.او دوران راهنمایی خود را در مدرسة نظام وفا گذراند. براثر مشوکالت  

اقتصادی خانواده ترك تحصیل کرده و از نعمت درس خواندن محروم شدو چون قبالً شواگردی  

د کوه بوا   کرده بود و آمادگی برای کار داشت ، در شغل چله دوانی مشغول شد. در همین زمان بو

پایگاه و بسی  آشنا شد و شبها به پایگاه می رفت و باگذشت زمان و آمووختن تجربوه در پایگواه    

برای رفتن به جبهه به آموزش نظامی رفته و بعد از آموزش در اصفهان ، به جبهه اعوزام شود. او   

زن بوه  سال نداشت و جوانی برومند و رشید بود ، در گردان مسئولیت آر.پی.چی  11که بیا از 

او داده شد. محمود در چندین عملیات شرکت کرده و در سه مرحله مجروح و در بیمارسوتانهای  

تهران بمدت چندین هفته بستری شد و سرانجام او در عملیات خیبر شورکت کورده و در منطقوه    

جزیره مجنون ، بدرجه رفیع شهادت نائل و پیکر پاکا به همراه همرزمانا تشوییع و در جووار   

 هدا به خاك سپرده شد.دیگر ش

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید محمود سركاري 

همه شهدا گفتند : پیرو والیت فقیوه باشوید و هرچوه آنهوا موی گوینود عمول کنیود.اینها          …”    

پوس ایون دسوتورات بوه      خودشان نمی گویند، بلکه قرآن و نه  البالغه و امام زمان می گویود ، 

 ” …ترتیب از طرف پیامبران و امامان و آنها هم از طرف خداوند به ما ابالغ شده است

دوستانم ، به فرامین گهربار امام امت گوش فرا دهید و به عمول تبودیل کنیود و در نمواز      …”    

انسوان   دشمن شکن جمعه شرکت کنید و از وفاداری به اسالم عزیز و دشمنی بوا آمریکوا و هور   

 ” …ظالم و ستمگر دریغ نورزید و یار مظلومان و دشمن ظالمان باشید

و تو ای پدرم که با رن  و مشقت زیادی مرا بزرگ کردی ، سالم برآن چهره کبودت کوه   …”    

در زیر آفتاب سوزان در بیابانها بر اثر کارو تالش سیاه شده است. از راه دور چهره تابناك توو را  

ین بوسه افتخار می کنم و اگر خواستی گریه کنی اشک شو  و گریه شوادی کون   می بوسم و برا

،که پسرت در راه یاری اسالم و قرآن شهید شد و آرزو دارم در آخرین وداع خودت با دسوتهای  

تاول زده ات ،که بر اثر کارو تالش و کشاورزی تاول زده مرا در قبر بگذاری و مرا به بزرگی کوه  

 ” …داری ببخشی  خودت در نزد خداوند
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 نام : حسین 

 نام خانوادگی : سلطان محمدی  

 :علی فرزند 

  : 31/11/1314تاریخ شهادت 

 اُم القصر -مکان شهادت: جاده فاو 

 شغل : خیاط 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

ده بوه جهوان گشوود. ازدوران    مذهبی ، درمحلوه چهارسوو  آران دیو    درخانواده ای1343درسال 

طفولیت به دلیل جو موذهبی خانواده،نهوال ایموان و محبوت اهول بیوت عصومت و طهوارت در         

وجودش بارورگشت.حسین اخالقی نمونه والگو داشت کوه دوسوتان واطرافیوان شویفته اخوال       

 نیکووفضایل انسانی ایشان بودند.

س سره ( ، جهت سرنگونی نظام استبدادی قد با آغاز قیام امت حزب اهلل به رهبری امام خمینی )

ستمشاهی و برقراری حکومت اسالمی دوشادوش اقشار مختلف مردم در درگیریهای خیابوانی و  

تظاهرات و راهپیماییها و مجالس شرکت فعال و گسترده داشت و بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

 ود.، همچنان به فعالیت و پاسداری از حریم اسالم و قرآن مشغول ب

با شروع جنگ تحمیلی مزدوران استکبار جهانی به میهن اسالمی ، خود را برای مبوارزه بوا کفوار    

بعثی آماده کردو به ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان پاسخ گفت و به سووی جبهوه هوای    

 4، مودت   1311حق علیه باطل شتافت.وی با مراجعه به بسی  و گذراندن دورة آموزش در سال 

کردستان در نبرد با گروهکهای پلید و مزدوران بعثی پرداخت و پس از بازگشت از غرب، ماه در 

 به جبهه جنوب عزیمت نمود.

وی در عملیات رمضان بر اثر اصابت ترکا خمپاره از ناحیه پا به شدت مجروح گردیود و پوس   

ب انجام گرفوت  از بهبودی مجدداً به جبهه های نبرد رفت و در اکثر عملیاتهایی که در جبهه جنو

 شرکت فعال داشت.

سوال بطوور    4بار دیگر از ناحیه سر و پا مجروح گردیود. حسوین مودت     1312حسین، در سال 

مستمر و پیگیر در جبهه های نور علیه ظلمت ،در مبارزه با کفار و دشمنان متجاوز بعثی شورکت  

( بود ، با روحیه ای   کرد و باالخره او که شیفته شهادت و دلباخته حضرت اباعبداله الحسین )
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بعوودازظهر توواریخ  3شوورکت نمووود و در سوواعت   8واال در عملیووات افتخووار آفوورین والفجوور  

اُم القصر بر اثر اصابت خمپاره مزدوران بعثی سور   –، در پاتک دشمن در جاده فاو  31/11/1314

و اسوالمی   و دستا قطع گردید و به آرزوی دیرینه اش که همانا شهادت در راه آرمانهای الهوی 

 بود، رسید و به لقاءاهلل پیوست.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید حسین سلطان محمدي
 

ملت شهیدپرور ایران هوشیار و آگاه باشید زیرا که عمال شر  و غرب قصود ضوربه زدن بوه     … 

ر صحنه باشید و در جماعات شرکت کنید تا مشوت محکموی بور    این انقالب را دارند ، همیشه د

 دهان جنایتکاران شر  و غرب باشد.

اما وصیتم برشما ای پدر و مادرم ، هیچگاه زحمات شما را فراموش نمی کونم. امیودوارم کوه     …

اگر از من بدی دیده اید مرا حالل کنید و در شهادتم گریوه نکنیود زیورا اموانتی بوودم از طورف       

نزد شما و شما از این امانت به خوبی حفاظت کردید و آن را برگرداندیود نوزد صواحب     خداوند

 اصلی اش.

اما وصیتم به شما برادرانم ، از شما می خواهم که ادامه دهنودة راه شوهدا باشوید و نگذاریود کوه      

 اسلحه ام روی زمین بماند و نگذارید که سنگرم خالی بماند.
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 نام : علی 

  آرانی خانوادگی : سنجرنام 

 :مهدی فرزند 

  : 4/11/1315تاریخ شهادت 

  ( 4مکان شهادت: جزیره ام الرصاص ) عملیات کربالی 

 شغل : دانشجو 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

، در خانواده ای زحمتکا و کشاورز متولد شد. او آخرین فرزنود خوانواده بوود،     1343در سال  

پس از دوران ابتدایی وارد مدرسه راهنمایی شهید خدمتی شد او در دوره راهنموایی از هووش و   

 همه شده بود.  ذکاوت خوبی برخوردار بود که زبانزده

پس از دوران راهنمایی همزمان با اولین سال ورودش بوه دبیرسوتان شوهیدان عبودالهی، انقوالب      

ایام بود که علی در فعالیت برای پیشبرد اهداف  اسالمی به رهبری امام خمینی شروع شد، در این

انقالب و نیل به پیروزی از پا ننشست و در پخا اعالمیه های حضرت امام )ره( و شعارنویسی 

کوشا بود و در کار کشاورزی به محرومین این شهرستان و دیگر شهرهای مجاور کوتواهی نموی   

 کرد.

در خردادماه همان سوال بورای گذرانودن آمووزش      به پایان رسانید. 11دوره دبیرستان را در سال 

نظامی و امدادگری به پادگان غدیر اصفهان رفت و پس از آموزش در کنکور دانشسرا شورکت و  

رتبه های اول را احراز کرد و چون عالقه زیادی به حضور در جبهه های جنگ داشت ، خوود را  

ه در عملیات محرم شرکت نمود و بعنووان  برای اولین اعزام به جبهه آماده کرد و برای اولین مرتب

 نیروی هلی بُرد توانست در این عملیات شجاعانه فعالیت داشته باشد.

پس از آن برای خدمت به مردم مناطق محروم کشورمان به خطه سیستان و بلوچستان اعزام شود  

و در تبلیغات سپاه راسوک و پیشوین بوه خودمت پرداخوت کوه در آنجوا هوم از خوود لیاقوت و           

 ایستگی نشان می داد.ش

پس از اینکه از بلوچستان به دیار خود آمد ، برای مرحله دوم در کنکور سراسری شورکت کورد    

در رشته ریاضیات کاربردی دانشگاه شیراز پذیرفته شد. علی قبل از شروع درسهایا در دانشگاه 
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مه فعالیت داشوت و در  شیراز ، در ارتباط با جمع آوری آثار شهداء از قبیل زندگینامه و وصیت نا

 مساجد و حسینیه ها به بچه های محله  قرآن تدریس می کرد.

وارد دانشگاه شیراز شد ، ولی چون رزمندگان در جبهه های جنگ حماسوه هوایی    1312در سال 

مجدداً به جبهه ها شتافت و بعنوان بی  13می آفریدند،دل علی طاقت تنهایی نداشت و در تیرماه 

( در پاسگاه زیود مشوغول    امام حسین )  14( لشگر  ر گردان امام باقر ) سیم چی گروهان د

خدمت شد. در عین حال که بی سیم چی بود ذو  و عالقه ای در کارهای تبلیغی هوم داشوت و   

در انتخاب شعارهایی که برای دیوارنویسی می خواستند صاحب نظر بود . علی خیلی شوخ طبع 

دیگر بچه ها در حین عملیات روحیه موی داد و خسوتگی را از    بود و با آن حالت شوخ طبعی به

(   ( از لشگر اموام حسوین )    تن آنها بیرون می کرد . با توجه به اینکه گردان امام محمد باقر )

و در عملیات هزار قله شرکت کند ، ناراحت بود توا   13موفق نشده بود در عملیات بدر در سال 

شد و گردان موذکور در عملیوات فواو شورکت کورد و علوی هوم        شروع  8اینکه عملیات والفجر 

همانند دیگر همرزمانا در این عملیات شرکت کرد و در یکی از مراحل عملیات مجوروح موی   

شود تا صبح آن روز با حالت جراحت حاضر به ترك منطقه نمی شوود ولوی بور اثور خوونریزی      

 شدید او را به ناچار به عقب منتقل می کنند.

بهبودی مجدداً به جبهه ها اعزام و در این دفعه بعنوان بی سیم چی گوردان انتخواب   پس از کمی 

می شود و جهت محور دریاچه نمک شهر فاو عرا  ، م مور می شود.مدتی بعد در مردادماه سال 

برای گذراندن آموزش غواصی با دیگر برادران به اصفهان اعزام می شوود و پوس از آمووزش     15

شرکت می کنند و به علت مجروحیت از ناحیه گوش در بیمارستان شوهید   3در عملیات کربالی 

 1صدوقی اصفهان تحت عمل جراحی قرار می گیرد. با توجه به اینکه پزشک دستور می دهد تا 

 ماه بی سیم دست نگیرد ، ولی باز هم در جنگ  

می کنود و  شرکت کرده و بی سیم را به دوش می کشد و در خط پدافندی فاو وام القصر شرکت 

با دیگور یواران عزیوزش     4با شرکت در عملیات کربالی  3/11/15سرانجام در نیمه شب مورخه 

سوار بر قایقها شده بر صف دشمن زبون حمله ور می شوند و در حالیکه آوای دلنشوین اِنوی لَوا    

ب طنوین انوداز موی کنود ،     اَرَی المَوتِ الَا السَعادَه وَالحَیوهُ مَعَ الظَالمینَ اِال بَرَمَا  رادر تاریکی شو 

 شربت شهادت را نوشیده و به سوی معبودش پر می کشد.

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید علی سنجر
 

در این لحظات که شاید آخرین لحظات عمرم است چه بنویسم، سخن گفتن در برابور موردم    …

بسیار مشکل و گویی که تمام مشکالت جهوت نوشوتن در آن مسوتقر    آگاه ایران برای عبد حقیر 

است ولی با این وجود از خدای بزرگ استعانت و یاری موی جوویم کوه بتووانم جمالتوی چنود       

 برروی کاغذ بیاورم.

والدینم بر مصائب آلُ اهلل بگریید و نزد خدا طلب مغفرت و آمرزش نمایید تا بنوده عاصوی و    …

ن شاء اهلل خدای منان شومارا اجوری عظویم دهود، چراکوه شوما در تموام        عبد ذلیل را بخشد و ا

 مصائب زندگی، یاری محبوب برایم بودید و مرا حالل کنید دیدار دریوم تبلی السرائر.

والدین عزیز و گرامیم ! بر ذهنم چنین خطور کرد.باید لبیک گوی ندای غریبانه آقا اباعبوداهلل   … 

موقعیت و فرصت را غنیموت شومرده و در ایون راه از بوذل و     ( باشم. چه بهتر است  حسین) 

 جان مضایقه نورزم .

شما امت قهرمان ! با چه سخن توان گفت ، آنجاکه امام فرمودند: امت ما الهی شوده اسوت.اما    …

 من ، مِن باب تذکر به مصدا  آیه  : فَذَکِرْ اِنَّما اَنْتَ مُذَّکِرْ  ، سخنی با شما دارم : 

جهت استقرار حاکمیت مطلق اهلل گام برداشوته و تنهوا آرزویوم بوه اهتوزاز در آوردن       بنده حقیر 

 .  هِیَ الْعُلیا ، بوده است پرچم علم  کَلِمَهَ اهللِ

و حال شما ، به شهدا بیشتر بیاندیشید، چراکه قلم بشکسته ، زبان بریده و قلب آکنوده از درد در  

؛ آنچه تقریور شود توذکر و سوتایا بویا جهوت       تبیین وامه شهادت مدعی عجز و ناتوان است 

 طالبین قرب و وصال نبود.
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 نام : سیدمحمود 

 آرانی نام خانوادگی : سیدیان 

 :سید آقا فرزند 

  : 24/11/1315تاریخ شهادت 

 مکان شهادت: شلمچه 

 شغل : پاسدار 

  محل دفن : گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آران 

 

در آران در خانواده ای مذهبی از ساللة حضرت زهرا )س( و از مداحان اهول   1345او در سال  

بیت عصمت متولد شد. برای همین شهید از کودکی عالقه مند به اهل بیوت عصومت و طهوارت    

سالگی وارد مدرسه شد و  1بود و در جلسات قرآن و در مجالس مذهبی شرکت داشت. در سن 

و متوسووطه را بووا موفقیووت و نموورات بوواال بووه پایووان    بوواالخره سووه دوره ابتوودایی ، راهنمووایی 

رساند.سیدمحمود از هوش و استعداد بسیار خوبی برخووردار بوود او در دورة دبیرسوتان بودکوه     

جنگ تحمیلی شروع شد. با توجه به اینکه شهید در رشوته ریاضوی فیزیوک تحصویل موی کورد،       

یت می کرد. در این موقوع حسواس   بعنوان یک عنصر فعال در بسی  ، سپاه و جهادسازندگی فعال

بوجود آمده احساس می کرد جنگ و انقالب اسالمی به او احتیاج دارد،خود را آماده نبرد کرد و 

به جبهه های  15/4/11یک دوره آموزش نظامی را همراه با دیگر همرزمانا گذراند و در تاریخ 

ددی شورکت کورد از قبیول    نبرد اعزام شد. ایشان در طول نبورد توا شوهادت در عملیاتهوای متعو     

کوه در   4و کوربالی    8، خیبر ، بدر ، والفجور  4، والفجر  2، والفجر 1عملیاتهای محرم، والفجر 

نجوف اشورف خودمت موی کورد. در       8( و لشگر   امام حسین ) 14این عملیاتها در لشگرهای 

موی   نمازجمعه و جماعت شرکت فعال داشت و شبها نماز شب می خوانود و هروقوت از جبهوه   

آمد درکار قالیبافی به خانواده اش کمک می کرد. او در کودکی در حادثه ای آسیب می بیند ولوی  

به خواست خدا بهبودی می یابد و خدا می خواهد بماند و در جنگ به شهادت برسد. او همیشه 

در نشست هایی که با برادران و خانواده اش داشت برای آنها الگوو بود.بواالخره سویدمحمود در    

مرتبه مجروح شد و بهبودی یافت. خانواده اش او را با تشوویق بیشوتری در جبهوه     5طول جنگ 

شورکت کورد و همزموان بوا بورادر       5و  4رفتن بدرقه میکردند. سیدمحمود در عملیات کوربالی  
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به درجه رفیوع شوهادت نائول شودو بوا خوون سورخ         5جهادگرش سیدجواد در عملیات کربالی 

  را ادامه داد.خویا ، انقالب سرخ کربال

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید سیدمحمود سیديان

خداوند تبارك و تعالی می داند که من نه برای خودنمایی به جبهه آمده ام و نه برای مقوام و   … 

چه غیر از خدا و اسالم عزیوز بلکوه فقوط و فقوط     ریاست دنیوی و نه برای غنیمت و نه برای هر

برای جلب رضای خداوند عزو جل و یاری اسالم و پاسخ به نودای رهبورم کوه از سواللة پواك      

( است به جبهه آمده ام و امید است که بتووانم   رسول گرامی اسالم حضرت محمدبن عبداهلل ) 

ری نموایم و نیوز امیودوارم کوه خداونود      با نثار جان ناقابلم درخت تنومند و مقدس اسالم را آبیا

تبارك و تعالی این عمل ناقابل را از حقیر قبول نماید. ان شاءاهلل .خدایا تو خود می دانی که مون  

عاشق شهادتم پس در راه نصر اسالم شهادت را نصیبم فرما و مرا از صالحان درگاهت قرار بوده  

( را بوه    بالینم بفرست و اموام حسوین )   و در لحظات بین مرگ و زندگی امام زمان )ع ( را بر

کنارم بفرست ) چون به عشق و شور حسینی بود که به جبهه آمدم ( و شیطان لعوین و رجویم را   

از من دور کن که شیطان انسان را وسوسه می کند. آفریدگارا تو می دانی که اگور مورا بکشوند و    

نند ، من دست از یاری اسوالم بور نخوواهم    دوباره زنده کنند و این کار را هزار بار هم  تکرار بک

 داشت. پس خدایا شایستگی به من عطا فرما که بتوانم بیا از گذشته به اسالم خدمت نمایم.
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 نام : حسین 

 بیدگلی نام خانوادگی : شاگردیان 

 :عباس فرزند 

  :31/4/1312تاریخ شهادت 

   مکان شهادت : کردستان 

   شغل : کارگر 

 لزارشهدای امامزاده محمد)ع( بیدگل  محل دفن : گ 
 

حسین در خانواده ای مذهبی و مستضعف متولد شد. او سال سوم دبستان بود کوه والوده اش       

را از دست داد و کانون گرم خانواده اش از هم پاشید و از آن زمان حسین زندگی بوا مشوقتی را   

بوه قالیبوافی و کوارگری هوم     شروع کرد. او در حین درس خواندن ، برای تو مین زنودگی خوود    

مشغول بود. حسین پس از گذراندن دوره راهنمایی در رشته بر  هنرستان به تحصیل اداموه داد.  

پدر او با از دست دادن همسر خویا به یکی از روستاها کوچ کرد و حسین به منزل خوواهرش  

وع انقوالب اسوالمی   می رفت و گاهی هم در اتاقی که اجاره کرده بودتنها  زندگی می کرد. با شر

در راهپیماییها و تظاهرات و پخا اعالمیه فعاالنه شرکت موی کورد و پوس از پیوروزی انقوالب      

اسالمی در مدرسه با طرفداران سازمان منافقین مبوارزه داشوت. پوس از پایوان تحصویل در سوال       

به صورت افتخاری در جهادسازندگی شرکت کرده و به کمک کشاورزان موی شوتافت. بوا     1351

فرمان امام )ره( برای تشکیل ارتا بیست میلیونی ، به عضویت بسی  درآمد. با اولین گروههوای  

ماه در آنجوا   3به جبهه بانه در کردستان اعزام شد و مدت  13/12/1351اعزام بسیجیان در تاریخ 

مواه آمووزش در    3به خدمت مقدس سربازی رفت و پوس از   15/3/1311ماند. حسین در تاریخ 

پیروز خراسان به منطقه دیواندره کردستان اعزام شد و پس از آن به جنوب اعزام و در  77لشگر 

مواه از   21عملیاتهای فتح بستان ، فتح المبین، بیت المقودس و رمضوان شورکت کورد. او مودت      

 خدمتا پایان یافت . 15/3/1312خدمتا را در مناطق جنگی به سر برد و درتاریخ 

که به جبهه ها داشت چند روزی از پایان خدمتا نگذشته بود که  حسین بعلت عالقه زیادی    

از بسی  اعزام و به کردستان رفت و می گفت که امام فرموده است رفوتن بوه جبهوه هوا واجوب      

کفایی است و بر ماست که جبهه ها را یاری کنیم. حسین پرشورو مهربوان بوود و عاشوق اموام و     
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ی و بیچارگی مادی رشد کورده و سواده زیسوت بوود.     همیشه چهره اش خندان و در فقر و بدبخت

حسین شبها را در اتاقی تنها نماز شب می خواند و به ورزش عالقوه منود بوود و همیشوه توجوه      

دوستانا را به انقالب و جنگ و سخنان امام جلب می کرد و با این روحیات بود که شهامت در 

بوه آرزوی دیرینوه    31/4/14گردان در تواریخ   نبرد را پیدا کرده بود و در کردستان بعنوان فرمانده

 خود که همان شهادت و رسیدن به معشو  بود رسید.

 

 روحا شاد،یادش گرامی و راها مستدام باد. 
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 فرازهايی ازوصیت نامه شهید حسین شاگرديان

اه اهلل و بورای  بنده خدا حسین شاگردیان با شناخت و آگاهی کامل به ایون انگیوزه کوه در ر    …   

پاسداری و حراست از انقالب اسالمی که خونهای هزاران شهید و معلول است و بورای جهوانی   

شدن استقرار جمهوری اسالمی که خود زمینه وتدارك جهت ظهور آقااموام زموان )عو  ( اسوت     

 وتسلیم در برابر امر والیت فقیه،پابه جبهه جنگ گذارده ام .

دت زندگی و حیات است ، نه پایان و مموات .پوس چورا از مورگ     مگر نمی دانید که شها …    

گریزانیم ، اینها به شکر خدای تبارك و تعالی و افتخار برای من و شماسوت ،کوه در ایون راه ان    

 شاءاهلل به درجه شهادت نائل آمدیم جایی می رویم که ملکوتا نامند .

این همه زحمت که برای من کشویدی.   از شما پدر عزیز و مهربانم نهایت تشکر را دارم از …    

فراموش نمی کنم که موقع رفتن به جبهه هنگام خداحافظی با چشمانی مملو از اشوک بدرقوه ام   

نمودی و فرمودی فرزندم برو تا اسالم و امام غریب و تنها نماندو یقین دارم که بوا ایون کلموات    

 رضایت خودرا اعالم و شهادت نامه ام را امضاء کردی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 158 طائران قدسي

 

  :(ناصرغالمرضا )نام 

  :بیدگلی شاه میرزایینام خانوادگی 

 :غالمحسین فرزند 

  :21/1/1314تاریخ شهادت 

   :منطقه اشنویهمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :مفقود الجسدمکان دفن 

 

یوا آمود.   ای مذهبی و کشاورز بوه دن دربیدگل در خانواده 1342ناصر در بیستم فروردین ماه سال 

تحصیالت ابتدایی را در دبستان صباحی و راهنمایی را در مدرسه شهید علوی خودمتی گذرانود.    

سال دوم راهنمایی ایشان همگام با شروع انقالب اسالمی به رهبری اموام خمینوی )ره( بوود کوه     

هوای اموام )ره( و شورکت در    فعالیت خود را با شرکت در جلسوات مخفیانوه و پخوا اعالمیوه    

ها و تظاهرات شروع کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و ورودش به دبیرستان عضو ییراهپیما

انجمن اسالمی دبیرستان شهیدان عبدالهی شد و همگام با آن در بسی  و پایگاه محول سوکونتا   

نقا به سزایی داشت. او برای پیشبرد اهوداف حضورت اموام )ره( در رونود انقوالب در مقابول       

کورد. بوا شوروع جنوگ تحمیلوی      ایستاد و مبارزه میانقالب و منافقین میحرکات مذبوحانه ضد 

های آخر دبیرستان بود، در جبهه حضور پیدا کورد. در سوال   که در سالعرا  علیه ایران، در حالی

خوانود و هوم در جبهوه    با قبول شدن در تربیت معلم شهید باهنر اصوفهان هوم درس موی    1311

ن درس فعالیت خودش را به صورت داوطلبانه در استان محوروم  کرد. پس از پایاحضور پیدا می

کردستان انتخاب کرد و در فرمانداری سنندج به عنوان یک نیروی کلیدی مشغول به خدمت شد 

مواه در جبهوه جنووب و     35شود. ناصور بویا از    ولی با این وجود از حضور در جبهه غافل نمی

روح گردید. سرانجام در عملیوات قوادر در   های محرم و بدر مجغرب شرکت کرد و در عملیات

به درجه رفیع شوهادت نائول    21/1/1314منطقه اشنویه با مسئولیت فرماندهی گروهان در تاریخ 

 شد و پیکر مطهرش در آن منطقه مفقود شد. 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                         
 

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي
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  )غالمرضا( شاهمیرزايی ناصري شهید فرازي از وصّیت نامه
 

... خدایا! ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان ماه برویم و به پیمان خویا همچنوان اسوتوار   

ماندیم. خدایا به محمد )ص( بگو که پیروانا حماسه آفریدند، به علی )ع( بگوو کوه شویعیانا    

جوشود، بگوو از آن   یهوا مو  قیامت بر پا کردند و به حسین )ع( بگو که خوونا همچنوان در رگ  

 ها سروها رویید، ظالمان سروها را بریدند اما بازهم سروها روییدند.خون

پذیرم چون این کار تجار است، خدایا از ترس هم تو را خدایا من تو را به خاطر بهشت نمی

     پرستم چوون الیوق پرسوتا هسوتی. خودایا توو      پرستم چون این کار بندگان است. تو را مینمی

کشم، پنداری که چون شمع در حال زوال شدن هستم. مون بوا اموام خمینوی     انی که چه مید می

ام و به او وفادارم زیرا که او به اسالم و قرآن وفادار اسوت و اگور چنودین بوار موا را      میثا  بسته

مان کنند دست از او نخواهیم کشید. دستم توان ندارد بوه جوالل و کورم خودا کوه      بکشند و زنده

گیورد  درونیم را که عشق به خدا و پیامبر )ص( و اهل بیتا و امام روح اهلل نش ت میاحساسات 

 بر صفحه دفترم بنگارد و عقل و توانایی آن را ندارد تا پروانه مرغ دلم را تفسیر نماید.

حسین زموان بلنود اسوت و    « هل من ناصر ینصرنی»... امروز ای ملت شهید پرور ندای دل نشین 

 روم امید به بازگشت نیست.دهد و اکنون که میی وجودم را نوازش میهمچون نسیم بهار

... ای امت شهید پرور از خون شهدا حراست کنید تا اینکه این اصل، که توحید تشنه عشق است 

 و عشق تشنه اخالص و اخالص تشنه خون تحقق یابد.
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  :نعمت اهلل نام 

  :مهرآرانیشریفی نام خانوادگی 

 محمّدعلی د:فرزن 

  :28/11/1314تاریخ شهادت 

   :فاو( 8عملیات والفجر مکان شهادت( 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای مذهبی از پیوروان موذهب جعفوری در عوین حوال محوروم و       در خانواده 1/4/1342در تاریخ 

 آمد، که والدینا او را نعمت اهلل نامیدند. مستضعف فرزندی در آران به دنیا

شهریور شد و بعد از پایوان دوران ابتودائی وارد    25نعمت اهلل در سن هفت سالگی وارد دبستان 

 مدرسه راهنمائی نظام وفا شد ولی بر اثر فقر خانواده، مشغول کار جوشکاری شد.

کرد تصومیم  اره زندگی کمک میکرد و پدر خویا را در ادنعمت اهلل ضمن اینکه روزها کار می

گرفت شبانه به تحصیالت خود ادامه دهد. لذا در مدرسه شوبانه ثبوت نوام و مودرك پایوان دوره      

نعمت اهلل در  57و  51راهنمائی )سیکل( را اخذ نمود. با اوج گیری نهضت اسالمی ایران درسال 

ت شورکت فعوال داشوت.    گرفها و تظاهرات که بر علیه رمیم منحط پهلوی صورت میراهپیمائی

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایشان به همراه دیگر جوانان برای آراما و امنیت شهر خصوصاً 

های محلی حضور های محلی حضور یافته و در پایگاهها را در پایگاهحفظ انقالب اسالمی، شب

 های شهرمان به پاسدار مشغول بود.یافته و در کوچه

ی ایران و آغاز جنوگ تحمیلوی از سووی عورا  علیوه ایوران بوه فرموان         با پیروزی انقالب اسالم

از طریوق   15/1/1311های نظامی شرکت کرد. سپس در تاریخ حضرت امام خمینی )ره( در دوره

های حق علیه باطل عزیموت نموود. در عملیوات ثوامن االئموه )حصور آبوادان(        بسی  قم به جبهه

مواه در آن   2هه کردستان اعزام شود و بوه مودت    به جب 15/8/1311شرکت کرد. سپس در تاریخ 

خطووه از موویهن اسووالمی بووا منووافقین و اشوورار و ضوود انقووالب شووجاعانه جنگنوود و در توواریخ   

های تیو المهدی سازماندهی شد و مدتی را در خط پدافنودی و  در یکی از گردان 21/11/1311

برادارن برای آموزش پدافند مدتی را در شهرك شوش دانیال بسر برد. سپس به همراه تعدادی از 
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هوائی شرکت کرد و پوس از اتموام دوره در عملیوات فوتح المبوین شورکت نموود. و در تواریخ         

هوای تیوو   هوای جنووب شود و در یکوی از گوردان     از طریق بسی  کاشان عازم جبهه 7/2/1312

مشهر( عاشورا سازماندهی شد و توفیق یافت تا در مرحله دوم از عملیات بیت المقدس )فتح خر

-شرکت نماید که روز عملیات دشمن بعثی برای بازپس گرفتن مواضع از دست داده پاتوک موی  

ای مجروح گردیده و جهت مداوا بوه یکوی   نماید. در این مرحله ایشان بوسیله موج انفجار گلوله

شووند ولوی ایشوان    گردد و سپس برای ادامه مداوا مورخص موی  های اراك منتقل میاز بیمارستان

شوود و پوس از خودمت    را برای ادامه استراحت به منزل تورجیح داده و راهوی اهوواز موی    جبهه 

کند. در مرحله سووم عملیوات شورکت    معرفی میکربال  25کوتاهی خود را به گردانا در لشگر 

آورد. مجدداً کند و با آزادی خرمشهر پیروزی دیگری را برای ملت قهرمان ایران به ارمغان میمی

کند که در ایون عملیوات تیوری بوه کوتفا      در عملیات رمضان شرکت می 22/4/1311در تاریخ 

شود. پس از بهبودی مجدداً بوه لشوگر   های یزد بستری میکند و در یکی از بیمارستاناصابت می

کوه عملیوات    11/8/1311شوود و در تواریخ   نجف اشرف و در گروهان هلی برد سازماندهی می

اه گروهان هلی برد در این عملیات شرکت کرد. او در عملیات محرم آغاز شد، نعمت اهلل به همر

کند و مجدداً والفجر یک بعنوان مسئول دسته گردان یا زهرا در لشگر امام حسین )ع( شرکت می

شود و در گردان امام باقر )ع( به عنووان  های حق علیه باطل میعازم جبهه 11/2/1312در تاریخ 

 مسئول دسته خدمت نماید.

در منطقوه مریووان شورکت کورد. او از اول تشوکیل       4در عملیات والفجر  27/7/1312یخ در تار

که مدتی جبهه رفته بوود و در  های بسی  بود و به علت اینبسی  یکی از نیروهای فعال در پایگاه

عضوو رسومی سوپاه شود.      1/11/1312پایگاه فعالیت داشت به سپاه عالقه پیدا کرده و در تاریوه  

به لشگر امام حسین )ع( اعزام و در گردان امام محمد بواقر )ع(   27/3/1313تاریخ  نعمت اهلل در

 به عنوان فرمانده گروهان مشغول شد.

کورد و  های مردمی را جموع آوری موی  آمد در پایگاه حضور پیدا کرده و کمکهرگاه از جبهه می

ای از جنوگ  خاطره زد اگرفرستاد. اخال  و برخوردش خوب بود زیاد حرف نمیبرای جبهه می

کورد. سورانجام در   کرد و مربوط به خودش بود به عنوان فعالیت رزمنودگان نقول موی   تعریف می

در حالیکه غسل شهادت کرده و لباس مقدس سوربازی را بوه تون کورده وارد      8عملیات والفجر 

 رسد.شود و به آرزوی دیرینه خودش )شهادت در راه خدا( میعملیات می
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 تنامه شهید نعمت اهلل شريفی مهرفرازهايی از وصی
 

ای ملت مسلمان و همیشه در صحنه که تا به حال این انقالب را با خون بهتورین و پواکترین   

فرزندانشان پاسدار نمودید. نکند خدای نکرده دست از مبارزه بردارید. نکند زر  و بور  دنیوا و   

ب دهد. دفاع از اسالم هر چیوزی را  مال و منالا و یا همسر و فرزند و یا راحتی دنیا شما را فری

 که برایتان عزیز است، عزیزتر بدانید. اطاعت از والیت فقه بر شما واجب است.

دهد باید برای تقرب به خدا باشد و من در این مدتی که جبهوه  هر فردی کاری که انجام می

رین و نزدیکتورین  بودم به این نکته پی بردم و ایمان هم نسبت به آن پیدا کردم که شهادت شریفت

این شعار هر روندة راه حق « رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند»باشد. راه به تقرب خدا می

ای خداونود انسوان را بوه    است و این تکاپوی حرکت به طرف معبود و معشو  است. اگر لحظه

ک قدم به حال خودش بگذارد امکان لغزش انسان وجود دارد پس به سوی خدا بشتابید که اگر ی

 آید.ها به سوی شما پیا میطرف خدای خویا برداری او قدم

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

  :عباسنام 

  :بیدگلی شیخینام خانوادگی 

 ماشااهلل : فرزند 

  :25/11/1314تاریخ شهادت 

   :( 8فاو )والفجر مکان شهادت 

  :محصلنوع عضویت و شغل 

  :امامزاده هادی )ع( بیدگل گلزار شهدایمکان دفن 

 

ای موذهبی و مستضوعف در بیودگل متولود شود. رشود موذهبی،        در دامن خانواده 1341در سال 

اخالقی، تربیت اسالمی و تعهد به انجام فرایض دینی در روح بزرگ عباس ت ثیر بسزایی داشوت.  

ان رسوانید. سوال   سالگی وارد مدرسه ابتدایی شد و این دوران را با موفقیت بوه پایو   1او در سن 

پنجم او همزمان با قیام مردم مسلمان به رهبری امام خمینوی )ره( بوود کوه عبواس هوم خوود را       

کورد. پوس از پیوروزی انقوالب     ها شورکت موی  دانست و در راهپیماییمؤظف در مسائل انقال می

موام  دوران راهنمایی را در مدرسه شهید علی خدمتی آغاز کرد و این دوره را هوم بوا موفقیوت ت   

کرد. در این زمان بود که رهبر انقالب دستور تشکیل ارتا بیست میلیونی را صوادر فرمودنود و   

عباس هم یکی از سربازان فداکار رهبرش شد و برای گذراندن دوره آموزش نظوامی وارد بسوی    

شد و پس از پایان آموزش در پایگاه بسی  صاحب الزمان )ع (، در واحد پرسنلی پایگاه مشغول 

ای مناسوب بورای حرکوت    ت شد. تقارن ایام فعالیت در پایگاه بسی  و جنگ تحمیلی، زمینهخدم

ها در واحود پدافنود هووایی مشوغول حراسوت از آسومان       ها شد و در جبههعباس به سوی جبهه

اش، ماه حضور در جبهوه بورای تجدیود دیودار بوا خوانواده       3کشور اسالمی خود شد. او پس از 

جهت کمک به مردم بلوچستان عازم آن دیار شد و مودت   11/2/12اریخ بازگشت و مجدداً در ت

به جبهه اعزام شد و به  28/1/12ماه هم در آن منطقه خدمت کرد و برای مرتبه سوم در تاریخ  3

را پیودا   4امام حسین )ع( پیوست و توفیق شرکت در عملیات والفجور   14جمع رزمندگان لشگر 

ارت ایشان شد، ولی به خواست و مشیت الهی موفق به فورار  کرد که منجر به مجروح شدن و اس

از چنگ دمخیمان شد. او پس از گذراندن دوران نقاهوت در بیمارسوتان و پیودا کوردن بهبوودی      
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نجف اشرف اعوزام و در واحود تخریوب     8به لشگر  21/1/14نسبی برای مرتبه چهارم در تاریخ 

 ور رزمندگان مشغول شد.لشگر برای باز کردن معبر در میادین مین جهت عب

)فوتح فواو( در جبهوه مانود و در ایون       8عباس تا شروع عملیات بزرگ و سراسری والفجور  

های خط شکن، بوه صوف دشومن زبوون بعثوی      عملیات هم بعنوان تخریب چی پیشگام با گردان

یل آمود  به اجر و مزد ماهها جهاد و مبارزه در راه خدا نا 25/11/14که در تاریخ حمله برد، تا این

                 ای خندان پذیرا شد.و شهادت در راه خدا معشو  را با آغوش باز و چهره

 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.   
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید عباس شیخی
 

 ن خود استوار ماندیم.... خدایا! با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم. بر سر پیما

-شوویم. موا از موردن نموی    کشیم، پنداری که چون شمع ذوب موی دانی که چه میبارالها می

رود از یک طورف  ترسیم بعد از ما ایمان تو را سر ببرند و اگر سوزیم روشنایی میهراسیم اما می

انود هوم بایود اموروز     باید بمانیم تا آینده شهید شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینوده بم 

 شهید شویم که آینده بماند و هم دوباره شهید شویم.

... امت شهید پرور، سراپا گوش به فرمان امام عزیزمان و فرمانده کل قووا باشوید و از روحانیوت    

حقیقی و پیرو خط امام پیروی کنید و پشتیبان والیت فقیه باشید که در موقعیوت حساسوی قورار    

های آهنین در مجالس مذهبی به خصوص نماز جماعوت و  ای استوار و صفهاید و با گامگرفته

 نماز عبادی، سیاسی جمعه شرکت کنید.

.. ای مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردای قیامت در محضر خودای  

هوای  انوادهشهید را نمود نخواهید توانست بدهید با خ 72تبارك و تعالی جواب زینب که تحمل 

 شهداء دیدار کنید که آنها بهترین سرمایه زندگی خود را در این راه تقدیم نمودند.

خواست که اولوین فرزنود خوود را دامواد کنیود و در لبواس       ... پدر و مادر عزیزم، شاید دلتان می

دامادی او را ببینید، ولی آن موقعی که در خوون خوود غوطوه ور شودم و بوه داموادی حقیقوی و        

 وی خویا که همین شهادت بود، رسیدم.آرز

-ها با دیدن شما خیلی خوشوحال موی  های معظم شهداء دیدار کنید که آن... دوستانم، با خانواده

کنند اگر چه فرزندشان شهید شد ولی یک عده از رفقوایا هسوتند کوه راه او را    شوند و فکر می

شوند بخواهنود شوما را   ر هنوز پیدا میادامه دهند و مبادا خدای ناکرده کسانی که در گوشه و کنا

ایبرای رسیدن به هدف است جدا سازند و بوین شوما و   های مردمی که یک وسیلهاز آنها و پایگاه

 ای ایجاد کنند.اسالم فاصله

 
 والسالم علیکم و رحمه اهلل
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  :(عبداهللاحمد )نام 

  :آرانی صالحینام خانوادگی 

 فرزند: حسن 

  :5/11/1341تاریخ شهادت 

   :(4جزیره ام الرصاص )کربالی مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای مذهبی و مستضعف در آران متولود شود. او دوران ابتودایی،    در خانواده 1341عبداهلل در سال 

به اخذ دیوپلم اقتصواد اجتمواعی شود. دوران     راهنمایی و دبیرستان را با موفقیت گذراند و موفق 

هوای  دبیرستان او مصادف با شروع انقالب اسالمی بوود. او و بورادر شوهیدش علوی بوه فعالیوت      

پرداختند، تا انقالب اسالمی به رهبری امام )ره( به پیروزی رسید. عبداهلل پس از اخوذ  انقالبی می

گذراندن آمووزش در لشوگرك تهوران،    دیپلم به خدمت مقدس سربازی فراخوانده شد و پس از 

های نبرد حق علیه باطل سپری کرد و فعالیت او در زمان سوربازی  تمام مدت خدمت را در جبهه

هایی را از خود نشان داد، به همین علت چند مرتبه مورد تشویق در واحد توپخانه بود و رشادت

در تربیوت معلوم پذیرفتوه    قرار گرفته بود. پس از خدمت سربازی در کنکور سراسری شورکت و  

ها، جنگ را بر درس ترجیح داد. الزم به ذکر است که در سال شد، ولی به علت احتیاج در جبهه

بعنوان حسوابدار در شوهرداری آران و بیودگل اسوتخدام گردیود، ولوی دل او آرام و قورار         1311

هوا شوتافت توا    هنداشت، شهرداری را رها کرد و با توجه به وصیت برادر شهیدش، علی، به جبهو 

بود که به عضوویت سوپاه    1311اسلحه به زمین افتاده برادرش را به دوش گیرد و در همان سال 

های نبرد اعزام شد. عبوداهلل  کاشان درآمد. مدتی در حفاظت مشغول خدمت بود و سپس به جبهه

سوین  ها حضور داشت و در گردان امام محمد بواقر )ع( در لشوگر اموام ح   ماه در جبهه 14مدت 

 )ع(، بعنوان فرمانده گروهان خدمت کرد و در چندین عملیات شرکت و چند مرتبه مجروح شد.

ازدواج کرد و یک فرزند ذکور از خود بوه یادگوار گذاشوت و سورانجام در      1313او در سال 

بوا دیگور همرزموان دالورش بوه      5/11/1314در منطقه ام الرصاص در تاریخ  4عملیات کربالی 

 ادت نائل آمد.درجه ترفیع شه
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید عبداهلل صالحی

... ای امت قهرمان و شهید پرور ایران، من بنا بر فرمان خداوند، بنا به مسئولیتی که داشوتم بورای   

رضای خدا و برای نابودی دشمنان اسالم به جنگ کفار رفتم تا بتووانم جوان بوی ارزش خوود را     

ا را از خود راضی و خشنود کنم. در این موقعیت حساس که عاشوورای  فدای اسالم نموده و خد

ها هنووز هسوتند و توا حکوموت اهلل را در     حسینی بار دیگر در ایران زنده شد و نشان داد حسینی

سراسر جهان برقرار سازند، به پیکار خود علیه کفر ادامه خواهند داد. و در این موقوع اسوت کوه    

هول مون ناصور    »یراب شدن احتیاج به خون دارد و اماممان ندای درخت انقالب اسالمی برای س

دهد، بر ملت مسلمان ایران واجب است که بوه ایون پیوام لبیوک بگوینود و ایون       سر می« ینصرنی

 درخت را با خون خود سیراب نمایند.

توانسوت گلووی   ... ای ملت شهید پرور در طول چندین ساله عمرم، هیچ چیز جز شوهادت نموی  

سیراب کند. در شهادت مرا باکی نیسوت شوهادت دریچوه آزادی مون از دنیوا، شوهادت       تشنه مرا 

منتهی حرکت یک مسلمان، شوهادت آرزوی قلووب عارفوان، شوهادت نهایوت آرزوی مشوتاقان،       

شهادت قله رفیع انسانیت و نقطه اوج و آرزوی مسلمین است. شهادت ماننند موادری اسوت کوه    

روم که ملوتا نامند، آنجوا روم کوه   ستان، من به جایی میکشد. دوتنها فرزندش را درآغوش می

ام امام حسین )ع( زندگی ذلت بار را هیچ وقت قبول نخواهم بهشتا نامند، من هم چون فرمانده

 کرد و مرگ سرخ و شهادت را بر آن ترجیح خواهم داد.
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  :اکبر علینام 

  :آرانی صالحینام خانوادگی 

 حسنفرزند : 

 23/4/1311شهادت:  تاریخ 

   :جبهه شلمچه )عملیات رمضان(مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای کوه فقوط درآمودش از    ای مذهبی و زحمتکا متولود شود. خوانواده   در خانواده 1338درسال 

لگی وارد مدرسوه شود. او از هووش خووبی     سوا  1آمد. علی در سون  دسترن  قالبیافی بدست می

کرد. جوور  شد درکارهای خانه به والدینا کمک میبرخوردار بود. هنگامی که از درس فارغ می

ای دیگور قورار   ای مورد ستم عدهکرد که چرا باید عدهو ستم ستمکاران برای او سئوال ایجاد می

کل گرفت و بورای روشون شودن    گیرند و این سئوال بعنوان دو جریان مخالف هم در فکرش ش

رفت تا برایا بیشتر مبرهن شود. پایوان تحصویل او در   بیشتر آن به مجالس مذهبی و مساجد می

دبیرستان با انقالب اسالمی به رهبری امام امت مواجه شد و در این زمان بوود کوه بوا دوسوتانا     

مدوش دیگر مردم حضوور  ها تظاهرات، هکرد او در اوج راهپیماییهای امام را پخا میاعالمیه

 داشت.کرد و پشتیبانی خویا را از رهبری اعالم میپیدا می

هوا و دسوتجاتی کوه بوا     او عالقه خاصی به روحانیت مبارز در خط امام داشت و در این راه گروه

کرد. شهید پس از اخوذ دیوپلم از   عناوین مختلف در صدد تضعیف این روحانیت بود، مبارزه می

مینی )ره( کاشان، در دانشوگاه شویراز پذیرفتوه و در رشوته رواشناسوی مشوغول       دبیرستان امام خ

های منوافق در دانشوگاه در   تحصیل شد. او در دانشگاه هم فعالیت سیاسی را رها نکرد و با گروه

ها علی ها تعطیل شد و با تعطیل شدن دانشگاهستیز بود تا اینکه به علت انقالب فرهنگی دانشگاه

در آمد و پس از مدتی خدمت در سپاه کاشان، بعنووان مسوئول پرسونلی بسوی      به عضویت سپاه 

ازدواج کرد، چند روزی نگذشته بود کوه   51سپاه آران و بیدگل معرفی شد. علی در دی ماه سال 

تصمیم اعزام به جبهه گرفت و به جبهه آبوادان ماهشوهر اعوزام شود و پوس از دو مواه بوه شوهر         

تحان تربیت معلم شرکت کرده و قبول شد، ولوی روح سرشوار از   بازگشت. او پس از مدتی در ام
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های گیالن غرب اعوزام شوود و   عشق به اسالم باعث شد تا او سر از پا نشناسد و مجدداً به جبهه

برای مرتبه سوم هم به منطقه شوش اعزام و در اولوین مرحلوه علمیوات فوتح المبوین شورکت و       

ردید. پس از بهبوودی بعنووان محوافظ اموام جمعوه      مجروح شده و در بیمارستان مشهد بستری گ

کاشان انتخاب شد و پس از مدتی به علت عالقه به جنگ و جهاد، وارد جبهه خرمشوهر شود توا    

، مصادف بوا بیسوت و دوم رمضوان،    23/4/11معشو  خویا را بیابد. سرانجام علی در سحرگاه 

عثوی از ناحیوه شوکم و قلوب     در جبهه شلمچه در عملیات رمضان بوسیله رگبار مسلسل دشمن ب

 مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به ندای حق لبیک و به سوی معشو  خویا شتافت.  

                        

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.           
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  فرازي از وصیت نامه پاسدار شهید علی صالحی
 

که وصیت نامه بنویسم یا پیامی بدهم ولیکن وظیفه شرعی خویا  ... من قابلیت آن را ندارم

دانم که چند کالمی با امت حزب اله و برادران و دوستان سخن بگویم. برادران عزیوز، اینوک   می

مذهب انسان ساز اسالم به پایمردی امت و امام و خوون مقودس شوهیدان در جهوان بوه عنووان       

ی ظلم و جوور را بوه لورزه در آورده اسوت. اسوکتبار      هاقدرت متکی به خدا شناخته شده و کاخ

جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ و طفل نامشروع خوویا، یعنوی اسورائیل غاصوب بوا قودرت       

اسالم مستقیماً وارد جنگ شده است و این جنایتکواران مودعی حقوو  بشور، روزی نیسوت کوه       

را به خاك و خوون  های مستضعف جهان به خصوص فلسطین عزیز و شیعیان جنوب لبنان ملت

انود،  نکشند. اینک یزیدیان، در صف حزب الشیطان و حسینیان، در گروه حزب اهلل تشکیل یافتوه 

ای برادر تو خود انتخاب گر هستی و باید یکی از این دو راه و هدف را انتخاب نمایی، شوهیدان  

ربال را اداموه  انقالب ما راه حسین )ع( را انتخاب کردند و با خون سرخ خویا، انقالب سرخ کو 

 دادند و اگر تو پیامبر خون شهیدان هستی باید راه و هدف آنان را انتخاب نمایی.
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  :علیرضانام 

  :آرانی صدیقنام خانوادگی 

 فرزند: حسین 

  :1/11/1315تاریخ شهادت 

   :(5شلمچه )کربالی مکان شهادت 

  :بسیجینوع عضویت و شغل 

  :مامزاده هالل ابن علی )ع( آرانگلزار شهدای امکان دفن 

 

ای مذهبی و مستضعف چشم به جهان گشود. به خواطر عالقوه   در خانواده 1342علیرضا در سال 

 7زیاد خانواده به خاندان اهل بیت و ائموه اطهوار )ع(، نوام او را علیرضوا گذاشوتند. او در سون       

ت به پایان رسانید و سپس برای سالگی وارد دبستان نظام وفای آران شد و این دوران را با موفقی

ادامه تحصیل وارد مدرسه راهنمایی شهید علی خدمتی شد. او در نوجوانی با ایمان و با اخالص 

بود به احکام دین مثل نماز و روزه و درستکاری، رازداری و امانتداری اهمیت زیادی قائول بوود.   

می بود و او همیشوه بوا روحوانیون    اتمام دوران راهنمایی علیرضا مصادف با پیروزی انقالب اسال

ها و عکس حضرت امام ها حضور فعال داشت و در پخا اعالمیهدر تماس بود و در راهپیمایی

کرد. پس از دوران راهنمایی وارد هنرستان نراقی کاشان شود و  )ره( با سایر دوستانا شرکت می

پوس از آن بوه خودمت    اش بود مشغول تحصویل شود و   در رشته راه و ساختمان که مورد عالقه

مقدس سربازی رفت و به غیر از سه ماه مدت آموزشی بقیه خدمت را در خطووط مقودم جهبوه    

شرکت کرد و در این مدت چند مرتبوه   5های متعددی از جمله در کربالی گذراند و در عملیات

از ناحیه پا و صورت و سینه مجروح شد و پس از هر مجروحیت با بهبوودی نسوبی وارد جبهوه    

 د.ش

علیرضا از روحیه باالیی برخوردار بود و بسویار متواضوع، هویچ وقوت از کارهوایا در جنوگ و       

کرد که مبادا موجب غرور شود، او پس از دوران سربازی در مرکز تربیوت  ها تعریف نمیعملیات

معلم شهید باهنر اصفهان در رشته حرفه و فن مشغول به تحصویل شود و همزموان بوا گذرانودن      

ازدواج کوورد و دو روز بعود از ازدواجوا حجلوه دامووادی را     1315لیوه، در سوال   تحصویالت عا 
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-شد حتی لحظوه ها شتافت، عشق و ایمانا همواره باعث میهمچون حنظله رها کرد و به جبهه

 ای از جنگ تحمیلی و حضور در جبهه دریغ نورزد.

وی دیرینوه خوود   شرکت کرد و در محور شلمچه بوه آرز  5علیرضا سرانجام در عملیات کربالی 

 رسید.

 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.               
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 فرازهايی از وصیت نامه دانشجوي شهید برادر علیرضا صديق

دانی که هدف ما شهادت نیست دانی که ما چقدر مشتا  شهادتیم و نیز میپروردگارا تو خود می

ت ... خدایا تو شاهد باش موقعی که از خانه روانه جبهه شدم فقوط بوه   بلکه پیروزی در راه توس

خاطر تو بود. خدیا ... آمدم که این بار با خون خود درخت فرخنده اسالم را آبیاری کنم کوه بوه   

ندای حسین زمان امام عزیزمان خمینی کبیر )ره( لبیک گفته باشوم. آری مون بوه خواطر رضوای      

 روم تا در این راه انجام وظیفه کنم.اسالمی به جبهه میاسالم و دفاع از حریم کشور 

رود زحمات طاقت فرسای شما را ولیکن به یادت بیاورم آن موقعی پدرم، ای پدر عزیز یادم نمی

شوتافتیم و بودان کوه    کردیم ای کاش ما هم کربال بودیم و به یاری حسین )ع( میرا که زمزمه می

؛ ای پدر مهربانم! اگر چه فرزندت در راه خودا فودا شوود بورای     مردم کوفه نیستیم امام تنها بماند

 شود. شما نباید جای هیچ گونه ناراحتی باشد چون یک افتخار بزرگ است که نصب تو می

 اما مادرم:

به حجله میروم شادان ولوی زخموی     ببوسم دستت ای مادر که پروردی مرا آزاد 

 به تن دارم

 به جای رخت دامادی، لباس خون به تن دارم  مادبیا بابا تماشا کن فرزندت شده دا

دانم که منتظر من بودی تا برگردم و در کنار شما زندگی کونم ولوی خودا    ای مادر عزیزم، می

 خواست من به آرزویم برسم و در بهشت آخریت شما را شفاعت کنم.

پورواز   خوانی روحوم اما وصیت به تو ای همسر، همسرم! شاید هنگامیکه وصیت نامه مرا می

کرده باشد، امیدوارم که در مورگ مون گریوه و زاری نکنوی و همچوون زینوب )س( ماننود کووه         

استواری باشی و افتخار کنی که شوهرت در این راه به شهادت رسید. اموا بورادران و خوواهرانم،    

 ام بر روی زمین افتد.ها حضور فعال داشته باشید و نذارید اسلحهدر تمام صحنه
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 عباسم: نا 

  :بیدگلی صالحی پورنام خانوادگی 

 :حسین فرزند 

  :23/12/1315تاریخ شهادت 

   :شلمچهمکان شهادت 

  :معلمنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امام هادی )ع( بیدگلمکان دفن 

 

ای مذهبی و اصیل همان سال که امام امت به تولد یارانا چشم داشت، در خانواده 1342درسال 

را بور او  « عباس»ندی دیده به جهان گشود که پدر و مادر نام زیبای علمدار کربال در بیدگل، فرز

نهادند. باشد تا او نیز با اقتدار به سردار رشید کربال علمدار اداء دین کند و در یورش بوه ظلوم و   

 ستم، سرداری رشیدگردد.

واده سپری کورد  های کودکی را در محیطی آکنده از پاکی و صداقت، تحت تربیت خانعباس سال

سالگی قدم به محیط مدرسه گذاشت. دوران تحصویل را بوا موفقیوت گذرانود. در دوران      7و در 

تحصیل عالوه بر تحصیل علم و دانا از کسب معارف اسالمی نیز غافل نبوود و بوا شورکت در    

پرداخوت. دوران  جلسات مذهبی و با مطالعه کتوب بوه پورورش روحوی و معنووی خوویا موی       

همزمان با دوران شکوفایی انقالب اسالمی بود. او هموراه بوا دوسوتان نوزدیکا از      دبیرستان وی

کوشوید و حتوی از   جمله شهید عنایتی و شهید سید علیرضا بنی طباء، در راهپیموایی فعاالنوه موی   

 آمادگی رزمی نیز غافل نبود.

رشوته اموور    پس از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی، با شرکت در کنکور مراکز تربیت معلوم در 

پرورشی به تحصیل ادامه داد و پس از فراغت از تحصیل به تعلیم و تربیت دانا آموزان و آینده 

سازان فردای میهن اسالمی پرداخت. با پذیرش مسئولیت مربی پرورشی مدرسة شوهید خودمتی،   

ع کوشوید. پوس از شورو   به پرورش فرزندان انقالب و آشنا کردن آنها با تعلیم اسالمی سخت می

های نبورد حوق   های انقالب اسالمی به جبههجنگ تحمیلی، جهت دفاع مقدس از میهن و ارزش

علیه باطل شتافت و در همین سال با خواهر یکی از دوستان و همکاران خود )سید علیرضا بنوی  
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های خوود  طبا( ازدواج کرد و پس از ازدواج همراه علیرضا چون دو برادر و یار قدیمی به تالش

 کوشند.های انقالب اسالمی میقق آرمانبرای تح

با شهادت سید علیرضا مسئولیت ستاد امداد و پشتیبانی جبهوه و جنوگ آمووزش و پورورش     

گیرد، ولی او نیز تواب مانودن نودارد و سورانجام بوا شورکت در عملیوات        شهرستان را بعهده می

 آید.به درجه رفیع شهادت نایل می 5کربالی 

                        

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 طائران قدسي

 

 فرازهايی از وصیت نامه معلم شهید عباس صالحی پور

های شب عاشورا است که امام حسوین )ع( نودای هول    کنم که اکنون همان لحظهمن احساس می

که برای خود کنیم  ای و توجیهیدهد و باید که لبیک گفت و گرنه هر بهانهمن ناصر ینصرنی می

و از یاری امام عزیز خودداری ورزیم همانند کسانی خواهیم بود که امام حسین )ع( را شبانه تنها 

گذاردند و رفتند و بعد در سوگ نشسته و گریه زاری و انابوه نمودنود، ولوی دیگور کوار از کوار       

ان خوویا اسوالم و   دانم کوه بوه حود توو    ای نداشت. بنابراین وظیفه خود میگذشته بود و فایده

 جمهوری اسالمی را یاری نمایم ...

سخن با همکاران و دبیران محترم، اینک وظیفه شما تنهوا ریاضوی، فیزیوک، ... و غیوره را، درس     

دادن نیست بلکه اینها فرع است و اصل تربیت اسالمی است، کوه اگور در کنوار تعلویم، تهوذیب      

آورد، شود و اینچنین جنایات را بوه وجوود موی   یای چون صدام منباشد انسان عالم همانند درنده

 طوری عمل کنید که اسالم از شما انتظار دارد و شهیدان همچنین.پس سعی کنید همان

دانا آموزان عزیز، فردای انقالب بدست شما خواهد بود، سوعی کنیود هموراه بوا علوم آمووزی       

ادت در این اسوت کوه در خوط    خویا، احکام اسالم را نیز فرا گرفته و عامل به آن شوید که سع

خواهید که فردای اسالم در جهان سرافراز و مسلمانان سربلند سرخ شهیدان قدم گذراید، اگر می

باشند و در آخرت هم اینچنین، بخوانید و مهذب باشید که در غیر از این خیانت است به اسوالم  

 و خون شهیدان ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

  :حسننام 

  :آرانی نصیادیانام خانوادگی 

 عباسقلیفرزند: 

  :1/1/11تاریخ شهادت 

   :خرمشهرمکان شهادت 

  :محصلنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

سوالگی وارد   1در یک خانواده مذهبی در آران چشم بوه جهوان گشوود. در سون      1343در سال 

وفقیت به پایوان بورد و دوران راهنموایی را شوروع     دبستان شد و دوران تحصیالت ابتدایی را با م

کرد. همزمان با این دوران تظاهرات ضد شاه اوج گرفت و او نیوز همپوای هموه همسونگران، در     

های شبانه و ... سهیم بود. با پیروزی انقوالب اسوالمی وارد دبیرسوتان    ها و نگهبانیپخا اعالمیه

ها، نوارها و سخنان دوستان، هر یوک نقوا   کتابها، های تربیت خانوادگی، اعالمیهشد. آموزش

سازنده و مؤثری داشتند. بواسطه اعتقاد شدید به فرامین حضرت امام )ره( مبنی بور سوازندگی و   

کار بیشتر، تصمیم گرفت شبانه تحصیل و در روز کار کند. پوس از مودتی جهوت کوار بوه یوک       

گفوت:  بیا را سیراب نمایود و بارهوا موی   تواند روحیه انقالرود اما همه اینها نمیکارگاه فنی می

خواهم یک آدم واقعی شوم که در این فکر بود و تصمیم گرفت عازم جبهه شوود. در جوواب   می

گفت: جبهه کارخانه آدم سوازی اسوت و   دوستان که پرسیدند دلیل اعزام تو به جبهه چیست؟ می

آنچنان شویفته شوهادت شوده    عازم جبهه شد و  14/12/11خواهم آدم شوم سرانجام در تاریخ می

بود که در فاصله کوتاهی بعد از اعزام به جبهه در عملیات پیروزمند فتح المبوین خوون پواکا را    

 خالصانه ارزانی این راه مقدس نمود.

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                           

 

 

 

 

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي

 



 178 طائران قدسي

 

 گرامیش هاي شهید حسن صیاديان از زبان خانوادهويژگی

تور خوو   داشت و سعی داشت با یک لبواس سواده  قناعت: او در راه مستضعفین گام بر می -1

 اندیشید.گرفته همواره به مردم می

در خط اسالم و امام بود: او مطیع محض امام و دستورات اسالمی بود و بوه هویچ گوروه     -2

 الم شوم.گفت من باید فدای اسغیر خط امامی نپیوست. عاشق امام بود و می

ای مؤمن به اصول اخالقی بود: حسن بسیار مؤدب، خوش برخورد و متواضع بود. روحیه -3

ورزیود.  کرد و بوه هموه محبوت موی    با عاطفه، سیمای عارفانه و مصومانه داشت. آرام صحبت می

اهمیت خاصی به صله ارحام داشت، مطیع دستورات پدر و مادر خویا بوود و احتورام خاصوی    

 ائل بود.برای آنها ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

  :حسیننام    

  :صیادیاننام خانوادگی 

 :عباسقلی فرزند 

  :13/1/1314تاریخ شهادت 

   :پل دخترمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

وی از کودکی در کارهوای خانوه بوه    در یک خانواده کشاورز و مذهبی به دنیا آمد.  1337درسال 

کورد. دوران تحصویلی ابتودایی را در دبسوتان بونصور شویبانی )شوهید        خانواده خویا کمک می

نوذریان فعلی( با اتمام رسانید و پس از آن وارد مدرسه راهنموایی شود و سوپس وارد هنرسوتان     

شاهی، حسین عوازم  صنعتی نراقی کاشان شد. همزمان با آخرین سال زمامداری رمیم خائن شاهن

خطاب بوه سوربازان    1357خدمت سربازی شد. اولین اعالمیه حضرت امام )قدس سره( در سال 

ارتا مبنی بر فرار ارتشیان، باعث شد تا حسین از اولین افرادی باشد که به ندای امواما لبیوک   

م خمینوی )ره(  گفته و مخفیانه از پادگان فرار نماید. پس از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری اما

 او جزء اولین کسانی بود که به خدمت مقدس سربازی رفت.

لبواس مقودس سوپاه را بور تون کورد و پوس از گذرانودن دوران آموزشوی،           1/8/1311در تاریخ 

های کردستان شد. وی در کوتاه مودت یکوی از عناصور فعوال تیوو قودس       داوطلبانه عازم جبهه

بلیغات تیو قدس معرفوی کردنود و پوس از مودتی بوا      شناخته شد و بعدها او را بعنوان مسئول ت

حفظ مسئولیت تدارکات تیو را هم پذیرفت. به گفته فرمانده تیو بیت المقدس کوه در آخورین   

اش طوری بود که هر چه خواستم ببینم هگوید: در آخرین لحظات چهرلحظات با حسین بوده می

فو  العاده نورانی شده بوود. سورانجام    اشاش را ببینم چهرهحسین چه شده است نتوانستم چهره

 قمری به دریا حق شتافت. 1411شهریور، شب اول محرم  13در سحرگاه جمعه 

 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                      

 

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي

 



 181 طائران قدسي

 

 فرازي از وصیت نامه سردار شهید حسین صیاديان

ماران را یاری کنید تا خدا شوما را یواری   قلب تیپیده مستضعفان جهان پیر ج... برادران، این 

 کند، نه به حرف باشد بلکه به عمل.

... اما تذکری به مسئولین، هر پست و مقام و مسئولیتی که به هر عنوان به شما به طور امانت 

 سپرده شده باید از او به طور احسن پاسداری و انجام وظیفه نمایید.

ا و فعالیوت زیوادتر در راه خودا و متحودتر و     ... پس با توان هور چوه بیشوتر کوار و کوشو     

 تر و پایدارتر و از هرگونه تفرقه بپرهیزید و باهم متحدتر شوید.صمیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

  :علی نام 

  :آرانی طالبینام خانوادگی 

 :ذبیح اهلل فرزند 

  :18/1/1314تاریخ شهادت 

   :پنجوین )اشنویه(مکان شهادت 

  :دارپاسنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای زحمتکا و قالیباف بدنیا آمد. تحصیالت در محله میدان بزرگ آران در خانواده 1342درسال 

شوهریور و نظوام وفوا و بورادران شوهید       25هوای  ابتدایی و راهنمایی و متوسطه را در آموزشوگاه 

انید. ایام کودکی و نوجوانی او بوا شورکت در مجوالس موذهبی،     به پایان رس 17عبدالهی با معدل 

هوای موردم انقالبوی در    هیئت و قرائت قرآن و تحصیل علم گذشت و با شروع انقالب بوا تووده  

های انقالب ادامه یافت و به عنووان  راهپیماییها همراه شد. پس از انقالب فعالیت شهید در ارگان

سی  و سپاه به خدمت مشغول بود. همچنین به همراه دیگر مربی در کادر آموزشی رزمندگان در ب

مواه در کردسوتان    1بوه مودت    12برادران در احداث پایگاه بسی  آران فعالیت داشوت. در سوال   

 5های نبرد کشاند و در های رزمی شهید او را به جبههمسئولیت آموزش را عهده دار بود. فعالیت

بیاء( در جبهه حضور پیدا کورد. یوک مرتبوه نیوز در     نوبت از طریق لشگر نجف اشرف )گردان ان

عملیات رمضان از ناحیه دست و صورت مجروح شد. شو  دیدار معبوود سورانجام در عملیوات    

در ناحیه پنجوین دعووت حوق را بوا     18/1/14قادر به شیرینی وصال مبدل شد و علی در تاریخ 

حنه نبورد بواقی مانود. او    اهدای خون پاك خویا لبیک گفت ولی پیکر پواکا همچنوان در صو   

ای انقالبی داشت و شیفته امام )قودس سوره( بوود و آرزوی دیودار او را بوه دل      اخال  و روحیه

داشت لیکن عمرش در این آرزو وفا نکرد. پوس از هشوت سوال مفقوود االثور بوودن در تواریخ        

ر شوهدا  پیکر مطهرش در روز شهادت فاطمه زهرا )س( تشییع گردید و در کنار دیگو  7/8/1372

 به خاك سپرده شد.

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                  

 

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي

 



 182 طائران قدسي

 

 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید علی طالبی

ای پاسداران ای بسیجیان و ای سربازان، سرباز امام زمان آن سربازی است که قبول از اینکوه   

-یعنی پیکار با نفوس کوه علوی )ع( موی     به سالح اسلحه مسلح شود به سالح ایمان مسلح شود،

 فرماید:

پیکار با نفس برترین پیکارهاست . برادران من سعی کنید اسوالمتان از عملتوان جودا نباشود     

ایود  فرماید: یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما ال تفعلون  ای کسوانیکه ایموان آورده  چنانچه قرآن می

. برادران من به رهنمودهای امام این کسوی کوه روح   کنیدآورید عمل نمیچرا آنچه را به زبان می

 پرتالطم اسالم در حال حاضر است گوش فرا دهید و عمل کنید.

گوید: نماز شب را حتمواً بخوانیود آری بورادران در تواریکی شوب سوکوت شوب را        امام می

و شوما بوه   بشکنید و نماز شب را بپا دارید و بدانید که این دنیا جای قرار و پایداری نیست و ما 

کاروانسرای دیگری خواهیم رفت. اگر کار نیکی انجام دهیم اجر آنورا از خودا خوواهیم گرفوت.     

برادران، انقالب ما براساس رهبری امام و روحانیت متعهد، مسئول و مبارز پیروز شده و از شوما  

 خواهم همیشه محافظ روحانیت و امام باشید.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

  :رحمت اهلل نام 

 عباس زادگانام خانوادگی: ن 

 فرزند: حبیب اهلل 

  :28/1/1317تاریخ شهادت 

   :فاومکان شهادت 

  :کارمندنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امام زاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای مذهبی و متدین در آران بدنیا آمد. بعد از گذراندن دوران کودکی راهی مدرسوه  او در خانواده

مانیکه انقالب اسالم به رهبری امام خمینی به پیروزی رسوید. در آن هنگوام رحموت اهلل    شد تا ز

گذراند در اعتصاب و تعطیلی مدارس بر علیه رمیوم سمتشواهی نقوا    سال سوم راهنمایی را می

فعالی داشت. بعد از پیروزی انقالب و بازگشایی مدارس به تحصیل ادامه داد. بوا شوروع جنوگ    

را موقتوًا رهوا کورد و در سونگر رزم و جهواد شورکت نموود و پراکنوده بوه          تحمیلی سنگر علوم  

 داد تا انکه موفق به اخذ دیپلم فنی و مکانیک شد.تحصیالتا نیز ادامه می

ماه از عمر عزیزش را بعنوان بسیجی در جبهوه گذرانود کوه در طوول ایون       31رحمت اهلل جمعاً 

های لبنان های دیگر او شا ماه در جبهههای مختلف حضور داشت. از فعالیتمدت در عملیات

های غاصب به مقابله پرداخت. سال اخذ دیپلم او مصادف با با صهیونیست 1341بود که در سال 

 درگذشت در بزرگوارش بود که مسئولیت او را در قبال خانواده بیشتر کرده بود.

از آن در اداره  بعلت مجروحیت دستگاه گوارشا در جبهه، از خدمت سربازی معاف شود و س 

ازدواج کورد و در حالیکوه چنود     1311امور اجتماعی کاشان استخدام شود. وی در اواخور سوال    

گذشت بار دیگر به جبهه نور و قبله گاه عشوق قودم نهواد و عوروس بوا      روزی از دامادی او نمی

هوم در   چشمانی گریان او را بدرقه کرد. او که قبالً در فاو مجروح و معلول شده بوود، سورانجام  

اش که هموان شوهدا در راه خودا    همانجا برای یاری دین اسالم به رهبری اماما به هدف دیرینه

 بود رسید. باشد که هدفا و دینا برای همیشه پا بر جا بماند.

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                           

 

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي

 



 184 طائران قدسي

 

 زادگان فرازهايی از وصیت نامه شهید رحمت اهلل عباس

حرف امام خمینی حرف اسالم است و اسالم یعنی پیاده شدن قرآن و قرآن کالم خداست، اموت  

شهید پرور، باید سخنان او را با جان و دل پذیرا باشند مبادا روزی خدای ناکرده همچوون موردم   

 کوفه با او رفتار نمایید.

اعوتال آن جانفشوانی کنویم. یوک     باید در راه برقراری اسالم واقعی و قرآن کوشا باشویم و بورای   

 خواهد حال به هر نحوی که باشد.انقالب اسالمی ایثار می

دعای کمیل و سایر دعاها را ترك نکنید که این دعاها سدهای قضای الهی را خواهد شکسوت و  

 کشور ما را هم کشور صددرصد امام زمانی خواهد ساخت.

کوه خودا صوابرین را دوسوت دارد و بدانیود       پدر و مادرم در برابر شهادت فرزندتان صابر باشید

شهادت برای من عروسی است نه مرگ و برایم حجله گاه است نه زندان، چرا که شهادت نقطوة  

تکامل یک انسان است. برادران مهربانم اسلحه مرا به زمین نگذاریود و همیشوه بورای جمهووری     

ادر خود را حفوظ کنیود کوه از    اسالمی کوشا باشید. خواهران عزیزم زینب گونه باشید. سیاهی چ

 خون من مؤثرتر است. خدایا شهادت ما را در راه خودت قبول کن.
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  :ابوالفضلنام 

  :آرانی عباسینام خانوادگی 

 فرزند: رجبعلی 

 :4/11/1315 تاریخ شهادت 

  :(4جزیره ام الرصاص )عملیات کربالی مکان شهادت 

  :طلبهنوع عضویت و شغل 

 :گلزار شهدای امامزاده ابن علی )ع( آران مکان دفن 
 

، مصوادف بوا دوم اردیبهشوت سوال      .م 1387در سحرگاه عاشورای محرم الحورام در سوال   

ای مستضعف و مذهبی، کودکی دیده به جهان گشود که ناما را به پیوروی از  ، در خانواده1341

علموداری باشود بورای کوربالی     علمدار کربالی حسین )ع( ابوالفضل نهادند. بدان امید که او نیز 

شهریور آغاز کرد و در همان اوایول بوا    17دیگر، ابوالفضل تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان 

شرکت در جلسات فرهنگی قرائت قرآن را به خوبی آموخت و با شروع انقالب اسالمی، هموراه  

ای از دریوا بورای   هسیل خروشان امت اسالمی در مبارزه با طاغوت شاهنشاهی، او نیز چون قطور 

پیروزی بر باطل در مبارزات شرکت داشت. با پیروزی انقالب اسالمی در اولین روز بهوار آزادی  

همراه دوستان دیگرش اقدام به ت سیس قرائت قرآن جهت جذب نوجوانان محله نمود توا شواید   

 بدین طریق خدمت بیشتری به اسالم و انقالب کرده باشد.

هوای  قوه تدبیر، اراده و ایمانا به خوبی نمایان بود، در کنار فعالیت ابوالفضل که از نوجوانی

نمود تا از این طریق اش با حضور در زمین ورزش و یک ورزشکار خوب بودن، سعی میمذهبی

نیز جوانان را به سوی مجالس مذهبی جذب نماید. با شروع جنوگ تحمیلوی و شوعله ور شودن     

های نبرد در دلا زبانه کشید. اموا بودلیل سون کموا     نآتا نبرد، آتا عشق به حضور در میدا

های نبرد پذیرفته نشد. روح زنده و قلب دلسووز ابوالفضول کوه وی را از    جهت حضور در میدان

داشت، او را بور آن داشوت توا بوا شورکت در کنابخانوه محول و افوزایا         سکون و رکود باز نمی

نماید. باالخره با کوشا فوراوان موفوق   های مذهبی سعی در انجام وظیفه در پشت جبهه فعالیت

از طریق بسی  مستضعفین به استان محروم سیسوتان و بلوچسوتان    1312شد در شهریور ماه سال 

اعزام شود و بعد از مراجعت از آنجا به ادامه تحصیل در حوزه علمیه پرداخت. بعود از شوهادت   

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي
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ه مظلووم کردسوتان عزیموت    دوستا شهید نعمت اله حاج جمالی دوباره از طریق بسی ، به خطو 

 نمود در آنجا در واحد اطالعات سپاه پاسداران به انجام وظیفه مشغول شد.

شتافت، با خود عهود  های نبرد میبه سوی میدان 3/2/15ابوالفضل وقتی آخرین بار در تاریخ 

در نیموه شوب چهارشونبه     4کرده بود تا پیروزی جنگ برنگردد و سرانجام در عملیوات کوربالی   

ای سوبکبال بوه   با اصابت تیری به ناحیه سر با قلبی آکنده از عشق و ایمان چون پرنوده  4/11/15

 معراج پر کشید.

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                  
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید ابوالفضل عباسی

چون باالترین مقام را نزد خدا دارای و بیشترین زحموات را بورایم متحمول     ... مادر مهربانم،

ای ولی با این حال خوشحال باش چونکوه بهشوت را   ای و بیشترین نافرمانیها را از من دیدهشده

زیر پای تو جویا شدم و حرکت کردم پس در شهادت فرزندت نگوران نبواش، چوون خوون مون      

حسین )ع( و دیگر شهدا نیست . پس خوشحال باش و سورفراز  رنگین تر از خون علی اکبر امام 

و گریه و زاری مکن و هرگاه خواستی گریه کنی به یاد شهدای کربال گریه کن، زیرا آنها عوزادار  

 نداشتند. مادرجان حاللم کن و از تقصیراتم درگذر و از خدا برایم  طلب مغفرت نما.
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  :محمد علینام 

 آرانیعبدالهی خانوادگی:  نام 

 د : مسلمفرزن 

  :11/2/1357تاریخ شهادت 

   :قممکان شهادت 

  :روحانینوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امام زاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

در آران دیده به جهان گشوود و در هموین     در یک خانواده متوسط و مذهبی 1331علی در سال 

ابتدایی را به اتمام رسانید. سس وارد مدرسوه راهنموایی و    1ا اینکه کالس دیار به مدرسه رفت ت

دبیرستان شد ولی درس دبیرستان را به پایان نرساند و به کمک والدین خوود بوه کارقوالی بوافی     

 پرداخت .

برد و از جنایات ظوالمین و سوتمگران رنو     علی هرگز کلمه مسئول و مسئول بودن را از یاد نمی

با دختر عمومی خود ازدواج کرد که از او دو فرزنود بوه یادگوار مانوده      1351در سال برد. او می

برای کسب علم و فضیلت رهسپار حوزه علمیه قم شد و نصف روز را  1351است. وی در سال 

آمود،  های جمعه از قم به زادگاها آران موی خواند. او شبکرد و نصف روز را درس میکار می

جنایات پهلوی آگاه کند. تا زمانی که حضرت آیت الوه حواج سوید مصوطفی     تا اینکه مردم را از 

خمینی )ره( به شهادت رسید، در بیشتر شهرهای ایران جلسات و مجلس یاد بوود بوه پوا شود و     

تهران هم در مسجد ارگ سخنرانی بود که تظاهراتی آنجا بر ضد دیکتاتوری پهلوی شوروع شود،   

 د حمله وحشیانه مزدوران پهلوی قرار گرفت.علی در آن تظاهرات شرکت داشت و مور

کند پس از غسول، نمواز و   مطابق روز چهلم شهداء یزد، غسل شهادت می 11/2/1357در تاریخ 

گوید من شاید برنگردم ایون قورآن   کنند که خود میخواند و قرآنا را در نوار ضبط میقرآن می

 را یادگار داشته باشید.

شود و پلویس موزدور بوه موردم     تظاهرات باشکوهی برگزار میآن روز پس از ختم جلسه در قم 

نمایند او چند نفر دیگر از رفقوایا بوه طورف    کنند. پس از اینکه جمعیت را متفر  میحمله می

شوند و در همانجا توسط م مورین از خدا بوی خبور   خیابان بهار جنب مدرسه حجتیه کشانده می

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي
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هوای تانوک از روی قسومتی از    شده، یکدفعه چورخ که نعره کشان به سوی علی و دیگران روانه 

 رسد.گذرد و به مقام رفیع شهادت میبدن علی می

آن بدن پاك و عزیز بدست جالدان دمخیم افتاد تا یکی دو روز بعد از مبارزه ساواك و شهربانی 

بار قم توسط برادران دینی مبارز جسد او تحویل گرفته شد و به آران منتقل گردید و برای اولین 

در آران آن چنان تشییع از یک شهید مجاهد به عمل آمد که ماندارمری آران را بوه لورزه در آورد   

 و قدرت کنترل را از دست آنان خارج نمود.
 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                           
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  :قاسمابوالنام 

  :آرانی عربیاننام خانوادگی 

 احمد  فرزند: 

  :23/4/1311تاریخ شهادت 

   :شلمچه )عملیات رمضان(مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امام زاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای مذهبی و محروم کوه بوه کوار کشواورزی و قالیبوافی      در آران در خانواده 1341قاسم در سال 

نیا آمد و از دوران کودکی رن  و زحمت طبقه محوروم را بوا تموام وجوودش     اشتغال داشتند به د

کرد. او به اسالم و امور مذهبی عشق و عالقوه خواص داشوت. او در جلسوات موذهبی      لمس می

مانود. بوا شوروع    همواره نقا فعال داشت و در حین تحصیل از وظایف مذهبی خود نیز باز نمی

هوای موذهبی و   همگام بوا انقوالب بوه تشوکیل گوروه      حرکت اسالمی ملت مسلمان ایران، قاسم

فرهنگی پرداخت و در تظاهرات نقا فعالی داشت به طوریکه با کمی سن از طرف م موران شاه 

یک مرتبه دستگیر شد. احساس مسئولیت مذهبی و انسان دوستی وی ایجاب کرد کوه در واقعوه   

هوای  و با پیروزی انقالب در کمیتهبرای کمک به آنها حضور پیدا کند  1357زلزله طبس در سال 

موفق بوه اخوذ دیوپلم هنرسوتان شوده و در انیسویتو        1358انقالب به فعالیت ادامه داد و در سال 

تکنولومی کاشان پذیرفته شد و در همان سال با عشقی که خودمت بوه انقوالب و رهبوری اموام      

بوا اولوین    1358اه داشت، به عضویت سوپاه پاسوداران انقوالب اسوالمی کاشوان در آمود. دی مو       

م موریت به سیستان و بلوچستان اعزام و پس از آن با شروع حرکات مذبوحانه ضود انقوالب در   

کردستان، عازم اولین م موریت خود شد که در این م موریوت بوا نارنجوک از ناحیوه سوینه و پوا       

جزء  مجروح شد. پس از بهبودی از طرف سپاه کاشان برای طی مراحل آزمایشات بدنی و رزمی

نفری بود که جهت آموزش چتربازی از میان اعضاء سپاه قم و کاشوان انتخواب شود و     5یکی از 

به سوپاه گچسواران اعوزام     1351پرش اخذ کرد. شهید در سال  5دیپلم چتربازی خود را پس از 

شد و از همان منطقه به جبهه جنگ در آبادان رفت که از ناحیه کتف و پا مجدداً مجروح شود و  

بهبودی برای چهارمین مرتبه به عنوان خمپاره انوداز در م موریوت رزموی آبوادان شورکت       پس از

 

 

شهيد الصاق عكس  

 ماشا اهلل آتشي
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نمود و با فراگیری انواع فنون رزمی آمادگی خود را بورای شورکت در پنجموین عملیوات )ثوامن      

االئمه(، در شکست حصر آبادان نشان داد. در آن عملیات مسئولیت در هم شکسوتن خوط دفواع    

که در این عملیات نیز از ناحیه سر مجروح و منجر به از دست دادن سوه  دشمن به او محول شد 

داد و چندمین مرتبه برای جراحوی  قطعه از استخوان سرش شد که تا لحظه شهادت او را رن  می

شد و سرانجام نوبت مشخص کرد ولی عشق به شهادت او مانع از بستری شدن در بیمارستان می

های بدنم یکجا مداوا خواهم کرد. ششومین  ودم با سایر استخوانگفت: اگر ببه دکتر معالجا می

م موریت قاسم به مدت دو ماه در جزیره الوان بود که پس از مدتی برای هفتمین م موریت برای 

شرکت در عملیات فتح المبین بوه جبهوه شووش و دزفوول عزیموت کورد کوه در ایون عملیوات          

هوا مسوئولیت   شهادت چند تن از فرمانوده گوردان   سازماندهی نیروها بعهده ایشان بود و سپس با

را بدست آوردند. در  5سایر گردانها نیز در خط به او واگذار شد تا اینکه موفقیت تسخیر سایت 

ها آفرید که زبانزد همگان شد. شهید در این عملیات نیز از ناحیوه پوا   اینجا هم رشادتها و حماسه

روز در پدافنود   15و را از پوا ننشواند و پوس از    مجروح شد ولی روح پر از عشق بوه معشوو ، ا  

از ناحیه دست مجروح شد که منجر به از دست دادن دو انگشت دست راستا گردید.  5سایت 

های جسم خود نشد. روح پر التهاب قاسوم  ها هیچگاه تسلیم درد و رن در مقابل این مجروحیت

کورد هور چوه    نمود، سعی موی برای وصال به دوست آرام نداشت از خدا طلب فیض شهادت می

بیشتر ابعاد معنویتا را تقویت نماید، لذا پس از فتح خونین شهر به مشهد مقدس سفر نموود توا   

ثامن الحج  را واسط خود کند و به درخواست دیرینه خود که همان شهادت اسوت برسود. لوذا    

و در ایون  پس از مراجعت بالفاصله جهت شرکت در عملیات رمضان عازم منطقه عملیوات شود   

عملیات هم بعنوان فرمانده گردان خط شکن مسئولیت خطیر خویا را بعهده گرفت و با تسخیر 

خاکریزهای دشمن بعثی، فریاد مظلومانه ملت ایران را به جهانیان رسوانید و خوود مظلومانوه بوه     

 موالیا حسین )ع( اقتدا کرد و در خون خود غوطه ور شد و به سوی معبود خویا شتافت.  

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                  
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 فرازي از وصیت نامه سردار شهید قاسم عربیان

گیرم که در طول این مدت از شروع انقوالب تواکنون هور چوه کوردم بورای       خدایا تو را گواه می

خوود را موورد آزموایا و     رضای تو بوده و سعی داشتم همیشه سخترین کارها را قبول کونم توا  

آموزش قرار دهم امیدوارم از من بپذیری، ایون جوان ناقوابلم را در راه اسوالم عزیوز و پیوروزی       

-برم ولی اهمیتی نمیمستضعفین بر مستکبرین. خدایا هر چند از شکستگی استخوانهایم رن  می

ه آنهوایی کوه   هایی از لطوف و رحموت نسوبت بو    دادم به خاطر اینکه من در این مدت چه نشانه

ام، امیدوارم درهای رحمتت هور چنود بیشوتر روی سوربازان     خالصانه در این راه گام نهادند دیده

اسالم گشوده شود تا زمانی که زمینه حکوموت و قیوام مهودی )عو (، ایون یوسوف گوم گشوته         

حضرت زهرا )س( آماده شود. خدایا تو شاهدی که من در هیچ موقع دنبال نام و نشوان و مقوام   

ام. هیچگاه مادیات نظرم را جلب نکرد به لطف و حول و قوه تو خوشحالم از این موضوع،  ودهنب

ولی این باعث آن شده که مقداری در انزوا فعالیت نمایم و سربازی گمنام باشم، هر چند خوودم  

 دادم.این را ترجیح می

حوزب اللهوی در    خواهم که بیشتر با برادران خووب، پواك و موؤمن و   از مسئولین و دوستانم می

 تماس باشند تا بیشتر بتوانند از نیروی آنها در جاهای الزم استفاده نمایند.
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  :جعفرنام 

  :آرانی عربیاننام خانوادگی 

 :رضافرزند 

 :31/4/1312تاریخ شهادت 

   :پادگان حاج عمران عرا مکان شهادت 

  :جوشکارنوع عضویت و شغل 

  :مفقودمکان دفن 

 

در یک خانواده کشاورز و مذهبی در آران دیده به جهان گشوود. او توا دوم    1341سال جعفر در 

راهنمایی درس خواند. بعد از آن به شغل جوشکاری مشغول بود تا زمانی که به خدمت سربازی 

اعزام شد. بعد از آموزش در پایگاه ششم شکاری بوشوهر خودمت را شوروع کورد و چوون یوک       

د به تشخیص مسئولین آن پادگان وارد گروه ضربت گردید. مودت  جوان حزب اللهی و عاشق بو

های زیادی از خود نشان داد که در چند موورد نیوز از طورف    ماه خدمت در آن گروه رشادت 22

مسئولین تشویق شد و طی خدمت در آن پادگان دو مرتبه داوطلبانه به جبهه رفت و در عملیوات  

شناخت و عاشوق جبهوه بوود توا     سربازی سر از پا نمیفتح المبین شرکت کرد. بعد از تمام شدن 

روز مجدداً از طرف بسی  آران به جبهه رفت و در عملیوات والفجور مقودماتی و     5اینکه بعد از 

شرکت کرد و از ناحیه پا مجروح شد و به آغوش خوانواده بازگشوت و حودود یکمواه      1والفجر 

گوردد،  مانند عاشقی که دنبال معشو  موی برای استراحت و مداوا در آران بود ولی در این مدت 

زد تا اینکه مجدداً از طرف بسی  به منطقه اعزام شد ولی این بار دیگور  همیشه حرف از جبهه می

شود و سورانجام در  دانست در این عملیات شهید میزد، گویا میهایا حرف از شهادت مینامه

را نیز به عهده داشت شهید و جسوم   در منطقه حاج عمران که مسئولیت دسته 2عملیات والفجر 

 مطهرش مفقود شد.

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                   
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 فرازي از وصیت نامه برادر شهید جعفر عربیان

بنام خدا و یاد شهدایی که چون صدای حق را شنیدند عاشوقانه بوه سووی او شوتافتند، شوما کوه       

روم توا پووزه ابور    خوانید من با میل و رغبت داوطلبانه به این جهاد مقدس میمه مرا میوصیت نا

قدرتها و جهانخواران را بخاك بمالم و حق مظلومان را از ظالمان بگیرم. پودرم اگور از کنوار توو     

روم نگران مباش این راهی است که سرود آزادگان به ما آموخت و دیگور بورادرم را بوه ایون     می

ای و مون  کن. و اما مادر عزیزم، توو در پورورش در تربیوت مون خیلوی زحموت کشویده       تشویق 

خوواهم.  نتوانستم جبران زحمت کنم. پس از شما پدر و مادر عزیز طلب عفو کرده و پوزش موی 

مرا حالل کنید و شما برادر و خواهران عزیز برای شوادی روح مون بوه اسوالم عزیوز خودمت و       

ید و از کلیه کسانیکه در زمان حیات مون موورد رنجوا و اذیوت     همیشه راستگو و درستکار باش

 اند معذرت خواهی کنید.قرار گرفته
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  :سیف اهلل نام 

  :علی رمضانینام خانوادگی 

 :سلطان علی فرزند 

  :1311مرداد تاریخ شهادت 

   :پاسگاه زیدمکان شهادت 

  :کارگرنوع عضویت و شغل 

  :ی امام زاده هالل ابن علی )ع( آرانگلزار شهدامکان دفن 
 

ای مذهبی و زحمت کا متولد شد. تحصیالت ابتودائی را در مدرسوه   در خانواده 1342در سال 

شهید مطهری )فعلی( گذراند و به علت مشکالت نتوانست به تحصیالت ادامه دهد و مدت چند 

ر نمونه بود و برای جلب نمودن کرد. او که از نظر اخال  و رفتاسال در کارگاه قالی باقی کار می

کاشوان   2برای ادامه کار به کارخانه بافندگی شوماره   1351بیشتر رضایت پدر و مادرش در سال 

رفت. یکسال کارکرد که انقالب و تظاهرات بر علیه رمیم منفور پهلووی شوروع شود و او کوه از     

کورد و بعود از   رات شرکت میافراد معتقد به این انقالب و امام بود، همچون سایر مردم در تظاه

انقالب هم یکی از افراد مؤمن کارخانه بود. وقتی امام دستور داده بود تولید را زیاد کننود او نیوز   

کرد تا تولید زیاد شود و ایون مملکوت بوه خوود     توانست در کارخانه اضافه کار میتا آنجا که می

شد او عالقه زیوادی داشوت توا بوه     که جنگ بین ایران و عرا  آغاز  1351کفائی برسد. در سال 

جبهه اعزام شود. مرحله اول آموزش خود را در بسی  آران و بیدگل گذراند و عضو بسوی  شود.   

ماه به جبهه گیالن غرب رفت و برای مرحله دوم به مدت دو ماه به جبهه  3برای اولین بار مدت 

ی رفتن شو  زیادی داشت او آمد، برااهواز رفت. روحیه آنقدر باال بود که هر وقت مرخصی می

های خرمشوهر رفوت و در اطوراف پاسوگاه زیود عورا  مسوتقر شود و در         برای بار سوم به جبهه

عملیات رمضان شرکت داشت. در ساعت اول حملوه کوه موزدوران در مقابول حملوه رزمنودگان       

که به درجه  تپید با گلوله مورد هدف قرار دادندکردند، قلب او را که برای اسالم میایستادگی می

 رفیع شهادت نائل آمد.
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 فرازهايی از وضیت نامه برادر شهید سیف اهلل علی رمضانی

های نبرد رفتم که احساس کردم ایون انقوالب نیواز بوه خوون دارد و      ... من در حالی به جبهه

 رود. ثابت شده است که انقالب اسالمی ما با خون به پیا می

هوا شوناختم   از معنویات است. من اسالم واقعی را در جبهههای نبرد مرکز عبادات و پر جبهه

و به بزرگی امام عزیزمان پی بردم و با خدای خویا پیمان بستم که جوانم را نثوار ایون انقوالب     

 کنم.اسالمی می

... وصیتم به مادر عزیزم: مادرم مبادا در شهادت من مت ثر شوی که دشمن ما شاد شود و اگور  

 رزندان حسین )ع( گریه کن.خواستی گریه کنی بر ف

مس له، مس له اسالم است و مرگ طبیعی نیست و مرا به خاطر آنکه نتوانستم جبران زحموات  

 بی شمارت را بکنم ببخا و حاللم کن.
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  :حسیننام 

  :آرانی عمو رسولینام خانوادگی 

 فرزند: عباس 

 :31/1/1314 تاریخ شهادت 

  :یدپادگان حممکان شهادت 

  :پاسدار وظیفهنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

در آران بدنیا آمد و دوران کودکی را با مشقت فراوان گذراند و پس از آن بوه   1341در سال 

 دبستان شهید هاشمیان قدم نهاد و مرحله مقدماتی را با شو  و ذو  و موفقیت به پایان رسوانید. 

های پس از آن مشغول بنایی و کشاورزی شد، اما از آنجا که عشق شهادت در سر داشت به جبهه

 ماه در جبهه نبرد حضور فعال داشت. 1حق علیه باطل شتافت و مدت 

حسین وقتی که به سن خدمت سربازی رسید دفترچه آماده به خدمت را گرفت و بوه لبواس   

یک پادگوان حمیود، در اثور حملوه ددمنشوانه هووایی       مقدس سربازی سپاه در آمد و سرانجام نزد

 دشمن به درج رفیع شهادت نائل گردید.

هوا را در  آمود شوب  هایی که از جبهه میاو خیلی مهربان و خوش اخال  بود. او در مرخصی

شود بوه خووبی از    پرداخت و هر کاری که به او سپرده موی پایگاه به پاسداری از حریم اسالم می

پایان سحر، پای در رکاب برا  سپید عشق، نهاد و تکتواز  مد. سرانجام از قافله بیآعهده آن بر می

 این خاك را در نوردید و سرود خوانان، به سرا پرده جانان شتافت. و بی باك، صحرای تفتیده

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                     
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 صیت نامه برادر شهید حسین عمو رسولیفرازهايی از و

خواهم که امام بزرگوار را تنها نگذارید و به پیروی آن رهبر عزیز ... ای امت عزیز از شما می

بودیم و به ندای هل مون ناصور ینصوری    کنید که ای کاش در کربال میبشتابی. اگر شما آرزو می

ده که آماده شووید و قبور شوریفا را از    دادید، هم اکنون موقع آن رسیامام حسین )ع( جواب می

چنگال خون آشامان تاریخ بگیرید و آنچنان مشت محکمی بر دهان آن ظالمان از خودا بوی خبور    

 بزنید که حتی برای یک لحظه نتوانند نطقی بعنوان سلطه بر دیگری بکشند.

ه و سوعادت  بار خدایا، بارها خواستم که به سویت بشتابم ولی چه کنم که حجابها مرا پوشاند

رویوم و در راه توو کشوته    یاریم نکرد. خدای بزرگ تو شاهد باشد که ما به عشق تو به جبهه موی 

 شویم و به جز راه تو و راه حسین )ع( دیگر نظر نداریم.می
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  :جوادنام 

  :بیدگلی عنایتینام خانوادگی 

 :علی محمد فرزند 

 :27/11/1315 تاریخ شهادت 

 منطقه شلمچهادت: مکان شه 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امام زاده هادی )ع( بیدگلمکان دفن 

 

ای مذهبی در بیدگل دیده به جهان گشود که بعودها یکوی از مصوادیق    در خانواده 1/2/1344در 

ره ای هستند که در گهواسخن امام )ره( گردید که فرموده بودند: یاران من آن کودکان شیر خواره

های کودکی را در دامان اند. مادرش او را جواد نامید همنام با جواد االئمه )ع(. جواد سالخوابیده

پر مهر و محبت مادر و تحت سرپرستی پدر به پورورش روح و جسوم و کسوب ادب و فضوایل     

وارد مدرسه صباحی شود. در اثنوای ایون دوران از کسوب      1351اخالقی پرداخت. شهید درسال 

کرد. پس از پیروزی انقوالب و بوا   المی نیز غافل نبود و در جلسات مذهبی شرکت میمعارف اس

هوای سیاسوی انقوالب    باز شدن مدارس وارد مدرسه راهنمائی شد و در کنار درسا بوه فعالیوت  

-پرداخت و در مدرسه با درایت وزیرکی و هوشی که داشت فعالیت منافقین را در گلو خفه موی 

ا و برخوردهای تند از آرامشوی خواص برخووردار بوود بواالخره دوره      کرد در مقابل پرخاشگریه

 راهنمائی و دبیرستان با موفقیت به پایان رساند.

در دوره دبیرستان باب دیگری از فعالیت برایا آماده شد او با شهید صالحی پور )دائوی خوود(   

امی را بورای  به فراگیری آموزش نظامی پرداخت و در پادگان امام حسون )ع( دوره آمووزش نظو   

اعزام به جبهه گذراند و پس از چند ماه از ناحیه پا مجروح شد جواد از این فرصت که مجوروح  

بود و در منزل بستری بود استفاده کرد و درس را ادامه داد و موفق به اخذ دیوپلم شود و پوس از    

و بور   بهبودی در عملیات رمضان شرکت و مجروح شد. در همین حال او را شهید اعالم کردنود 

برند ولی بر اثر حساس شدن دوسوتان و  اثر بیهوشی شدیدی که داشت او را به معراج شهداء می

شووند و بوه   گیرد و متوجه به کار افتادن قوبلا موی  اطرافیانا او باز تحت کنترل پزشک قرار می

دی کنند و مدتی را در بیمارستان نیروی دریائی بستری بوود. پوس از بهبوو   بیمارستان منتقلا می
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اموام حسوین )ع( بوه عنووان مسوئول در محوور        14شود و در لشکر نسبی، مجدداً وارد جبهه می

کنود. بوا   شود. در واحد اطالعات عملیات به صورت چشمگیر فعالیوت موی  اطالعات مشغول می

های اطالعواتی خوود بوه داخول بعضوی      توجه به اینکه به زبان عربی آشنائی داشت در م موریت

هوای  کورد. سورانجام پوس از شورکت در عملیوات     رفت و اطالعات کسب میشهرهای عرا  می

در منطقوه شولمچه بور اثور بموب شویمیایی        5در عملیات کوربالی   1315دی ماه  27مختلف در 

روز مداوا فعالیت پزشکان بی نتیجه ماند و جواد به لقوا   4مسموم و به بیمارستان منتقل و پس از 

سواعت قبول شوهید     3گویند رسد که به او میلین شهیدش میاهلل پیوست و پدرش در حالی به با

 شده است.

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 فرازهايی از وصیت نامه شیهد جواد عنايتی

و توداوم ان   های انقالب اسالمی ایرانف نقا حساس شهادت در پیوروزی ... یکی از ویژگی

ها و دشمنان انقالب ما مجهول مانوده و  است و این همان بعدی است که تاکنون برای ابر قدرت

آنان با جهان بینی مادی خود برای همیشه از شناخت واقعیت جهان معنوی آن عاجزند. شهادت، 

ای از نور میراث ائمه اطهار )س( و اولیاء خداست که به امت مسلمان رسید و برای انسان مرحله

و کمال وجود دارد که بدون شهادت امکان رسیدن به آن نیست. شهادت تزریق خوون اسوت بوه    

پیکر اجتماع و وظیفه هر فرد مسلمانی است کوه در مقابول تجواوزات دشومن بیگانوه از دیون و       

ز میهنا دفاع کرده و از آنجایی که بنده خود را یک فرد شیعه و مسلمان یافتم دفاع از اسالم را ا

های جنوگ آمودم، اگور قورار نبوود کوه نظوام        این مملکت وظیفه شرعی دانستم و به سوی جبهه

جمهوری اسالمی در اقصا نقاط جهان پیاده نماییم هرگز حاضر نبودیم از عزیزتورین چیوز یعنوی    

کنویم. موا بوا    جان در گذریم. ما با کشته شدن خود حقانیت جمهوری اسالمی را به دنیا ثابت می

داریم و سراپاگوش به فرمان ایم دست از این آرمان برنمیکنیم تا زندهن خود ثابت میاهدای خو

 فرمایشات پیامبر گونه امام عزیزمان خمینی کبیر )ره( هستیم....
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  :عبداهلل نام 

  :آرانی غفورهنام خانوادگی 

 :آقا محمدفرزند 

 :8/1/1357 تاریخ شهادت 

  :ب مسجد قاضی جن –آران مکان شهادت 

  :مقنینوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 
 

ای مذهبی و مستضعف، در محلة حجتیوه آران دیوده بوه    در خانواده 1341عبداهلل غفوره در سال 

جهان گشود. وی بدلیل فقر خانوادگی و نبود امکانات کافی برای تحصیل از ابتودای جووانی بوه    

ارگیری و قنایی مشغول بود. وی با توجه به اصالت خانوادگی و بینشی که داشوت از عوزاداران   ک

 امام حسین )ع( بود.

عبداهلل در تظاهرات زمان انقالب شرکت فعال داشوت بطوریکوه یکبوار قبول از انقوالب توسوط       

در  مزدوران شاهنشاهی بازداشت شد و بمدت دو روز موورد اذیوت و آزار مو موران رمیوم شواه     

پاسگاه ماندارمری آران و بیدگل قرار گرفت، او هنگامیکه از محل کار برگشته و برای شرکت در 

داد و راهپیمایی علیه رمیم شرکت کرده بود و در مقابل م موران شاه مقاومت از خوود نشوان موی   

 های مزدوران قرار گرفت.گفت، هدف آماج گلولهمرگ بر شاه می

صوبح مقابول    5/11سواعت   8/1/1357سال نداشت در تاریخ  11ا از برادر غفوره در حالیکه بی

مسجد جامع قاضی آران بر اثر اصابت گلوله دمخیمان شاه بوه شوهادت رسوید و یکوی دیگور از      

 های حق علیه باطل به شهادت رسید. برادرانا هم در جبهه

 

 ام باد.یادش گرامی و راها مستد ،روحا شاد                                   
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  :علی محمدنام 

  :آرانی غفورهنام خانوادگی 

 :محمد فرزند 

 :17/2/1311تاریخ شهادت 

  :پادگان حمیدمکان شهادت 

  :کارگرنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

موذهبی در محلوه   ، در یوک خوانواده   1331شهریور سوال   17علی محمد )حبیب اهلل( غفوره در 

هوای شوبانه مقطوع شوا     ای که بوه علوم داشوت و دوره   حجتیه آران متولد شد. وی بعلت عالقه

ابتدایی به تحصیل ادامه داد و در دوران قبل از انقالب در حالیکه به قالیبوافی مشوغول بوود و در    

بوود. او  هیئت و مجالس مذهبی شرکت فعاالنه داشت و از جمله مسئولین کتابخانه محله حجتیه 

کرد و همواره درب یاور مددکار محرومان و بیچارگان بود و همیشه دلسوزانه به آنان خدمت می

های امام خانه او بر روی فقرا و دردمندان باز بود. وی در تظاهرات زمان انقالب و پخا اعالمیه

ر آمد و با تشکیل سپاه به عضویت آن د 1358)ره( در سطح شهر شرکت فعاالنه داشت. در سال 

های حق علیه باطل شد و در گردان میثم از تیوو ولیعصور   با شروع جنگ تحمیلی رهسپار جبهه

)ع ( مشغول به نبرد شد. پس از مدتی که در سپاه بود استعفا داد. ولی بوا عضوویت بسویجی در    

در عملیات پیروزمندانه بیت المقودس شورکت کورد و در منطقوه پادگوان       1311هفدهم شهریور 

ر اثر اصابت گلوله به آرزوی خود رسید و شربت شهادت را نوشوید. در ضومن از بورادر    حمید ب

شهید علی محمد غفوره یک فرزند پسر به نام اباذر به یادگار مانوده بوود کوه بوه رحموت ایوزی       

 پیوست.  

 یادش گرامی و راها مستدام باد. ،روحا شاد                                     
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 وصیت نامه برادر پاسدار شهید علی محمد غفورهفرازي از 

شهادت نهر آبی است که شهید بواسطه شنا در آن به اقیوانوس بوی کوران و بوی همتوا و بوی       

-رسد و شهادت شربت گوارایی است که شهید با نوشیدن آن عطوا قلوبا آرام موی   نهایت می

م از خدا به دست شما و حاال گیرد. اگر من در پیا شما نیستم نگران نباشید چون من امانتی بود

کنید به جان هموه شوهدا   به خودش بازگشتم. پدر و مادرم گریه به حال من نکنید و اگر گریه می

آرام گریه کنید، که دشمن از گریه شما شادی نکند و شما اگر شاد باشید بوه خودا موا هوم شواد      

اسالم را یاری کنیود ایون   خواهیم بود. چون دشمن در حال گریه است. برادران و خواهران سپاه 

 سپاه جنگ )احد و بدر( است. اگر توانایی دارید به یاری این سپاه به پا خیزید.
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  :محمدنام 

  :فتح القریبنام خانوادگی 

 :رحمت اهلل فرزند 

  :2/3/1311تاریخ شهادت 

   :عملیات بیت المقدس )خرمشهر(مکان شهادت 

  :محصلنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هادی )ع( بیدگلمکان دفن 
 

ای موذهبی و مستضوعف در بیودگل متولود شود. او      ، در خانواده25/1/1342محمد در تاریخ 

سالگی وارد دبستان شد و همیشه شواگرد ممتواز بوود و بورای      1فرزند دوم خانواده بود. در سن 

خوود را شوناخت در اجتماعوات    چندین مرتبه جوایزی هم دریافوت کورد. محمود از روزی کوه     

مذهبی مثل نماز جماعت و جمعه، قرائت قرآن و ... حضور داشت و بوا حضوورش اطرافیوان را    

هوای راهنموایی و   داد. او به علت فقر خانوادگی همزمان بوا تحصویل در دوره  تحت ت ثیر قرار می

 اش کمک کرده باشد.دهکرد تا از این طریق به خانوادبیرستان در اوقات فراغت و تعطیلی کار می

پرداخت ت محمد در محیط مدرسه با استادان خود بر سر مسائل دینی و سیاسی به بحث می

گرفتنود و بوا شوروع انقوالب اسوالمی او هوم در       گاهی بعضی از دبیران تصمیم به اخراج او موی 

های حضورت  کرد، در پخا نوارها و اعالمیهها پیشتاز بود و دیگران را هم تشویق میراهپیمایی

امام و دیگر مراجع فعالیت چشمگیری داشت در مووقعی کوه نمواز جمعوه در شهرسوتان آران و      

بیدگل بر پا شد عضو فعال ستاد نماز جمعه در شهرستان آران و بیدگل بور پوا شود عضوو فعوال      

ای ستاد نماز جمعه بود. وقتی که جنگ تحمیلی عرا  علیه ایران شروع شد محمد به کمک عوده 

از برادران برای کمک به آوارگان جنگی مشغول جمع آوری هودایای مردموی شود. محمود     دیگر 

عالقه عجیبی به روحانیت در خط امام )ره( داشت و با آنها صمیمی بود و برای همین هر وقوت  

برد او استعداد عجیبی رفت و از زیارت آنها لذا میکرد به منزل علماء و مراجع میبه قم سفر می

شه دوست داشت کاری را بیاموزد که بتواند به جامعه خدمت کند و در ایون رابطوه   داشت و همی

مرتبه به جبهه اعوزام شود، کوه     5دست به ابتکارهایی هم زده بود. محمد با شروع جنگ تحمیلی 

در مرتبه اول با ترکا خمپاره مجروح شد و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردید و پس از 
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را در پیا گرفت و برای مرتبه دوم هم مجروح شد و برگشت پوس از مودت   بهبودی راه جبهه 

کوتاهی روزانه نبرد شد. وقتی که مجروح شده بود و در بسوتر افتواده بوود بوه دوسوتانی کوه بوه        

ام و از امتحوان  ام و در جبهه شهید نشوده گفت: من لیاقت شهادت را نداشتهرفتند میعیادتا می

های غرب اعزام شده بود متوجه شود قورار نیسوت    چهارم که به جبهه ام؛ برای مرتبهتجدید شده

عملیاتی در آنجا صورت گیرد و عملیات در جنوب انجام خواهد شد لذا به طرف شوهر و دیوار   

خود آمد که در این میان والدین و دوستان به محمد گفتند: سال آخر تحصیل توسوت صوبر کون    

شوود داد  روند امتحان را سال دیگر هم میس جایی نمیها را بده برو گفت: امتحن و در امتحان

اما االن به قول امام )ره(، مسئله اصلی ما جنگ است. باالخره برای پنجمین مرتبه روانه جبهه شد 

کند که به جبهه بروند و جبهوه  این آخرین مرتبه اعزاما بود که از پدر و برادرش درخواست می

تور  د شاد باالخره برادرش احمد )شهید( را که از خودش بزرگرا خالی نکنند تا دل امام )ره( شا

بود به جبهه برد و در کنار همدیگر رزمیدند و موقع آزاد کردن خرمشهر محمد در عملیات بیوت  

هوای دشومن را منهودم    المقدس شرکت کرد. در حالیکه او یک آرپی جی زن نترس بود و تانوک 

 راه حق بود رسید.کرد به آرزوی دیرینه خود که شهادت در می

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 فرازهايی از وصیت نامه شهید محمد فتح القريب

ایم که خودای نواکرده زحموات موا از بوین      ... ما نباید مغرور باشیم که در این راه جهاد کرده

 تیم شرکت کنیم وظیفه ما بوده است.خواهد رفت چون اگر توانس

... پروردگارا نیت مرا در انجام فرائض دینی خالص و از هرگونه ریا مبرا گردان؛ تو شواهدی  

پورورانم و از توو   دارم و به جز تو هیچ چیز دیگوری در دل نموی  من به جز در راه تو قدم بر نمی

ها م که اگر در برابر این همه سختیخواهم که مرا یاری کنی تا جز رضای تو عملی انجام ندهمی

ها مقاومت نموده و شبها بی خوابی کشیده و هودفمان توو نباشود خسورالدنیا و االخوره      و مشقت

 هستیم.

... پروردگارا قبل از اینکه در این راه قدم نهم مرا بر هواهای نفسانی خویا قالب گردان، توا  

ای بی تقوا من تقوایی عطا کن تا اگر در جامعه بتوانم به نحو احسن فرامین تو را انجام دهم و به

 توان اعمال نیک انجام داد.قرار گرفتم بتوان از بدیها حذر کنم، زیرا در جامعه با تقوا بهتر می

روم، راهی است خدایی و ای پدر، مادر، ... ای مادر عزیزم و ای پدر عزیزم، راهی که من می

با رضایت کامل مرا حالل کنیود. چوون در آنجوا احتموال     خواهم خواهران و برادرانم، از شما می

 برگشتم خیلی کم است.

کنم: ... من به عنوان یک سرباز اسالم، اگر خدا قبول کند، از میان سنگرهای خونین اعالم می

کننود دوری  که ای ملت مسلم، هیچگاه از روحانیت حقیقی و متعهد که برای شوما خودمت موی   

 ستاوردهای استعمارگران داخلی و خارجی نگردید.نکنید و دستخوش بعضی از د

 والسالم علیکم و رحمه اهلل
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  :حاج شیخ جوادنام    

  :آرانی قاسمپورنام خانوادگی 

 فرزند: میرزا محمد 

  :4/11/1315تاریخ شهادت 

   :(4جزیره ام الرصاص )عملیات کربالی مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :زار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانگلمکان دفن 
 

ای مذهبی و کشاورز در آران بدنیا آمد و کودکی را در بستر فقور  در خانواده 1341جواد در سال 

های ابتدایی با ورود بوه حووزه علمیوه    و درد و رن  گذراند. تحصیالت خود را پس از طی دوره

عمولی و متعارف بسنده نکرد و مطالعواتا را  ( ادامه داد و در جریان تحصیل علوم م1355)سال 

در حوزه تفسیر و تاریخ و حدیث و ... توسعه و گسترش بخشید. فعالیت علیه رمیم پهلوی را از 

بوا   1355ابتدای ورود به حوزه علمیه آغاز کرد و فعالیت علنی خود را در یکی از روزهای سوال  

لیه رمیم بر در و دیوار مدرسه علمیه های حاوی شعرهای سیاسی عنصب اعالمیه و دست نویس

درس عموومی اخوال  حاضور     آیت اهلل یثربی )ره( کاشان، در حالیکه بقیه طالب بر سور کوالس  

ها گفت: فعالیت علیه رمیم هوم جوزء درس اخوال     بودند، به منصه ظهور رساند و به دیگر طلبه

قم تهیه و بین موردم آران تقسویم   است، همچنین در این رابطه اعالمیه و رساله امام خمینی را از 

 21کرد، که مورد توجه و شناسایی پاسگاه ماندارمری آران قرار گرفتوه بوود توا اینکوه در روز     می

 ( توسط م موران ماندارمری دستگیر و مدتی را در آنجام محبوس بود.5/1/1357رمضان )

ی در او بیشوتر شود   با پیروزی انقالب، شور و هیجان خدمت به نظام نو پای جمهوری اسالم

و در اولین فرصت برای یادگیری فنون نظامی به پادگان آموزشی قم اعزام و پوس از پایوان دوره   

نظامی، به حفاظت از بیت امام )ره( و مدرسه فیضیه مشغول شد. با شروع جنگ تحمیلوی، شویخ   

شوود.  ام موی های آموزشی تهران اعوز جواد قاسمپور به همراه گروهی از طالب به یکی از پادگان

شود که شویخ جوواد بوا یکوی از     ولی به دستور بنی صدر خائن با اعزام آنها به جبهه ممانعت می

پوردازد کوه اعتوراض او باعوث     افسران ارتا که هم عقیده با بنی صدر بود به بحث و گفتگو می

زام به شود دیگر طالب هم با او هم رأی شوند و با نوشتن طوماری به امام )ره( درخواست اعمی

عملیوات   11نماید. او در کنند، که امام عزیز با مالقات آنها و اعزام به جهبه موافقت میجبهه می
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از طرف حوزه  13/7/1351جبهه شرکت فعال داشت، اولین هجرت او به دیار عاشقان در تاریخ 

 1علمیه به سوسنگرد بود که در عملیات فتح سوسنگرد شرکت نمود، سوپس در منطقوه هوویزه،    

ایستگاه آبادان، گیالنغرب و سر پل ذهاب، عملیات ثامن االئمه، عملیات مطلع الفجر )مجوروح(،  

 1فتح المبین )مجروح(، بیت المقدس )فرمانده دسته(، محرم )معاون گروهان، مجروح(، والفجور  

)معاون گردان، مجروح(، خیبور )جانشوین گوردان، مجوروح(، عملیوات بودر )جانشوین گوردان،         

)جانشین گردان( و باالخره در  3)جانشین گردان، مجروح( کربالی  8عملیات والفجر مجروح(، 

( در جزیره ام الرصاص عرا ، در حالیکه بعنوان جانشین گوردان  4/11/1315) 4عملیات کربالی 

نموود، موورد   امام حسین )ع( نیروهوای بسویجی را هودایت موی     14امام محمد باقر )ع( از لشگر 

ر دوشکای بعثیون عراقی قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود رسوید. خوانواده   اصابت گلوله تیربا

ایشان بزرگترین خانواده شهید در شهرستان آران و بیدگل است، شهدا )منتسب به سوردار شوهید   

حاج شیخ جواد قاسمپور، حسین قاسمپور )برادر شهید(، جواد قاسومپور )پسور عمووی شوهید(،     

های شهید(، عبواس و  ه شهید(، محسن و مصطفی عربیان )خواهرزادهاحمد قندیانی )داماد خانواد

های شهید(، مصطفی ملکیان )نوه عموی شوهید(. یکوی از بورادارن    علی اصغر چاقیان )پسر دایی

-ها معروف و خیلی خوش صحبت بود. به طلبهگوید: از نظر حسن اخال  در میان طلبهطلبه می

گذاشت کوه انگوار چنود سوال اسوت بوا آنهوا        احترام میهای مبتدی در همان برخورد اول چنان 

شناختند و شیفته اخال  او شوده  ها او را میآشنایی دارد و همین امر باعث شده بود که اکثر طلبه

کوشوید. شویخ جوواد    ای مشکلی داشت به هر وجه ممکن در جهت رفع آن میبودند و اگر طلبه

داشت و با هموان شوهریه   ده زیستی را دوست میپوشید و بی آالیا بود اصالً ساخیلی ساده می

کورد. در کنوار   گذراند، با این وضع دیگران را هم مساعدت موی مختصر حوزه زندگی خود را می

توانست بی تفاوت بگذرد و مشکل روحوی آنهوا را بوا شونیدن     ناراحتی و مشکالت دیگران نمی

خودش نبود به هور طریوق ممکون    کرد و شکل مادی آنها را اگر در وسع دردهای دلشان رفع می

کرد طوریکه روز بعد شهادتا در منزل شهدی، مرد مستمند و آبوروداری  پیگیری و بر طرف می

گفت: شیخ جواد قرار بود برای منوزلم از  کرد میدر حالیکه در شهادت حاجی به شدت گریه می

او اکثر رزمندگان شهر شهرداری آب تهیه کند که منتظر او بودم. به خاطر ویژگی شایسته اخالقی 

هوای او در جموع   شود همراه او باشند لذا سوخنرانی کردند هر وقت او به جبهه اعزام میآرزو می

شد بطوریکه قبل از های شهر باعث هجوم نیروهای بسیجی به جبهه میرزمندگان و در دبیرستان
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کاشان به مسئول آران  عملیات عظیم خیبر، با اینکه شیخ جواد فردی بسیجی بود، فرماندهی سپاه

گوید به این شیخ جواد بگویید یکی دو جا سخنرانی کند تا بتوانیم نیروی بیشتر برای اعزام به می

جبهه جذب کنیم و مسئولین بسی  هم برای جذب نیوروی بیشوتر، در توابلوی اطالعوات بسوی       

 «رود.شیخ جواد به جبهه می»کنند: ای بدین مضمون نصب مینوشته
 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 211  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

 فرازي از وصیت نامه سردار شهید حاج شیخ جواد قاسمپور

خدایا ترا شکر که ما را در زمانی آفریدی و در آن زمان امام و رهبری به ما عنایت کردی که 

شنی و استقالل هدایت نمود. شما ای امت اسالمی از پوا  ما را از تاریکی، وابستگی و فساد به رو

ننشینید و )بعد از ایران که به پیروزی رسید، نوبت بیت المقدس غریب و کعبه معظمه است کوه  

های جهان بدانید زمانی کوه اسوالم نوظهوور بوود توا دروازه چوین       باید آزاد شود(. ای ابر قدرت

گوش جهانیان برساند. در حوالی کوه جامعوه اسوالمی     پیشرفت کرد و توانست پیغام اسالم را به 

ها را به جهنم خواهد فرستاد. خود یک امت پرتوان و قوی و بیدار است، به زودی شما ابرقدرت

و شما ای امت ایران، همراه بوا اموام کنوار او در راه مسوتقیم حرکوت کنیود و همراهوان اموام را         

ای هوا دیگور گریوه فایوده    که بعد از رفتن بهشوتی بشناسید و نگذارید وقایع هفتم تیر بوجود آید 

ندارد. بر امت اسالمی است که همراه با روحانیت دلسوز در خط امام حرکت کننود و از فورامین   

معصومین استفاده نمایند و در این میان حضرت امام جعفور صواد  )ع( را از جعفور کوذاب بواز      

-ر خط امام حمایت کنید و اگر از آنها کنارهشناسید که هر دو فرزندان امام بودند، از روحانیت د

گیری کنید، عذاب الهی در انتظار شماست. ای امت اسالم چنانکوه خودای نکورده دشومن از موا      

آورد و آنوقت است که کار از دست همه رفتوه  کند و بر ما هجوم میسستی ببیند، جرأت پیدا می

گیرد، ها قرار میخطر صهیونیست است، بیت المقدس غریب که سهل است، کعبه مظلوم همه در

شود. به مسوئولینی کوه بور قودرت     حتی مساجد شهرها هم )مانند: مصر( در خطر جدی واقع می

اید، آگاهی کامل و خدمتگذاری بر اموت و  اند باید گفت که بر خون شهدای گمنام نشستهنشسته

اشوید. ای کسوانیکه روزی   حمایت از امام و رزمندگان و استقامت تا پیروزی را در نظور داشوته ب  

خوانید و فقط خود را پیورو اسوالم فقواهتی    ای را منافق و ضد والیت میای را منحرف، عدهعده

های خود اسوتفاده  دانید، پس عمل در میدان جنگ کجا رفته است؟ چرا از خون شهداء، به ناممی

مزدوران بعثی بورای آنهوا   های سوزانید )مگر آتا گلولهکنید؟ چرا قلب عزیزان رزمنده را میمی

کافی نیست(؟ چرا باید کاری بر سر رزمندگان بیاورید، که شکایت بعضی از شما را بر سور قبور   

شهیدان بگویند؟ خیلی دوست دارم آنطور که در زندگی دنیا مظلوم بود، مظلوم هم بوه شوهادت   

ن عشوق بوه اموام    برسم و در آتا انفجار بسوزم تا از آتا جهنم در امان باشم. آیوا کسوی بودو   

تواند عاشق مهدی )ع ( باشد؟ تا کسی نایب بر حق امام زمان )عو ( را نپوذیرد   خمینی )ره( می

تواند امام زمان )عو ( را بشناسود؟ ای خوواهرانم شوما عفوت و حجواب و دیانوت و        چگونه می
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راضوی   همکاری با انقالب و توجه به سخنان امام )ره( را وظیفه خود بدانید تا خداونود از شوما  

باشد. ای پدر و مادر بزرگوارم، شهادت فرزند شما حسین تنها برادر شیخ جواد برای شما سخت 

 سوزید اما بدانید که از امتحان خود باید پیروز بیرون بیایید و صابر باشید.بود و در فرا  او می
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  :حسیننام 

  :آرانی قاسمپورنام خانوادگی 

 :یرزامحمّدم فرزند 

  :12/12/1312تاریخ شهادت 

   :طالئیه )عملیات خیبر(مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

سوالگی جهوت تحصویل     7در شهر آران دیده به جهان گشود. حسین در سن  1343در سال 

ام نهواد و پوس از پایوان دوره ابتودایی بوه مدرسوه       شهریور گ 17علم و دانا به مدرسه ابتدایی 

اش و عالقه وافرش به روحانیت به تحصیل علوم راهنمایی شهید خدمتی رفت. با توصیه خانواده

دینی )در مدرسه مرحوم آیت اهلل یثربی )ره( پرداخت. همزمان با ادامه تحصویالت در تظواهرات   

هوا و نوارهوای   رکت کرده و در پخا اعالمیوه شد شخیابانی که هر روز به طور مستمر انجام می

 نمود.حضرت امام )ره( نقا مؤثری ایفا می

به اهوواز اعوزام و در عملیوات مهوم تنگوه       1/1/1311برای حضور در دفاع مقدس در تاریخ 

های زیاد از ناحیه پا مجروح گردید کوه مجبوور شود بورای     چزابه شرکت نمود و پس از رشادت

بماند. اما براساس ایمان راسخا دوباره جهت ادامه نبرد با موزدوران   مدت طوالنی در زادگاها

روانه جبهوه شود و در عملیوات بیوت المقودس شورکت و پوس از فوتح          12/11/1311در تاریخ 

هوای  مجدداً عازم جبهه شد و در عملیوات  14/1/12خرمشهر به آران بازگشت. حسین در تاریخ 

ت همسنگرانا در این عملیوات وی بورای شورکت در    شرکت کرد. با شهاد 4و  3، 2، 1والفجر 

مراسم به آران بازگشت. حسین که از طریقی صداقت و پشتکار عزیزان پاسدار را چه در جبهه و 

های مکرر اموام )ره( در وصوف پاسوداران را شونیده     چه در پشت جبهه دیده بود و از طرفی پیام

بوه عضوویت سوپاه     15/8/12در تواریخ   بود، عاشق سپاه و خدمت در این ارگان انقالبوی شود و  

روانه جبهه شد. او در مرحله اول  12/11/12پاسداران انقالب اسالمی کاشان در آمد و در تاریخ 

 11/12/12عملیات خیبر در محور پاسگاه زید شرکت کرد و پس از چند روز مجودداً در تواریخ   

-ها و فوداکاری س از رشادتجهت شرکت در مرحله دوم به محور پاسگاه طالئیه منتقل شد و پ

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي
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اش بوود رسوید و پیکور    های زیادی در این مرحله از عملیات خیبر، به شهادت که آرزوی دیرینه

                     مطهرش در منطقه عملیاتی باقی ماند.

 

 

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد
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 سمپورفرازهايی از وصیت نامه برادر حسین قا

... دوستانم، رزمنده سوپاهی و بسویجی، سونگرتان را حفوظ کنیود چنانچوه اموام فرموود: ای         

ای از هجووم دشومن   های خود را محکم کنید و لحظوه رزمندگان معظم مرزها و سنگرها و پایگاه

غفلت نورزید که لحظات پیروزی بسیار حساس است و به یاری خداونود منوان و دلبسوتگی بوه     

 و مجهز باشید، دشمن را فقیر و بیچاره نشمارید. نصرت او آماده
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  :محمد علینام 

  :آرانی قاسمپورنام خانوادگی 

 فرزند: قاسم 

  :21/7/1312تاریخ شهادت 

   :پنجوین( 4عملیات والفجر مکان شهادت( 

  :محصلنوع عضویت و شغل 

  :آران گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع(مکان دفن 
 

در یک خانواده مذهبی، در محله چهار سو  آران بدنیا آمود، محمود علوی از     1342در سال 

 اوان کودکی با عشق به حسین )ع( و عالقه به بزرگترین سنگر مسلمانان یعنی مسجد، رشد کرد.

دوران ابتدایی را با وجود مشکالت زیواد بوا موفقیوت بوه پایوان رسواند. نبووغ و اسوتعداد و         

که محمد علی چه در خانواده و چه در مدرسه داشوت زبوانزد بوود. بوا شوروع دوران       تیزهوشی

تحصیلی راهنمایی فعالیت مذهبی ایشان شروع شد. همواره در نماز جماعوت و قرائوت قورآن و    

کرد، در کالس اول دبیرستان بود که قیام مردم ایران بوه رهبوری اموام خمینوی     هیئات شرکت می

مان آغاز شد، محمدعلی یکی از افرادی بود که در برپوایی تظواهرات چوه    )ره(، بر علیه ستمگر ز

نمود و در راهپیماییی حضور فعوال داشوت. عالقوه    در دبیرستان و چه در محل خود کوشا می

شود در قالب لفوظ بوه زبوان آورد، هرگواه     شدید وافر ایشان به حضرت امام خمینی )ره(، را نمی

ها بروید و ندای اهلل اکبور داشوته   نمود مبنی بر اینکه بر پشت بامامام خمینی )ره( پیامی صادر می

 داد.باشید ایشان اولین فردی بودند که در کوچه و محله به پشت بام رفته و ندای اهلل اکبر سر می

در دوران پیا از پیروزی انقالب محمد علی همراه برادرانی همچون سردار شهید حاج شیخ 

ها و نوارهای امام خمینوی )ره( در میوان اموت حوزب اهلل سوعی      میهجواد قاسمپور در پخا اعال

 فراوان داشت.

ایشان در کمک کردن به دیگران و دستگیری از مستمندان تا آنجا که در توان داشت کوشوا  

خواست و با آنها به بحث و گفتگو کرد همیشه در مقابل ضد انقالب، به دفاع از انقالب بر میمی

هوای از خودا   ا یاری مقابله با ایشان نبود. بعد از پیروزی انقالب که گروهپرداخت هیچ کس رمی

بورد و همیشوه از حوزب اهلل    بی خبر سرسازگاری با انقالب نداشتند همیشه آنها را زیر سئوال می

 کرد.دفاع می

 

 

 الصاق عكس شهيد

 ماشا اهلل آتشي
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وی با وجود کمی سن با هجوم ناجوانمردانه حزب بعث به ایران اسوالمی و بورای آمووزش    

دگان غدیر اصفهان رفت و بعد از دوره آموزشی بوه جبهوه اعوزام شود، کوه او یوک       نظامی، به پا

ای همچوون  های بوزرگ و گسوترده  بسیجی بسیار فعال و با هوش زیرك و دانا بود و در عملیات

شرکت کرد. چندین بار مجروح شد هنوز  4بیت المقدس، فتح المبین، رمضان، محرم و  والفجر 

شت خوب نشده بود که در عملیات بعدی شرکت کورد و کنتور در   زخمی که از بیت المقدس دا

کورد وی یکوی از بنیوان گوذاران     ماند، بیشتر اوقات در بسی  بود و با آنان همکاری موی خانه می

 پایگاه بسی  شهداء آران بود.

مسئولیت معاون گروهان را داشت. بسویار خووش اخوال  و مهربوان و      4در عملیات والفجر 

ها را کرد بچهه رو بود ولی در موقع عملیات قاطع، محکم، و با اراده برخورد میاهل مزاح و خند

 داد. های دشمن تقویت روحی کرده و دلگرمی میدر پاتک

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                        
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 اسمپورفرازهايی از وصیت نامه شهید محمد علی ق

هوای بیچواره و زبوون دنیوا و آخورت و      دانید، آن کوردلای عزیزان، بدانید که خود نیک می

های بور حوق   تاریخ که آگاهانه قصد آن دارند که در برابر این جریان مقدس و اهداف و خواسته

حوق   شما بایستند و بنای مخالفت بردارند نابود و ذلیلند، چرا که این وعده خدا است که باالخره

باشد که در خوط اموام   گرددو موفقیت شما بسته به این شرط میپیروز و آشکار و باطل نابود می

عزیز باشید و از برخوردها و زندگی و نصایح ایشان الهام بگیرید و بر تمامی مردم از مورد و زن  

باشود   باشد که به حمایت از این بزرگواران بپردازند و رهورو راه ایشوان  مخصوصاً قشر جوان می

 که ادامه حرکت انبیاء به سوی اهلل است.

برادران و خواهران، این چنین است که دشمن قصد شما کورده توا چشوم امیود اموام )ره( را      

های فسواد و تبواهی بور سور راه شوما نهواده اسوت،        های انحرافی در زمینهها و جادهبگیرد و راه

رستگاری و فالح نائل گردیود. بوا یوک دسوت      هوشیارانه و استوار بر راه این امام قدم نهید تا به

سالح را و با دست دیگر قرآن را بگیرید، تا هم از نظر نظامی و هم از نظور مطالعواتی و فکوری    

قوی باشید مگر نه این است که همگان معتقدند و دانشمندان به این متکی که قسمت اعظم راه و 

کند کوه  گیریم، که قرآن نیز به ما امر میا میرسم زندگی را از مطالعه درباره قدما و تاریخشان فر

از تاریخ گذشتگان درس بگیریم. آیا ما هنوز درباره تاریخ برای حماسه و درس و تعلیم انبیواء و  

 ایم؟ای و تفکری و نظری داشتهپیامبر ائمه و اسالم و بزرگان اسالم مطالعه
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  :رضانام 

  :آرانی کاظمینام خانوادگی 

 یداهلل ند:فرز 

  :5/11/1311تاریخ شهادت 

   :جبهه رقابیهمکان شهادت 

  :سربازنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 
 

ای مذهبی در آران پا به عرصه حیات گذاشت. دوران دبسوتان خوود را   در خانواده 1331در سال 

و در هر تابستان در کار خشکشویی بوه پودرش کموک     در مدرسه بونصر شیبانی به پایان رسانید

در مدرسه راهنمایی نظام وفوا تحصویل را اداموه داد. در ایون دوران بوه       1351کرد و در سال می

کرد و به فراگیری قورآن  همراهی پدر با مساجد و هیئت آشنا شد و در مراسم مذهبی شرکت می

و آغاز مبارزات مردم علیه رمیوم ستمشواهی   و مداحی اهل بیت پرداخت با اتمام دوره راهنمایی 

 1354پهلوی به همراهی دوستان به مجالس سخنرانی و مراسم راهپیمایی قودم نهواد و در سوال    

برای ادامه تحصیل در رشته مکانیک عمومی، هنرستان فنی کاشان ثبت نوام نموود و مشوغول بوه     

در صوفوف اول تظواهرات    داد وتحصیل شد و در حین تحصیل به مبارزات خود هم اداموه موی  

پرداخت توا اینکوه   های دستی به مقابله با م مورین شاه میکرد و با درست کردن بمبشرکت می

از هنرستان فنی فارغ التحصیل شد. فعالیت خود را در  1351انقالب به پیروزی رسید او در سال 

  شد و در حد توان جهاد سازندگی آران و بیدگل آغاز نمود و با شروع جنگ تحمیلی وارد بسی

ای کرد.در این دوران فعالیوت او در محول و مسوجد شوکل گسوترده     خود با بسی  همکماری می

گرفت و اخال  خوب او مشو  جوانان محل بود. او برای گذرانودن دوره ضورورت بوه ارتوا     

 هوا اعزام شد و این شور و شو  جبهه رفتن را در قالب سرباز وظیفه در ارتا جبران و در جبهه

حضور پیدا کرد و بعد از یکسال حضور مداوم در جبهه نبورد بوا دشومن تجواوز گور در تواریخ       

 در جبهه رقابیه به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود نائل آمد. 5/11/11

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                
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 ا كاظمیفرازهايی از وصیت نامه سرباز شهید رض

، وارد دانشگاه گردیدم و آن خط اول جبهه بود دانشوگاهی  11/11/11به لطف خداوند، در تاریخ 

توان پیدا کرد. موارد درسی این دانشگاه عبارت است از :درس که نظیرش را هیچ کجای دنیا نمی

موردم   توحید و خداشناسی، عرفان و معرفت، ایثار و فداکاری، از خودگذشتگی و تقوا و تهجد و

هوایی کوه هویچ    گیرد، بهوره داری، دانشگاهی که در آن هر کس به اندازه ظرف وجودش بهره می

تواند جایگزینا گردد و به جرأت باید بگویم که دیودن الاقول یوک دوره کوتواه ایون      لذتی نمی

دانشگاه برای خودسازی انسان بر همگان الزم است. عالی ترین نمره این دانشگاه نمره شوهادت  

کند خود را خالصتر و بی ریاتر کند، خوود را از هور گونوه آلوودگی و     که هر کس سعی می است

گردد؛ در حالیکوه سورش از   زشتی مبرا سازد. وقتی که دانشجویی به درجه عالی شهادت نائل می

بدن جدا گشته و دست و پایا هر یک به طرفوی پورت گشوته و بودنا نیوز تکوه تکوه گشوته         

گوینود خوشوا بوه    کنند و میوزان اما حسرت بار به درگاه خدا ناله میهایا با قلبی سهمکالسی

 بریم.سعادتا، خدایا، بار الها ما نیز در این آروز بسر می
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  :داودنام 

  :کریم پناهنام خانوادگی 

 :علی اکبر فرزند 

  :4/12/1312تاریخ شهادت 

   :پاسگاه زیدمکان شهادت 

  :ارپاسدنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

شهدا با عشق به خدای بزرگ به معشو  خویا پیوستند ما هنوز در خوم یوک کوچوه هوم     »

 «نیستیم

 «(ره»)امام خمینی        

ای مذهبی، چشم به جهان گشود او از کودکی بوا  ، در خانواده1342داود، اوایل فروردین ماه 

گشوت و بوا   شنا شد چرا که صدای طنین قرآن پدرش هر صبح به گوشوا آشونا موی   کالم خدا آ

 شد.خون او عجین می

شوهریور آران مشوغول تحصویل شود. دوران ابتودایی را بوا        25سالگی در دبستان  7در سال 

موفقیت کامل پشت سر گذاشت و در مدرسه نظام وفا دوره راهنمایی را سپری کورد، سوپس بوه    

به کار فنی داشت در رشته صنعت هنرستان به تحصویل اداموه داد. در جریوان    ای که جهت عالقه

کرد. پوس از انقوالب کوالس    انقالب همچون دوستان و دیگر برادرانا در تظاهرات شرکت می

سوم دبیرستان را مشغول تحصیل بود که در این هنگام جنگ تحمیلی عورا  علیوه ایوران شوروع     

را رها و پای دروادی دفاع گذاشت. در حالیکه یک سال به شد. داود جزء کسانی بود که مدرسه 

کردند، عزم و اراده رفوتن بوه صوحنه    پایان تحصیلا نمانده بود و بعضی او را از این کار منع می

نبرد با باطل را نمود و به مهاباد رفت. یکی از ابعاد و صوفات داود اخوالص بوی شوائبه او بوود.      

هوای او را داشوته   ای از خاطرات عملیاتنون نتوانیم گوشهاش باعث شد که تاکاخالص صادقانه

هوا بور او گذشوته بوود جوز از زبوان       کرد. آنچه در جبهوه باشیم. همه چیز را فهرست وار بیان می

 شنیدیم.همسنگرانا نمی
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کورد و بعود از   قناعت او بدین حد بود که همیشه با یک دست لباس ساده اما تمیز بسنده می

کورد و  ا  کوچک در منزل پدر سکنی گزید. هیچ گاه از کمبودها گالیه نموی ازدواجا در یک ات

کورد نموازش در   های خود همیشه سعی موی به هر چه داشت قانع بود و خدا را شاکر. در عبادت

های آخور زنودگی روح بلنود او را    اسرع وقت و با جماعت اداء شود. نمازهایا خصوصاًً در ماه

هایی که داود در آنهوا  اش اثر گذار بود. عملیاتبه راستی در چهرهجال داده بود و صفای باطنا 

هوای فوتح المبوین، بیوت     شرکت کرد عبارتند از: اولین اعزام به مهاباد کردستان سپس در عملیات

 المقدس، رمضان )که به عضویت سپاه در آمد.(

این مدت کوتاه  به جبهه رفته پس از دو ماه و ده روز مرخصی گفته و در 1/12/11در تاریخ 

رود و بعنوان فرمانوده دسوته در عملیوات افتخوار     ازدواج کرد. پس از اتمام مرخصی به جبهه می

 شرکت کرد. 1آفرین والفجر 

به منطقه جنوب رفت و سرانجام در عملیات خیبر در تاریخ  12/11/12داود مجدداً در تاریخ 

بدینسوان کوه فریواد هول مون ناصور       در پاسگاه زید عرا  خون پاکا به زمین ریخت.  4/12/12

ینصرنی حسین )ع( را با گوش و جان لبیک گفت. او که شو  دیودار اموام حسوین )ع( سراسور     

وجودش را گرفته بود در این راه با آخرین نگاههایا در انتظار دیدار روی حسین )ع(، به دیدار 

 خدای حسین شتافت.

 راها مستدام و پر رهرو بادروحا شاد و                                    
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر پاسدار شهید داود كريم پناه

هایی به روند تا فتح نهایی را بدست آوردند و در این راه جواناکنون که رزمندگان اسالم می

دایی که جوان  کنم. ای خپیوندند، پس بنده هم این جان ناقابل خود را فدای اسالم میلقاء اهلل می

را من عطا کردی و اکنون که این جان را گرفتی این شهادت در راهت را برای مون قبوول بفرموا!    

 «انشاء اهلل»که فردای قیامت نزد تو و اولیاء و اوصیاء سرافراز و رستگار باشم. 

اما چند پیام به ملت، ای مردم، ای پاسداران خون شهدا، اکنوون مسوئولیتی بوس عظویم )کوه      

ها طاقت آنرا ندارند( بر دوش شماست و ما این مسئولیت را با خون خوود تموام   و آسمان کوهها

کردیم و اگر این انقالب ان شاء اهلل به انقالب مهدی )ع ( متصل شود، بدانید که روز قیامت نام 

شما در لیست یاوران خمینی )ره( خواهد بود و این امام عزیوز را تنهوا مگذاریود، از فرمایشوات     

ها را خالی نگذارید که اگر بوه ایون   ر و روحانیون در خط امام پیروی و حمایت کنید و جبههرهب

اعمال رفتار نکنید، روز قیامت نزد شهیدان و انبیاء و اولیاء سر به زیر خواهید بود و جوابی برای 

عوه  هیچکدام نخواهید داشت. پس دنیا را کنار زده و به معنویات بپیوندید و نماز جماعوت و جم 

 را ترك نکنید.
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  :رضانام 

  :آرانی گلشننام خانوادگی 

 :شکراهلل فرزند 

  :23/4/1312تاریخ شهادت 

   :مریوانمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ساله بود که به  1کا متولد شد و ای مذهبی و زحمت، در آران در خانواده1341رضا در سال 

دبستان رفت. به علت ترك تحصیل در همان سن مشغول بنایی شد وی از کودکی بوا سوختیها و   

سال در کار بنایی استاد شد. پس از شروع انقالب اسالمی  2مشکالت خود گرفت. پس از مدت 

و مبوارزات وی  همچون دیگر همردیفان خود، در صحنه انقالب فعاالنه خودمت کورد، فعالیوت    

مواه مبوارك رمضوان     21باعث شد که از طرف ایادی رمیم مورد شناسایی قرار گرفت و در روز 

توسط مزدوران شاه دستگیر و پوس از یوک روز بازداشوت آزاد شود. پوس از پیوروزی        51سال 

هوای انقالبوی   سال نداشت عالقه زیادی به خدمت در ارگان 11انقالب، با توجه به اینکه بیا از 

اشت، تا اینکه با شکل گرفتن بسی  در شهرستان آران و بیودگل وارد بسوی  شود و شوبانه روز     د

کرد. پس از چند ماهی خدمت در بسوی  بوا شوروع    بدون هیچ چشم داشتی در بسی  خدمت می

ماه آموزش از آنجا برای اولین بوار بوه    2جنگ تحمیلی به پادگان امام حسین )ع( رفت و پس از 

بهه گیالنغرب اعزام و در آنجا بر اثر موج انفجار مجروح شد ولی با همان حوال  ماه به ج 4مدت 

 به خدمت در بسی  ادامه داد.

بورای دوموین    23/1/11به جبهه جنوب اعزام و در تواریخ   31/7/11تا اینکه مجدداً در تاریخ 

او بار توسط موج انفجار مجروح شد و بعلوت مجروحیوت، مودتی را در آران بوود و وقتوی بوه       

کرد. زیرا معتقد بود که در بسی  عضو شووم دیگور   پیشنهاد عضویت در بسی  را دادند قبول نمی

 آزاد نیستم که به جبهه بروم.

برای سومین بوار   1/12/11آری او عاشق جبهه و جهاد بود و این امر باعث شد که در تاریخ 

پس از یکماه نبرد و سوتیز   به جبهه جنوب اعزام و 15/12/11به جبهه جنوب و مجدداً در تاریخ 
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بوه جبهوه غورب     11با بعثیان کافر، از ناحیه کتف مجروح شد و پس از بهبودی در شهریور سال 

رفت و در عملیات مسلم بن عقیل شرکت نموده و با توجه به مسئولیتی که داشت، نشان داد کوه  

جز خدا هراس ندارنود   جوانان مسلمان این مرز و بوم، در سایه اسالم و رهبری امام از هیچ چیز

و نهایتاً در این عملیات برای چندمین بار مجروح گردید، پس از بهبودی جهت خدمت سوربازی  

اش خود را آماده کرد و عازم خدمت مقدس سربازی شد. پس از دو هفته برای دیدار از خوانواده 

مواه کوه از    2بعد از اش مستقیماً به جبهه مراجعه کرد. مرخصی گرفته و به جای دیدار از خانواده

جبهه برگشت خانواده او تازه متوجه شدند که او این مودت را در جبهوه بووده اسوت. سورانجام      

تصمیم نهایی را گرفت و با پیشنهاد یکی از دوستانا به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ای خودا  های سپاه مشغول شد و در عین حوال کوه بورای رضو    مریوان در آمد. در یکی از قسمت

کرد، از سنت پیغمبر خود غافول نمانود؛ و تصومیم بوه ازدواج گرفوت مراسوم       جهاد و مبارزه می

ازدواجا را خیلی ساده برگزار کرد. رضا که لباس دامادیا همان لباس رزما بود خطواب بوه   

 مادرش این جمله را گفته بود:

ارم که همین لبواس، لبواس   مادر، من داماد شدم و لباس دامادیم همان لباس رزمم بود. امیدو»

بعد از ازدواج مجدداً به مریوان رفت تا اینکه سرانجام در روز چهارشونبه موورخ   « شهادتم گردد.

 شب هنگام درگیری با ضد انقالب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. 31/1ساعت  23/4/12

 پر رهرو باد روحا شاد و راها مستدام و                                         
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید رضا گلشن

های شهدا را سرمشق و مالك خود قرار دهید تا ببینید این شهدای عزیز موا بوه   این وصیتنامه

چه هدف و به چه خاطر کشته شدند. آیا آنها آگاهانه راهشان را انتخاب کردند یا نا آگاهانه؟ اگر 

-بینیم که شهدا آگاهتر از آنکه فکور موی  وصیت نامه این شهدا داشته باشیم میمطالعه کوتاهی بر 

رسد آنها به فکرشان رسیده بود. در این زمان کردند، آگاهتر از آنکه ما به فکرمان میکنیم فکر می

به ندای هل من ناصر ینصری حسین )ع( زمان جواب دهند و قیام کنند و دیدیم که قیوام کردنود   

 این پیام را به گوش ما رساندند و ما موظفیم که از این خون شهدا پاسداری کنیم. و با خونشان

خواهم پیورو  و اما وصیتم، اول وصیتم به برادران بسی  و سپاه است برادران عزیزم از شما می

والیت فقیه باشید و به رهبریت امام عزیزمان معتقد. که این رهبر عزیز ما چشم امیدش بوه شوما   

گویند همه شما ارتا امام زموان )عو (، هسوتید و موا     سی  و سپاه است و آنطور که میبرادران ب

ای کاش مون هوم   »گوید: گوید باشیم. ما باید به خود ببالیم که امام عزیزمان میباید آنطور که می

 کنم.کنند و من چه میآنها چه می« یک پاسدار بودم

را از زمین بردارید و توا پیوروزی نهوایی بور      خواهد اسلحه خونیموصیتم به برادرانم، دلم می

 کفر ظالم بتازید. پیرو والیت فقیه و در مقابل مخالفان آن مخالفت نموده و قد علم کنید.
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  :حسیننام 

  :مختص آبادی بیدگلینام خانوادگی 

 :محمد فرزند 

  :21/7/1312تاریخ شهادت 

   :4مریوان والفجر مکان شهادت 

 کارگرو شغل:  نوع عضویت  

  :گلزار شهدای امامزاده حسین )ع( بیدگلمکان دفن 

 

سالگی در دبستان میرعماد مشغول تحصیل شد. در  1بود. او در سن 1345حسین متولد سال 

اش خوانم بوود در آن زموان    همان کودکی از اعتقاد باالیی برخوردار بوود و چوون معلوم مدرسوه    

د از آن مدرسه تقاضوای انتقوال کورده و بوه مدرسوه      کر)طاغوت( حجاب اسالمی را رعایت نمی

صباحی رفت. او تا پایان دوره در آن مدرسوه بوود، بعود از دوره ابتودایی بوه مدرسوه راهنموایی        

پرداخوت و در ایون راه از   نیکبخت قدم نهاد و در کنار درس به مطالعوه کتوب موذهبی هوم موی     

ین برخوردش خیلی خووب بوود   گرفت. حسپدربزرگ خود که یکی از روحانیون است کمک می

خواند و مسلط بود با شروع انقالب اسالمی کرد. او قرآن را با صوت میو به عهدهایا عمل می

 کرد.ها شرکت میپیشاپیا مردم در راهپیمائی

حسین با آغاز جنگ در آموزش بسی  شرکت کرد. او بارها از بسی  تقاضای اعزام بوه جبهوه   

های دیگر هم رفت توا  کردند. چند بار به شهرستانموافقت نمیرا داشت ولی به علت صغر سن 

موفق شد در آنجا ثبت نام کند و به پادگان آموزشی امام حسین )ع( تهران اعزام شد. در آنجا هم 

بدلیل سن کم پذیرفته نشد، باالخره به شهرش بازگشت و مجدداً در بسی  مشغول به کار شود و  

توانست  1311ای مقاومت را بعهده گرفت. اول مهرماه سال ههای گروهمسئولیت آموزش کالس

هوای مریووان و منطقوه    بود که وارد جبهه 15/7/11های غرب اعزام شود، تاریخ از بسی  به جبهه

عملیاتی دزلی و نوسود شد و تا قبل از عملیات محمد رسول اهلل )ص( در مریوان بود و پوس از  

هوای  با جمعی از برادران عازم جبهه 1/12/11در تاریخ  آن مدتی را به دیار خود برگشت، مجدداً

جنوب شد و در عملیات پیروزمند فتح المبین شرکت کرد و پس از آن در عملیات بیت المقدس 

 برای فتح خرمشهر شرکت کرد.
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های اهواز بستری ای به دست او اصابت کرد. مدتی را در بیمارستانکه در این عملیات گلوله

یص شد. پس از عملیوات بیوت المقودس در عملیوات رمضوان شورکت در حوین        بود و بعد ترخ

عملیات هم مجروح شد و در بیمارستان آذر کاله بابل بستری شد و پس از یوک هفتوه مورخص    

کورد و از اموام حسوین )ع(    شد. او عاشق حسین بود و گاهی در میان برادران رزمنده مداحی می

حسین بود که بار دیگر او را به جبهه فرا خوانود و در  گریست و این عشق گفت و زار زار میمی

با جمعی از برادران به جبهه اعزام و در عملیات محرم شورکت کورد. حسوین در     21/5/12تاریخ 

ها بود و در درگیری با دشمن استقامت خوبی از خود نشان داد این عملیات راهگشای دیگر بچه

. او شیر جبهه بود و زاهد شب. چرا که نماز شبا کردو مثل شیر با تیربارش به دشمن حمله می

شد. حسین بعد از علمیات محرم چند روزی را در آغوش گورم خوانواده   در این مدت ترك نمی

برد. در این مدت از کار و تالش در راستای جنگ غافل نبود و مسئولیت تبلیغات پایگواه  بسر می

عدادی از نیروهای پایگواه را بورای بازدیود از    بود که ت 12فاطمیه را عهده دار شد. فروردین سال 

کند عملیوات  های جنوب کشور همراه خود به شهرك دارخوئین برده بود، که اطالع پیدا میجبهه

-کند که وارد عملیات شود ولی موفق نشده و به دیار خود بر مینزدیک است. در آنجا سعی می

شوروع شوده    1رسد عملیات والفجور  ه میشود و به شهرك دارخوئین کگردد و مجدداً اعزام می

-شروع شد در این میان او به دوستانا موی  4بود ولی در جبهه پدافندی ماند تا عملیات والفجر 

شوم و از نظر روحی خود را آماده کرده بود و هور لحظوه   گوید که من در این عملیات شهید می

شوب هوم شوب جمعوه بوود و او      انتظار شهادت را داشت. باالخره شب عملیات فرا رسید و آن 

دعای کمیل را با استفاده از نور، منور هواپیماهای دشمن با یکی از بورادران خواندنود و عافیوت    

خدا به ندای یارب! یارب! او در آن شب پاسخ داد و پس از اینکه در خوط مقودم پیواده شودند،      

ه باموداد روز جمعوه   هوای اولیو  ها پیاده به سوی مواضع دشمن بعثی پیا رفتند در ساعتساعت

در حالیکه نبرد سنگین بین رزمندگان اسالم و کفر بعثوی در گرفتوه بوود و او مشوغول      21/7/12

 هدایت یکی از گروهانها به سوی دشمن بود به مین برخورد کرده و به شهادت رسید.

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                       
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 ايی از وصیت نامه شهید حسین متخص آباديازهفر

خواستم هزاران جان داشته باشم و در راه تو قربانی کنم و من نیز آگاهانوه ایون راه   خدایا! می

دانند و در راه رفتن در ایون راه، نوه   را انتخاب کردم چون فهمیدگان این راه را مبنای سعادت می

خواهم در بسوتر بوا ذلوت بمیورم و از توو توفیوق       یراه رفتن بلکه غلطیدن است. خداوند! من نم

 شعادت در راهت را خواهانم.

پروردگارا رخت دامادی مرا خاك صحرا و آب غسل مرا خون و سر منزلم را بهشت جاودان 

 قرار بده. پدرم درود بر تو که همچون ابراهیم فرزندت را در راه خدا قربانی کردی.

ید چون امانتی را که خدا به شما داده بوود توانسوتید از   ای پدر و مادر خشنود و سرافراز باش

 آن به خوبی مواظبت کنید و آنطوریکه باید و شاید به او تحویل دهید.

... ای امت همیشه در صحنه و مقاوم ایران، اگر با کمبودی روبرو شدید مبادا ناشوکری کنیود   

سوتیز اسوت و اجوازه ندهیود و     دانید امروز اسالم با شر  و غرب عالم در چون همانطور که می

های متعدد شما را گول بزنند و همیشه در نمازهای جمعه و جماعت و هنگذارید منافقینی با چهر

 های دعا شرکت کنید و صفوف خود را فشرده سازید.جلسه
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  :اصغرنام 

  :مدبرنام خانوادگی 

 :حسین فرزند 

 :1311عملیات فتح المبین سال تاریخ شهادت 

   :خرمشهرمکان شهادت 

  :روحانینوع عضویت و شغل 

  :مفقود الجسدمکان دفن 

 

سالگی وارد دبستان و در  1ای مذهبی و متوسط متولد شد. در سن در خانواده 1341در سال 

وارد مدرسه راهنمایی شد و پس از گذراندن دورة راهنموایی وارد دبیرسوتان شوده و     1351سال 

داد و از اینکه عالقه به روحانیت داشت وارد مدرسه علمیوه مشوهد شود و    تا دوم دبیرستان ادامه 

سال در فیضویه قوم بوه درس علووم دینیوه پرداخوت.        5یک سال در مشهد بود و سپس به مدت 

دوران انقالب اسالمی فرا رسید. برادر مدبر از قوم بوه آران آمود و اولوین تظواهرات در آران بوه       

 دعوت این روحانی برگزار شد.

کرد. او با طبقه محروم جامعوه  برای تبلیغ مسائل اسالمی در دورترین نقاط کشور سفر میاو 

کرد. او یکی از بنیانگذاران زیاد ارتباط داشت و مردم را با این برخوردهای خوب خود جذب می

مدرسه علمیه اران و کتابخانه شهید مظلوم بهشتی بود و در برگوزاری مراسوم عبوادی و سیاسوی     

 ه زحمات زیادی کشید.نماز جمع

باشد. او بورای پنجموین   ازدواج کرد که حاصل ازدواج او یک فرزند دختر می 1358در سال 

کرد و هم یک رزمنده مخلص بوود، در چنود عملیوات    مرتبه به جبهه رفت در جبهه هم تبلیغ می

ا کرد و مهم حضور داشت و آخرین مرتبه در عملیات فتح المبین با رمز یا زهرا )س( حضور پید

 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 

  

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                 
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید حجه االسالم اصغر مدبر

... شر  و غرب و ایادیشان بدانند، که همچو ایثارگران کربال تا آخرین نفر و تا مرز شهادت، 

ها ایستاده و فریادمان بلند است هیهات مناالذلوه هیهوات   ن در مقابل مشکالت و توطئهبا همه توا

مناالذله و هم صدای شهدای همیشه زنده انقالبمان به ساالری شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی 

زنیم: مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار، در کربالی ایران همچون حسین بن علی )ع( فریاد می

دهیم که ای آمریکا، ود: ان کاذب دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی، ندا میکه فرم

کند، اگر به قتول  شوید و ظلم و ستمتان خاتمه پیدا نمیای منافق و ای صدام، یعنی اگر نابود نمی

کشید، مگر با کشته شودن موا و عزیوزان و    ما و از خیانت به حق و مبارزه با دین خدا دست نمی

 اطفال ما، پس بکشید ما را که نابودی و ذلت شما و پیروزی و عزت ما حتماً و همیشگی است.  

... در این مکانهای الهی )جبهه(، شنیدن آوای تهجد و توسل سالکان راه اهلل و اشک عشق 

های توپ و ریختن عاشقان لقاء اهلل، چه پرنور و با صفا است. دنیا بداند که بی اثر ماندن گلوله

های جنگ آنها با همه امکانات ظاهری، کاری انک خمپاره دشمن خدا و خنثی شدن تاکتیکت

الهی و معنوی است و توسط نیروی ایمان و عشق به شهادت است که در خطرناکترین جاها و 

-ایستیم و او را به سزای اعمال خود رسانده و به سعادت و پیروزی میرو در روی دشمن می

 رسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 232 طائران قدسي

 

  :علیرضانام 

  :آرانی مستحکمنام خانوادگی 

 :محمد تقی فرزند 

  :21/2/1311تاریخ شهادت 

   :شلمچهمکان شهادت 

  :بسیجینوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

 ، در یک خانواده مستضعف، در آران دیده به جهان گشود.1343فروردین سال  25در تاریخ 

سالگی به دبستان رفت و پس از گذراندن دوران راهنمایی وارد دبیرستان شود. دو مواه    7در سن 

از حضور او در دبیرستان نگذشته بود که در بسی  کاشان ثبت نوام نموود و بوا وجوود سون کوم       

های حق علیه باطل در جنوب و غرب کشور اعزام و بوه مبوارزه بوا رمیوم     چندین مرتبه به جبهه

-ها و مراسم مذهبی شورکت موی  های مذهبی و سخنرانیپرداخت. علیرضا در فعالیت بعثی عرا 

 کرد و به جلسات قرآن عالقه چشمگیری داشت.

از خصوصیات اجتماعی این برادر، با وجود اینکه خود وضع مناسوبی از نظور موالی نداشوت     

ه ایشوان محوول   ولی درصدد کمک و همیاری به مستضعفان بود چنانکه اگر در این مورد کاری ب

-داد و هرگز کوتاهی و خستگی از خود نشان نمیگردید عاشقانه این درخواست را انجام میمی

داد. علیرضا، تنها فرزند ذکور خانواده بود. با پدر و مادر خواهران خود بسویار مهربوان و رئووف    

 کرد.برخورد می

ی کوه فقوط یوک دانوا آمووز      گردد. آن زماندوران مبارزاتی علیرضا به دوران انقالب بر می

دبیرستانی بود، به خاطر عالقه زیاد به انقالب و اطاعت از امام به تحصیل در دبیرستان نپرداخوت  

ها فعاالنه شرکت داشت. بیا از چند ماهی از جنگ ایران و و همچنان در تظاهرات و راهپیمایی

لیاقت خود را در جبهه نشوان  عرا  نگذشته بود که عاشقانه روی به جبهه نهاد و چون توانایی و 

کرد و در مرتبه سوم در جبهه از ناحیوه پوا مجوروح    داده بود بعنوان دیده بان در جبهه فعالیت می

گردید و مدت سه ماه در بیمارستان اهواز بستری و تحت عمل جراحوی قورار گرفوت و بعود از     

در منطقوه شولمچه )در   آنکه سالمتی خود را بدست آورد برای بار چهارم به جبهه اعوزام شود و   
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سالگی( به درجه رفیع شهادت نائل آمد. خانواده علیرضا مدت سه ماه از شهادت ایشوان   18سن 

خبری نداشتند و بعد از سه ماه، توسط بسی  خبر شهادت وی را آوردنود و پیکور پواك او را در    

 جوار دیگر شهدای جنگ به خاك سپردند.

 روحا شاد و راها مستدام و پر رهرو باد                                         
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید علیرضا مستحكم

... ای نفا  کفر صدامی مرا به سر دار بزنند، سرم را از تنم جدا کنند و دسوتهایم را همچوون   

جگرم را همچون جگر های عباس )ع( از بدن جدا کنند و پاهایم را قطعه قطعه کنند و اگر دست

ای حمزه به نیا بکشند، تا از روی جنازه من نگذرند من اجاز نخواهم داد که کوچکترین خدشه

ام و تا آخرین نفسم و تا آخرین قطره خونم در غورب و شور  و   به اسالم بزنند. تا آخرین گلوله

-ر شود و اگر بموب ها آتا شعله وجنوب و شمال از انقالبم پاسدار خواهم کرد. اگر از دل کوه

های سوازن زمین را خاکستر کنند و اگر دشمنان تا دندان مسلح شوند و اگر با چنگ تنم را ریوز  

-نشینم و از خواب توبه میریز کنند تا انتقام یک یک فرزندان این سرزمین را نگیرم از پای نمی

های م را برفراز همه ملتدهم، باشد که تا پرچم پیروز اسالکنم و با پایداری و هوشیاری پیام می

 این سرزمین پهناور برافراشته نماییم.
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  :سید اصغرنام 

  :بیدگلی مصطفوینام خانوادگی 

 :سیّد فخرالدین فرزند 

  :1/5/1311تاریخ شهادت 

   :عملیات رمضان )پاسگاه زید(مکان شهادت 

 :محصل نوع عضویت و شغل 

  :گلگلزار شهدای امامزاده هادی )ع( بیدمکان دفن 
 

ای مذهبی و از ذریه پواك پیوامبر )ص( در بیودگل متولود شود. او      در خانواده 1343در سال 

اولین پسر خانواده بود و علت نام گذاری به نام اصغر برای این بود که پدرش عالقه خاصوی بوه   

مصیب علی اصغر امام حسین )ع( داشت، لذا نام اولین فرزند پسر خود را اصغر گذاشوت، او در  

سالگی وارد مدرسه صباحی شد و ابتدایی و راهنمایی را بوا موفقیوت گذرانود. بوا شوروع       1سن 

انقالب اسالمی برای ادامه تحصیل خود وارد دبیرستان شهیدان عبداللهی شد و در عین حوال در  

بسی  هم ثبت نام کرد و دوره اولیه آموزشی بسوی  را گذرانود کوه ایون زموان مقوارن بوا جنوگ         

داد کوه بوه جبهوه بورود، لوذا در      ایران شد، او عالقه وافری از خود نشان موی  تحمیلی عرا  علیه

برای گذراندن دوره آموزشی به منظریه تهران عوازم شود و پوس از آن در دوره     11شهریور سال 

شبانه ثبت نام کرد، ولی عشق به جبهه او را از درس خواندن منصرف کرد و بواالخره در تواریخ   

 8/3/11و در عملیات بیت المقدس شرکت کرد و پس از آن در تواریخ  عازم جبهه شد  12/1/11

به شهر خود برگشت. او برای لبیک گفتن به ندای رهبرش حضرت امام خمینی )ره( که فرموود:  

رمضان به جبهه اعزام شد  11مطابق با  21/4/11جوانان جبهه را خالی نگذارید، مجدداً در تاریخ 

شرکت کرده و روز وصلا فرا رسید و آن ناراحتی موردودی   و در مرحله پنجم عملیات رمضان

اش به جبهه حق بر طرف و به دیدار معبودش شتافت و این مرتبه کامالً قبوول شود   از اعزام قبلی

 و آن هم قبولی مورد درگاه باریتعالی.

داد. حتی خواك تویمم   ای داشت، ساده پوش بود اهمیت به واجبات میاصغر اخال  پسندیده

گوینود، یوک شوب    اش موی هد خریداری کرده بود که برای مواقع الزم استفاده کند. خانوادهاز مش

گوید رفوتم کنوار   افتد و میکنند به گریه میدیر به منزل آمد وقتی علت دیر آمدنا را سئوال می

دهم. اصوغر در دفترچوه خواطراتا    قبر دوستان شهیدم با آنها پیمان ببندم که راهشان را ادامه می
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نویسد یک شب شهید مهدی جندقیان را در خواب دیدم که سووار بور ماشوینی اسوت، بوه او      می

گفتم مهدی صبر کن من هم بیایم. گفت این ماشین جا ندارد با ماشین بعدی بیوا. ماشوین بعودی    

هم یک سرنشینا شهید ابوالفضل الماسی بود، به او گفتم صبر کن من هم بیایم، گفت دیگر جا 

آیی. بله بواالخره او هوم رفوت و بوه دوسوتان      دم. گفت غصه نخور تو هم مینیست. ناراحت ش

 شهیدش پیوست.

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                  
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید سید اصفر مصطفوي

ه خون بهای هزاران شهید و مجروح است ... من براساس مسئولیتی که در برابر انقالب اسالمی ک

به جبهه رفتم و به جنگ علیه ضد خدا و خلق خدا پرداختم. این راه را بوا تشوخیص و شوناخت    

کامل انتخاب کردم که همواره تشخیص وظیفه مقدم است بر انجام دادن آن. چه بسا افورادی کوه   

 دهند.حاضرند به وظیفه عمل کنند، اما وظیفه را تشخیص نمی

ایود، قودر   گویود الهوی شوده   . ای امت رشید و خلق آزاد خدا و ای ملتی که نگاه رهبر موی ..

انقالب را بدانید و آنرا با تمام وجود و تا آخرین قطره خون خودتان پواس داریود و دنبوال اموام     

 )ره( و خط امام )ره( باشید.

نکوه یکوی از   ... مادرم، بعد از شونیدن خبور شوهادتم ناراحوت نشوو و خوشوحال بواش از ای       

فرزندانت در این راه به شهادت رسیده؛ مادرم برای من گریه نکون بلکوه بورای علوی اکبور اموام       

 حسین )ع( گریه کن.

ای و امیدوارم که مرا ببخشی از اینکه ای بزرگ انجام داده... پدر جان، بدان که با خدا معامله

 هیچ گونه کار مثبتی و خیرمندانه برایت انجام ندادم.

 

 سالم علیکم و رحمه اهللوال
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  :حسیننام 

  :آرانی ملکیاننام خانوادگی 

 :قربانعلی فرزند 

  :11/12/12تاریخ شهادت 

   :جزیره مجنونمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 
 

اش بعلت عشق به تضعف در آران بدنیا آمد. خانوادهای مذهبی و مسدر یک خانواده 1342تیرماه 

شهریور شد و بعلت فقر  25اهل بیت نام او را حسین نهادند. در سن سالگی وارد مدرسه ابتدایی

کرد. پس از گذراندن تحصویالت ابتودایی وارد   گشت کار میزیاد بعدازظهرها که از مدرسه برمی

خوانود و در کارهوای   نیز با وجود این که درس موی مدرسه راهنمائی نظام وفا شد. در این دوره 

کرد یکی از بهترین دانا آموزان کالس دوره راهنمائی بوود. پوس از   کشاورزی به پدر کمک می

آن وارد مقطع تحصیلی دبیرستان شد و با اصرار دبیران و دوستان در رشته ریاضوی مشوغول بوه    

ب اسالمی به رهبری اموام خمینوی بور    تحصیل شد. سال دوم دبیرستان بود که حرکت علنی انقال

علیه شاه خائن شروع شد او از جمله کسانی بود کوه در برپوا کوردن تظواهرات و راهپیموائی در      

داخل دبیرستان کوشا زیادی داشت. پس از پیوروزی انقوالب اسوالمی بوه فرموان اموام جهوت        

یلوی درس  تحصیل علم در کالس درس حاضر شد ولی با شروع غائلوه کردسوتان و جنوگ تحم   

از طریق بسی  به جبهه مریوان اعزام شد که در  15/11/51خود را نیمه تمام گذاشت و در تاریخ 

این م موریت با وجود آنکه شدیداً مجروح شده بود به شهر خوود برنگشوت. مجودداً در تواریخ     

شود.  با اینکه پدرس را به تازگی از دست داده بود، از طریق بسی  بوه مریووان اعوزام     5/4/1311

هایی که وی در آنها شرکت داشت عبارتند از: طریق القدس، بیت المقودس کوه در ایون    عملیات

گردد سپس در عملیات رمضان بعنوان معاون گروهوان در  عملیات نیز از ناحیه گوش مجروح می

مرحله عملیات فعاالنه شرکت کرد و از ناحیه دست مجروح گردید. پس از بهبوودی جراحوت    5

امام حسین )ع( شورکت   14حرم به عنوان معاون گردان موسی بن جعفر )ع( لشگر در عملیات م

به عنوان معاون گردان یا زهرا لشوگر اموام حسوین )ع( و     1کرد و بعد از آن در عملیات والفجر 

شود و مدتی در بیمارسوتان و منوزل بسوتری    شرکت کرده که زخمی می 4سپس عملیات والفجر 
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در سمت معاون گردان موسی بن جعفور )ع( در یکوی    11/12/1312 گردد و عاقبت در تاریخمی

بعدازظهر بر اثور اصوابت    4های دشمن بعثی در جزیره مجنون در ساعت از بی سابقه ترین پاتک

 ترکا گلوله به سرش مجروح شده و پس از دو ساعت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اد خوبی داشت ولی فردی متواضع و در حسین با آنکه دانا آموز رشته ریاضی بود و استعد

ای های متعددی که بر او وارد شده بود صبور و چهوره مقابل تمام مشکالت زندگی و مجروحیت

کریم باورموان  کردی و چهره متبسم او را مشاهده میمتبسم داشت و هنگامی که با او برخورد می

ای ت آری او خنودان و بوا چهوره   شد که او در مقابل کوهی از مشکالت مردانه ایسوتاده اسو  نمی

 خندان هم به معشوقا رسید.

   

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                     
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 فرازهايی از وصیت نامه سردار شهید حسین ملكیان

بدانید ... ای امت مسلمان قدر این ودیعه الهی که همان امام خمینی )ره( )والیت فقیه( است 

 ای را به ما ارزانی کرده است.که خدا خوب ودیعه

... برادران خط خود را از خوط روحانیوت متعهود و پیورو خوط اموام جودا نکنیود کوه آنهوا           

 سنگرنشینان بحق اسالمند.

... برادران و خواهران پیروی از والیت فقیه )امام خمینی( همان پیروی از رسول خداسوت و  

باشد و هورکس در خوط والیوت فقیوه     ان پیروی از خداوند متعال میاطالعات از رسول خدا هم

 باشد.نیست در خط والیت طاغوت می

های جنگ حق علیوه باطول شورکت    ... من وظیفه اسالمی و شرعی خود دانستم که در جبهه

کنم این آمریکای جنایتکار است که منطقه را به آتا کشیده است، تا بتواند به چپواول و غوارت   

منطقه بپردازد و این جنگ ناخواسته را بر ما تحمیل کرده است که به خیال خام خوود   کشورهای

دوباره ما را به استضعاف بکشاند. آمریکای جنایتکار باید بداند که اگر تمامی امت مسلمان ایوران  

گذارند که او به ایران برگردد، مگر اینکه از روی بدن این امت شهید پرور شهید شوند دیگر نمی

 گذرد.ب
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  :مصطفی نام 

  :آرانی ملکیاننام خانوادگی 

 :احمد فرزند 

  :21/3/11317تاریخ شهادت 

   :جنوب شلمچهمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

نواده محروم و مستضعف در آران )محله وشاد( متولد شد. وی از خا 1341مصطفی در سال 

شوهریور شود و سوپس دوره راهنموائی و دبیرسوتان را در       17بود. از شا سالگی وارد دبسوتان  

 مدرسه شهید مطهری و دبیرستان شهید عبدالهی آغاز کرد که تا دوم نظری درس خواند.

در پایگاه بسوی    1313شد و در سال مصطفی از ده سالگی در قرائت قرآن و نماز حاضر می

های نبرد حق علیه باطل اعوزام و  به جبهه 21/11/15کرد و سپس در تاریخ هدا انجام وظیفه میش

هوای الزم را  جهت آموزش غواصوی دوره  25/11/15وارد گردان یونس )ع( شد و بعد در تاریخ 

به خط پدافندی فاو ام القصر اعزام شد و پوس از آن در تواریخ    17/12/15طی نمود و در تاریخ 

عازم خط پدافندی فواو ام   15/7/11شرکت کرد و مجدداً در تاریخ  4در عملیات نصر  21/3/11

اش بوود  به درجه رفیع شهادت که آرزوی دیرینه 7القصر شد و نهایت در عملیات بیت المقدس 

 نائل آمد.

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                     
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 برادر شهید مصطفی ملكیان فرازهايی از وصیت نامه

در این زمان حساس که جنود شیطان در برابر جنود اهلل قرار گرفته وظیفه هر مسلمان واقعوی  

و موظف و معتقد به احکام خدا و قرآن این است که برای یاری اسالم از جای خوود برخیوزد و   

گ با شرف و عوزت را  از اسالم عزیز دفاع نماید و با خون خود به امام عزیزش لبیک گوید و مر

 ترجیح دهد. بر زندگی ننگین

خداوند عزیز و بزرگوار به این بنده حقیر توفیق داد که گام به سوی جبهه برداشته و در راه او از 

 احکام شرع دفاع و مبارزه کنم و انشاء اهلل که در پایان با یاری او به پیروزی عظیمی دست یابیم.

اکنون زمان آن رسیده که به امام خود لبیک حسین گونه بگوئید  اما ای امت شهید پرور حزب اهلل

توان از پیا برد. امیداورم و برای یاری اسالم رو به سوی جبهه نمایید و فقط با شعار کاری نمی

 گوئید جامه عمل بپوشانید.به شعارهایی که می

گفوتن بوه اموام بوه     ... مادر ای کسی که برادر عزیزت و نور چشمانت محمد علی از برای لبیوک  

شهادت رسید و در سوگا صبر نمودی. مادرم اگر چه من بورای شوما فرزنود خووب و الیقوی      

خواهم که مرا حالل کنی و اگر خواستی برای من گریه کنی بر علی اکبر امام نبودم ولی از تو می

 حسین )ع( گریه کن.
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  :حمیدرضا نام 

  :منصورینام خانوادگی 

 :رضا فرزند 

  :11/12/1312تاریخ شهادت 

   :طالئیه )عملیات خیبر(مکان شهادت 

  :بسیجینوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 
 

 ای متدین و دوستدار اهل بیت متولد شد.در خانواده 25/1/1341حمیدرضا به تاریخ 

 25اهنمائی و دبیرستان را به ترتیب در مودارس  وارد مدرسه شد و دوران دبستان و ر 41در سال 

 شهریور، نظام وفا آران و هنرستان فنی محمد نراقی کاشان گذراند.

وی در دوران کودکی و نوجوانی، فعال و عالقمند به جلسات مذهبی بود اوقات فراغت خوود را  

رگواه آجور پوزی    های قرآن کانون و یا کمک به والدین در قالی بافی و یوا کا با شرکت در کالس

های آرام سیاسی در جامعه او نیز دیدش به مسائل جامعه بازتر شد و گذراند. با شروع حرکتمی

شعارهای انقالبی و کاریکارتورهای نقا بسته بر صفحات کتب درسی وی نشان این بیوداری و  

ود را ت ثیرپذیری اوست. با علنی شدن تظاهرات علیه رمیم طاغوت او نیوز فعالیوت مبوارزاتی خو    

 کرد.علنی کرد و فعاالنه در تظاهرات شرکت می

کورد  های حفظ امنیت شهر شرکت میپس از پیروزی انقالب اسالمی در جلسات انقالبی و گروه

یافت و سپس با با تشکیل بسی  مستضعفین در آران و بیدگل با دوستان خود در آنجا حضور می

و جذب نیرو اقدام به تشکیل پایگاه بسوی    مشارکت و همکاری دوستان برای حفظ امنیت منطقه

شهدا در جوار آستان امامزاده محمد هالل نمودند. وی هنر جوی سال چهارم بود کوه در آزموون   

 ورودی دانشکده افسری نیروی زمینی ارتا جمهوری اسالمی شرکت کرد و قبول شد.

. اولین اعزام وی در موفق به دریافت دیپلم شد 1351-11حمیدرضا در خرداد ماه سال تحصیلی 

به جبهه جنوب بود که در عملیات طریق القدس )فتح دبستان( شرکت کورد و   11/8/1311تاریخ 

از ناحیه سا  پا مجروح و پس از بستری شدن در بیمارستان امام خمینی اهواز راهی منوزل شود   

مجودداً در تواریخ   نمود. پس از بهبودی او در نهایت ایثار مجروحیت خود را از خانواده پنهان می

برای خدمت زیر پرچم  18/11/1311به جبهه اعزام شد ولی یک ماه بعد در تاریخ  21/11/1311
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به پادگان آموزشی قوشچی اعزام و پس از آموزش وارد گردان ضوربت پادگوان شود پوس از آن     

 822برای مبرازه با اشرار و ضد انقالب با دوست شهید خوود حسوین احسون زاده وارد گوردان     

و پاکسازی جاده پیرانشهر و سردشت، نقده شورکت   2های والفجر شود و در عملیاتشهادت می

هایی که از خود نشان داد به درجوه گروهبوان سوومی نائول آمود و      کرد. وی به واسطه شایستگی

پیرانشووهر گذرانوود. و در توواریخ    1موواه( خوودمت را در عقیوودتی سیاسووی تیووو      1مووابقی )

ش را به اتمام رسانید. پس از سربازی مدتی را بی قرار سپری کورد.  اخدمت سربازی18/1/1312

کرد تا اینکوه  رفت و از تنهایی خود شکوه میآزرد بر سر مزار آنان میشهادت دوستانا او را می

 14به همراه گردان امام محمد باقر )ع( از لشوگر   1/11/1312سرانجام در آخرین اعزام در تاریخ 

وب اعزام شد و مسئولیت فرمانده دسوته گروهوان جوابر بوه وی واگوذار      امام حسین به جبهه جن

در عملیات خیبر شرکت نمود و در منطقه طالئیه موفق به دیدار  11/12/1312گردید و در تاریخ 

توسوط کمیتوه    1/1/1373سال در تواریخ   11یار شد و به لقا اهلل پیوست. پیکر مطهر وی پس از 

در گلوزار شوهدا آران دفون     13/8/1373کشوف و در تواریخ   جستجوی مفقودین نیروهای مسلح 

 گردید.

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                     
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 فرازهايی از وصیت نامه شهید حمیدرضا منصوري
 

سالم بر معصومین، سالم بر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران خمینی کبیر ابراهیم عصور، حسوین   

هوا را بوه رگبارهوا    مان، سالم بر دلسوزان انقالب آنهائیکه حسین گونه به میدان شتافتند و سوینه ز

گشودند تا بساط ننگین ابر جنایتکاران را بر چیده و زمینه را برای ظهوور آقوا اموام زموان )عو (      

 آماده سازند.

در محضور خودا   امت قهرمان: برادران رزمنده از شما انتظار دارند در صوحنه باشوید خوود را    

ببینید، در صحنه بودن شما نشانه زدودن کلیه موانع و کلیه مشکالت است. در مقابول مشوکالت   

قد علم کنید و آن را در خود هضم و همرنگ نمائید. میدان شما وحدتگاه مسلمین، مسجد است 

بورای   ها، از قلب شما که مملو از مهر اموام و فکرتوان کوه   دشمن از تجمع شما در اینگونه مکان

 ترسد.اندیشید، میتحقیق اسالم و سرنگونی شر  و غرب می

 خواهران: با حجاب و عفتتان رابطه خود را با خدا محکم کنید.

پدر و مادرم: امروز که لطف خداوند شامل حالم شد و موورد قبوول درگواها قورار گورفتم      

 خوشحال باشید.

ا ادامه دهید صبر پیشه کنید که قیامت خانواده عزیزم انتظار دارم به هر نحوی که شده راهم ر

ای نورانی به صحنه خواهید آمد. از اینکه به اندازه یک فرزند به شوما خودمت نکوردم از    با چهره

طلوبم در هموه   شما پدر و مادر مهربانم خواهران و بورادران، دوسوتان و همسوایگان پووزش موی     

 جوانب دولت را یاری کنید مسئله جنگ را فراموش نکنید.
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  :عباس )امیر(نام 

  :بیدگلی منعمینام خانوادگی 

 :احمد فرزند 

 :17/1/14 تاریخ شهادت 

   :کردستان )عملیات قادر(مکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( بیدگلمکان دفن 
 

د از کودکی به دنبال پودر  ای مذهبی و متدین متولد شدر بیدگل در خانواده 1343عباس در سال 

سواله بوود کوه     1گشوت.  کرد و با مسائل اسالمی مانوس موی خود در جلسات مذهبی شرکت می

وارد دبستان شد و پس از آن دوره راهنمائی را هم پشوت سور گذاشوت در ایون زموان بوه پودر        

کرد او در کارهایا پشوتکار داشوت و فوردی متودین و     خویا در کارهای کشاورزی کمک می

همزمان با پیروزی انقالب اسالمی وارد دبیرسوتان شود در    1357نسرد بود عباس مهرماه سال خو

کرد دین خود را بوه انقوالب اسوالمی ادا کنود و در آگواه کوردن موردم از        اینجا بود که سعی می

کردو در این راه شجاعتها و فوداکاریهایی از خوود نشوان داد.    جنایات رمیم پاه هیچ کوتاهی نمی

او در دبیرستان چشمگیر بود. او پس از پیروزی انقالب اسوالمی زمینوه فعالیوت خوود را      فعالیت

کورد در دبیرسوتان بورای    گسترش داد و به دانا آموزان درانجمن اسالمی دبیرسوتان کموک موی   

های آنان تا سر حد توان کوشید و نقوا مهموی را در ایون    کاریها و فریبافشای جنایات گروه

ا گذشت دو سال از دوره دبیرستان، جنگ تحمیلی شروع شد که شوهید درس  حرکت ایفا نمود ب

ها را در راه جبهه 1351را رها کرد و برای حراست و پاسداری از اسالم و میهن اسالمی در سال 

های بسی  و آموزش مردم پیا گرفت و پس از بازگشت از جنگ به فرمان امام به تشکیل پایگاه

کرد، در عین حال از رفتن به جبهه باز نایستاد م را تشویق و ترغیب میپرداخت و در این راه مرد

هوای تهوران   شد و بر اثر ترکا خمپواره مجوروح و در یکوی از بیمارسوتان     و مجدداً عازم جبهه

بستری گردید. عباس غیر از مسئولیتی که در پایگاه بسی  داشت در جهاد سازندگی هوم فعالیوت   

موفق به اخذ دیپلم شد پس از پایان تحصویل در   1311داد که سال مکرد و درس را هم ادامه می

هوای  دبیرستان، شهریور همان سال به عضویت سپاه پاسداران در آمد و پس از انجوام م موریوت  

های رزم مسئول واحد بسی  لشگر نجف شد. های فراوان در جبههرشادتمتعدد و ابراز لیاقت و 
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ات قادر شرکت کرد و در حالیکه قلبا آکنده از شور و عشوق  او با دیگر همرزمان خود در عملی

با شهادت در راه خودا بسوت و جنوازه     17/1/14به شهادت بود دفتر زندگی خویا را در تاریخ 

 سال پیکر مطهرش به وطن بازگشت. 11مطهرش در آن عملیات باقی ماند و پس از حدود 

 ا مستدام باد.روحا شاد، یادش گرامی و راه                     
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 فرازهايی از وصیت نامه پاسدار شهید عباس )امیر( منعمی

... خدایا تو باران رحمت فرستادی و زمینه رشد و تکامل و بندگی و طاعت را مسواعد کوردی و   

اگر کوتاهی کنیم و از دستورات تو سرپیچی نمائیم روز قیامت دلیلی نخواهیم داشت و رهبریوت  

مینی برای ما نعمتی بزرگ است. پروردگارا شکر این نعمت سخت است، ما چگونه سوپاس و  خ

شکر این نعمت بزرگ را خواهیم کرد زبانم و بقیه اعضایم عاجز است. بهتر دانستم پیرو واقعوی  

خمینی عزیزت باشم و گوش به فرمان و در صف سپاه و لشگر او با دشومن داخلوی و خوارجی    

ستی خود را فدای او یعنی فدای اسالم کنم و با ریختن خونم سونگینی گنواه   جنگیده تا جان و ه

 را کم کنم و رضایت تو را حاصل نمایم.

ای بزرگ و مقاوم عطا فرموا و چشومهایم را شونوا و بوازوانم را پرتووان و      خداوندا به من روحیه

دشومن زبوون    شمشیرم را بران و ایمانم را قوی و هدف و نیوتم را مخلوص گوردان توا بهتور بوا      

جنگیده، و دست اجانب را از حریم مقدس اسالم قطع نماید. بدانید ملتی که سرفصل تواریخا  

خورد زند و سالحا ایمان و فریادش اهلل اکبرباشد هیچ وقت شکست نمیرا با شهادت ور  می

تووان بوه   ها دارد با تالش اندك و نواچیز نموی  امت شهید پرور، انقالب کردن مشکالت و سختی

خواهید روز قیامت راحوت باشوید و روسوفید، بایود سوخترین مشوکالت را       هدف رسید اگر می

 تحمل کرده و تا آخرین لحظه ممکن و استوار بایستید.
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  :حسننام 

  :آرانی نجفی پورنام خانوادگی 

 :یحیی فرزند 

 :18/8/1312 تاریخ شهادت 

   :پنجوینمکان شهادت 

  :کارگرنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل بن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ای مستضعف و مذهبی دیده بوه  در محله جنگل آباد آران و در خانواده 1342حسن در سال 

 جهان گشود.

اش در امر تعلیم و تربیت مسائل دینی از هیچ کوششی مضوایقه نکردنود. در کوودکی    خانواده

امورات دینی در وی نمایان بود شا ساله بوود کوه قودم بوه      آثار ایمان و عشق و عالقه به انجام

محیط مقدس مدرسه نهاد و در مدرسه ابتدائی شاه عباس مشوغول تحصویل گردیود؛ روزهوا بوه      

فراگیری علم و دانا مشغول بود و شبها نیز در نماز جماعت مسجد و جلسات مذهبی شورکت  

اش خوب نبوود، لوذا پوس از    لی خانوادهنمود که این وضع تا پایان ادامه داشت چون وضع مامی

پایان دوره ابتدایی مشغول کار و کسب گردید تا بتواند از این طریق کمکی به خانواده خود کرده 

-نمود و هر چه کسوب موی  باشد او از همان کودکی نسبت به کمک و دستگیری از فقرا اقدام می

گفت خداوند به کسوی کوه از فقورا و    میداد و کرد نیمی از آن را در راه خداوند به مستمندان می

دهد. او بسیار خوش اخال  و با صفا بود. نسبت به رهبوری  بیچارگان دستگیری نماید پاداش می

عظیم الشان انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی )قدس سره( عالقه زیادی داشت و بسویار  

که جنگ تحمیلوی شوروع شود     خواست که امام خود را از نزدیک دیدار نماید و موقعیدلا می

باشد. وی خیلی عالقه داشت کوه بوه جبهوه بورود اموا      گفت وظیفه ما فرمان بردن از رهبر میمی

کورد. لوذا   اش کموک موی  چون برادر بزرگا در خدمت مقدس سرباز بود و ایشوان بوه خوانواده   

روزی از توانست از عشقی که بوه جبهوه داشوت آرام باشود. چنود      نتوانست به جبهه برود و نمی

اموام حسوین )ع(    14خدمت برادرش مانده بود که بعنوان سرباز سپاه به اهواز اعزام و در لشوگر  

خدمت مقدس سربازی را شروع کرد. سه ماه در لشگر بود و پس از آن به مرخصی آمد و بعد از 
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اش آن به سنندج به مریوان اعزام شد و حدود سه ماه در آن منطقه بود که در آن مودت خوانواده  

بوه   18/8/12در منطقه پنجوین عرا  در تاریخ  4هیچ خبری از او نداشتند و در عملیات والفجر 

 شهادت نائل گردید و در کنار دیگر شهدای جنگ و انقالب به خاك سپرده شد.

                                   

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.
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 زهايی از وصیت نامه پاسدار شهید حسن نجفی پورفرا

من براساس احساس مسئولیت و وظیفه شرعی خود تصمیم گرفتم، که هجرت را بور مانودن   

در وطنم ترجیح داده و روانه میدان جهاد و جنگ در راه خدا گردم توا دیون خوود را بوه مکتوبم      

دوارم امت شهید پورور ایوران دسوت از    اسالم و وفاداریم را به رهبرم امام خمینی ادا نمایم و امی

یاری اسالم و امام برنداشته و عزت و سربلندی را برای اسوالم تضومین نماینود و در ایون راه از     

بذل جان و مال و فرزندان خویا برای فداکاری در راه اسالم و انقالب اسالمی دریغ نورزنود و  

جهانیان برسوانند و مستضوعفین جهوان را    ندای ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل را بگوش تمامی 

نجات بخشید. شما امت اسالم: گوش بفرمان امام و رهبور عزیزموان باشوید و قودر ایون نعموت       

بزرگی را که خداوند به موا عنایوت فرمووده اسوت داشوته باشوید، و دنبالوه رو رهبور و یواران و          

و مجالس دعا و نماز جمعوه   نمایندگان ایشان باشید و از روحانیت مسئول و متعهد و نیز مساجد

باشد حمایت و که پایگاه عبادی، سیاسی و دشمن شکن و مرکز نشر اخبار و فرهنگ اسالمی می

 حراست نمایید.

مادرم، من امانتی بودن که خدا به شما داده بود و سرانجام باید به او باز گردانیم. اگر تووفیقی  

باشید و در مقابل زحمات زیادی کوه بورایم   پیدا کردم که در راه خدا به شهادت برسم خوشحال 

کشیدید، به روز جزا آن روز که پسر از مادر و مادر از پسر و خواهر از برادر و همه از یکودیگر  

گریزند و جز اعمال حسنه خود انسان چیزی مؤثر نیست، انشاء اهلل من تو را شفاعت خوواهم  می

پیشه کن که خدا نیز صابرین را دوست دارد. کرد و اما تو ای پدر بزرگوارم: در مصیبت من صبر 

کنم که مرا در راه اسالم و قرآن راهنمائی کردن و برای جنگ و جهواد علیوه   من از شما تشکر می

 کفار مشوقم بودی.
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 جوادنام: 

 آرانی نیک پورنام خانوادگی: 

 عزیزاهلل فرزند:

 2/1/1311تاریخ شهادت:

 و دزفول منطقه غرب شوشمکان شهادت:  

 کارگرنوع عضویت و شغل: 

 گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن: 

 

 7در آران در یک خانواده مذهبی و مستضعف چشم بوه جهوان گشوود:     1334جواد در سال 

ساله بود که تحصیالتا را در دبستان بونصر شیبانی آغاز کرد و با تنگدستی به تحصیالتا ادامه 

سالگی ازدواج نمود و پس از گذشت یکسوال بوه    18فق به دریافت سیکل شد. در سن داد تا مو

خدمت مقدس سربازی فراخوانده شد. پس از اتمام دوران سربازی به همراه همسورش مشوغول   

قالیبافی شد و تقریباً یکسال بعد بعنوان کارگر در کارخانه قالیبافی راوند کاشان استخدام گردیود.  

ای را به نام کنود کوه   می که داشت توانست در یکی از محالت فقیر نشین خانهشهید با در آمد ک

تا هنگام شهادتا نیز تکمیل نشد. او برای آموزش دوران بهیواری از طورف کارخانوه یکمواه بوه      

هوای  داوطلبانه برای کمک به مجروحین جنوگ راهوی جبهوه    1311تهران اعزام شد و اسفند ماه 

ظفرمندانه فتح المبوین شورکت جسوت و در حوین درگیوری در       جنگ گردید. شهید در عملیات

ای دچار حالیکه مشغول پانسمان یکی از مجروحین در داخل آمبوالنس بود بر اثر انفجار خمپاره

فرزنود بوه یادگوار     4آتا سوزی شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از شهید هنگام شهادت 

روحا شاد، یادش گرامی و راها                                   مانده است.  

 مستدام باد.
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید جواد نیكپور

 پدر عزیز و مادر مهربانم و خواهر عزیزم؛

خوواهم کوه همچوون رزمنودگان در     ام، موی من که االن به جبهه حق علیه باطل رهسپار گشته

م عزیز مفید باشد، دریغ نفرمائید. از خواهران پشت جبهه کوشا، و از هرگونه کاری که برای اسال

کنم تا پیروزی رزمندگان عزیوز بور نیروهوای کفور صودامی از هیچگونوه       و برادرانم خواها می

 باشد دریغ نفرمائید.کوشا و کمکی به نیروهای اسالم حتی دعای شما که بدرقه راه آنان می

چ گونه ناراحتی در دل راه ندهید. در پدر و مادر عزیز و همسر مهربانم از شهید شدن من هی

ایود و فخور   شهید شدن من باید بسیار خوشحال شوید که یک فرزندی ناقابل فدای اسالم نمووده 

نمائید به شهید شدنم، اگر من شهید شدم )انشاء اهلل که امیدوارم شهید شوم( گریه بر سور موزارم   

 باشد.و آخرت هستند، می نکنید که باعث خوشحالی منافقین که روسیاه از این دنیا

خواهم مثل حضرت فاطمه )ع( زندگی کنی و هیچگونه کاری که باعث نواراحتی  همسرم می

بشود انجام ندهی و از فرزندانم خوب نگهداری نمائی تا در آینده هر کودام یوک انسوان فوداکار     

 باشند.
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  :ابراهیمنام 

  :نیکوفردنام خانوادگی 

 فرزند: ماشااهلل 

 :1/12/1311 تاریخ شهادت 

   :چزابهمکان شهادت 

  :محصلنوع عضویت و شغل 

  :مفقود االثرمکان دفن 

 

ای مذهبی، در آران متولد شد. از کوودکی در اکثور مجوالس    در خانواده 1345خرداد ماه سال 

کورد و  جست و دوستانا را هم به همین راه تشویق میمذهبی، قرائت قرآن و دعاها شرکت می

ن شا سالگی وارد دبستان شد. در دبستان اخال  و رفتارش نمونه بوود کوه آموزگواران و    در س

مسئولین مدرسه را تحت ت ثیر قرار داده بود. وقتی که نهضت اسالمی ایران به رهبوری حضورت   

آیت اهلل العظمی امام خمینی )ره( به اوج خود رسید، ابراهیم دوران راهنمایی را با موفقیت کامول  

نهاد و سپس وارد دبیرستان شد. ورود وی به دبیرستان برادران شهید عبدالهی مصادف پشت سر 

با تشکیل انجمن اسالمی در آن دبیرستان بود. وی با جمعوی از دبیوران و دوسوتانا در تشوکیل     

انجمن اسالمی کوشا فراوان نمود و به مودت یکسوال و انودی در انجمون اسوالمی دبیرسوتان       

کورد و همیشوه و در هموه جوا از     رانیهای امام را گوش کرده و اجرا میفعالیت داشت. کلیه سخن

کرد. به محص یاران امام مخصوصاً در زمان جو سازی منافقین از یاران صدیق امام طرفداری می

-شروع جنگ تحمیلی بارها خود را به بسی  معرفی کورد ولوی بودلیل سون کموا وی را نموی      

رفی نمود باز آنها هم بدلیل کمی سن نپذیرفتنود. عاقبوت   پذیرفتند و حتی خود را به بسی  قم مع

توانست در بسوی  ثبوت نوام     43به  45پس از مدتی با دست بردن در شناسنامه خودش از تاریخ 

های نبرد حق علیه عازم جبهه 11دیماه  28نماید و پس از گذراندن دوره عمومی بسی  در تاریخ 

هوای اهوواز   ن یک ماه دوره نظامی در یکی از پایگواه پس از گذراند 11باطل گردید و اسفند ماه 

وقتی که حمله ناجوانمردانه تنگه چزابه از جانب صدام جنایتکار شروع شود آنهوا را بورای پوس     

گرفتن تنگه عازم آنجا نمودند که پس از نبرد جوانمردانه، غریبانه شهد شهادت را نوشید و جسم 

 ش به شهدای کربال پیوست.مطهرش در منطقه عملیاتی مفقود و روح بلند
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 فرازهايی از وصیت نامه بسیجی شهید ابراهیم نیكوفرد

خوواهم  ها درتمامی اعصار برسان، ماردم می... مادرم زینب وار پیام خونینم را به تمامی نسل

های گلویم را ببوسی، مواردم در شوهادتم   آنقدر صبور باشی و آنقدر صالبت داشته باشی که رگ

خواهم بر لبانت تبسم نقا ببندد کوه  ات دشمن را شاد خواهی کرد و میبا گریه گریه مکن، زیرا

زنی. مادرم خوشحال باش که فرزنودت را بوه قربانگواه    ای بزرگ بر دشمن میبا این کارت ضربه

 ام همانا فی سبیل اهلل است.ای، زیرا راهی که انتخاب کردهفرستاده
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  عین اهللنام: 

 نیکو فردنام خانوادگی: 

 حسین فرزند:

 17/2/1311 تاریخ شهادت:

 خرمشهر )عملیات بیت المقدس(مکان شهادت:  

 پاسدارنوع عضویت و شغل: 

 گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن: 

 

داری ای مذهبی و اصیل در آران متولد شد. وی بوا برخوور  در خانواده 1331عین اهلل در سال 

ای خصوصاً از ناحیه پدر توانست محیط خوبی برای رشد و تعالی بیابود، کمتور   از چنین خانواده

شبی بود که نمواز شوب نخوانود. اولوین حرکوت انقالبوی او قبول از پیوروزی انقوالب در زموان           

هوای  تحصیلا در دبیرستان امام خمینی کاشان با همکاری چند نفر از دوسوتانا توزیوع پاکوت   

های امام در میز دانا آموزان بود اوایل انقالب با یک ضبط صوت و چند نفور راهوی   محاوی پیا

در مجالس ترحیم شهید مصوطفی خمینوی    1351شد تا از سخنرانیهای انقالبی که در سال قم می

شد ضبط کند و به آران و کاشان بیاورد در طول انقوالب شوبها بورای پخوا اعالمیوه و      ایراد می

داننود چوه   کرد شاید هنوز بسیاری از مردم نموی رت امام بسیار فعالیت میعکس و نوارهای حض

انداخت پس از پیروزی انقوالب،  ها و منازلشان میهای امام و عکس او را در مغازهکسی اعالمیه

فعالیت خود را با عضویت در سپاه گسترش داد مدتی در سپاه بود که با توجه به سخن حضورت  

با چند نفر از رفقایا به کار کشاورزی پرداخوت و در ایون رابطوه بوا      امام برای سازندگی کشور

کرد که زبانزد کشاورزان شده بود با شروع جنگ تحمیلوی  ای راسخ فعالیت چشمگیری میعقیده

وارد بسی  شد و از آن طریق به جبهه آبادان اعزام و در واحد توپخانه مشغول شد هنگامی که در 

ام بایود  گوید: من هنوز لیاقوت شوهادت پیودا نکورده    شوند میمیکنارش دوستان نزدیکا شهید 

سوزد و ای صورتا میحاضر شوم تا لیاقت پیدا کنم باالخره روزی با آتا گرفتن خرج خمپاره

گیرد در این زموان  به بیمارستان اعزام و پس از بهبودی در شهرستان مسئولیت بسی  را بعهده می

زمینه آموزش نیروهوای بسوی ، حفاظوت منطقوه و مبوارزه بوا        بود که فعالیت گسترده خود را در

عوامل فساد، قاچا  و ضد انقالب شروع کرد او در برخوردهایا قاطعیت و صراحت داشت در 
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هراسید و معتقد به پیاده کردن اهداف مقدس اموام بوود.   راه هدفا از هیچ گالیه و تهدیدی نمی

اعزام و مشغول خدمت شد. او در عملیات محمود  پس از مدتی فعالیت در بسی  به سپاه مریوان 

رسول اهلل )ص( در مریوان شرکت کرد و پس از آن مدتی به مرخصی آمد ولی دلا آرام و قرار 

زد کرد دلا بیشتر شوور موی  نداشت خصوصاً وقتی که در تشییع جنازه شهدای جنگ شرکت می

ت کنود تابتوانود در عملیواتی    های جنوب شورک ای داشت و بر آن شد که در جبههو گویا گمشده

کورد و سورانجام در منطقوه    گسترده شرکت داشته باشد لذا در عملیات بیت المقدس شرکت موی 

فکه در مرحله دوم عملیات بیت المقدس به عنوان فرمانده یک گروه در حال پیشروی هدف تیر 

 و به شهادت رسید.      دشمنان اسالم قرارگرفت 

 شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.روحا                    
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  :محمدنام    

  :نیکوفردنام خانوادگی 

 :ماشااهلل فرزند 

 :1/2/1315 تاریخ شهادت 

   :فاو در اروند رودمکان شهادت 

  :جهاد سازندگینوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

هجری شمسی در یک خانواده مذهبی و با ایمان و مستضوعف در آران   1331ل در تیرماه سا

اش بعلت عشق وافر به اهل بیت نام او را محمد گذاشتند. او در قدم به عرصه گیتی نهاد. خانواده

شوهریور شود.    25سالگی پس از گذراندن دوران پر مشقت کودکی وارد مدرسوه ابتودائی    1سن 

دریافت نمود و  1354ان و راهنمائی، دیپلم خود را در خرداد سال پس از سپری شدن دوره دبست

هوای مختلوف از قبیول رشوته     در همان سال در آزمون سراسری کنکور شرکت نمود و در رشوته 

ریاضی و فیزیک مدرسه عالی علوم کاشوان و رشوته نسواجی و رشوته ریاضوی تربیوت معلوم و        

شد که محمد رشته نساجی را انتخاب نمود  دانشسرای راهنمائی تحصیلی شمیرانات تهران قبول

فرمود: در این رشته سر و کار من با افراد کارگر و بیچاره خواهد بوود توا شواید بتووانم     چون می

کمکی به آنها بکنم. او از اولین کسانی بود که در بر پا کردن تظاهرات و راهپیمائی چه در داخول  

هوا و فریادهوایی کوه بور علیوه      اکثر راهپیمائی دانشکده و چه در خارج آن تالش وافر داشت. در

نمود او همیشه در پیشاپیا ایون صوفوف بوود در پخوا     رمیم پهلوی بود وظیفه خود را ایفا می

های اموام کوشوا   بها و نوارهای امام خمینی درمنازل و میان برادران و مطالعه کتاکردن اعالمیه

 رمیم منفور پهلوی ادامه داد. نمود. و این مبارزات را تا لحظات آخرزیادی می

بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای تحصیل از کاشان به شاهین شوهر اصوفهان منتقول شود.     

 ایشان از اولین کسانی بودند که به جهاد روی آورده و مشغول به خدمت شد.

اثر بر  7/2/1311باشد. در تاریخ ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دو دختر می 51بهمن  15در 

هوایی بعهوده ایشوان    فشارهای خود از طریق جهاد عازم مناطق جنووب کشوور شود و مسوئولیت    

گذاشتند و در این زمان بود که بوسیله نامه به محمد ابالغ شد تا در کوالس درس شورکت کنود    
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فرمودند هر کجا و با هور مودرکی داشوته باشویم     ولی ایشان توجهی به این موضوع نداشتند و می

توانم خدمت کونم مودتی را در شوهر    انقالب خدمت کنیم پس من از این راه بهتر می باید به این

های جنگ شتافت و بعد از چندین ماه به مجدداً به طرف جبهه 25/4/1311خود آمد و در تاریخ 

محل کار خود در جهاد سازندگی بازگشوت و مسوئولیت کمیتوه کشواورزی جهواد سوازندگی را       

گفت باید به مناطق مستضعف رفت و خودمت کورد، بوه    شد و مییپذیرفت ولیکن باز راضی نم

همین دلیل محمد گاهی برای تحقیقات و رسیدگی به مشکالت مردم محروم کردستان بوه آنجوا   

رفت و او پس از چندی با موافقت مسئول جهاد سوازندگی اصوفهان )شوهید فارسوی( روانوه      می

ستان شروع به کوار کورد. موردم روسوتاهای     شهرستان اردستان شد و با قبول سرپرستی جهاد ارد

اطراف اردستان به خاطر طرحهایی که جهت آبرسانی به روستاها و برنامه ریوزی بورای احوداث    

جاده به مناطق دور دست انجام داده بود عالقه وافری به ایشان داشتند. محمد به علت مشکالتی 

ن را به قصد جهاد سوازندگی آران  که برایا پیا آمده بود مجبور شد که جهاد سازندگی اردستا

کرد. از ایون رو  کرد و همواره به جبهه فکر میو بیدگل ترك کند. اما کار در جهاد او را قانع نمی

تصمیم به شرکت در جبهه گرفت و مراحل مقدماتی آموزش پل سازی را فرا گرفت و در تواریخ  

و بالفاصوله بوه کموک     از طرف جهواد سوازندگی اصوفهان وارد منطقوه فواو شود       21/12/1314

 همکارانا شروع به ساختن پل بر روی اروند رود شدند. 

گفت حتمواً  هایی که از شهدا دیده بود میوقتی که پس از مدتی به مرخصی آمد براثر خواب

اینبار من شهید خواهم شد. حرکات و رفتار و مناجات شبانه شهید و چهره نورانی ایشان حواکی  

گریست. او سرانجام خواند از عمق جان میه زیارت نامه عاشورا را میاز شهادت بود. هنگامی ک

هنگام نصب پل فاو روی اروند رود بر اثر بمباران هوائی دشمن تورکا بوه    1/2/1315در تاریخ 

 اش شتافت.قلب پر تالطم او اصابت کرد و به آرزوی دیرینه

 

 ام باد.روحا شاد، یادش گرامی و راها مستد                      
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 فرازهايی از وصیت نامه معلم شهید محمد نیكوفرد

اگر از من سئوال شود انگیزه آمدنم به جبهه چه بود؟ من هم مانند دیگر بورادران بوه محوض    

شنیدن ندای هل من ناصر ینصری ولی امرشان مرجوع تقلیود و رهبور نهضتشوان حضورت اموام       

و از خدای خود خواسته بودم موقعیوت مناسوب   ها گردیده خمینی )ره( لبیک گفته و راهی جبهه

های شرعی خود را که همان اطاعت از والیت فقیوه بوود ادا کونم.    ای از دینپیا آید تا بلکه ذره

اگر خدا توفیقی به من عنایت فرمووده و لیاقوت در محضورش را یوافتم و ردای شوهادت را کوه       

 شایسته پوشیدنا را ندارم دوخته باشند برتنم پوشانند.

امت شهید پرور قدر انقالب شکوهمند و نهضت اصیل خود را بدانید و بر همه مسلم اسوت  

این پیروزی عظیم الهی به سادگی به دست شما نرسیده اسوت در تواریخ، اسوالم خونهوا، مالهوا،      

 جانها و جوانان بیشماری تقدیم کرده است.

«  قوم حتوی یغیوروا موا بانفسوهم     ان اهلل ال یغیر و ما به»بدانید خداوند هم براساس آیه شریفه 

سرنوشت شما را تغییر نخواهد داد و دچار مذلتی جبران ناپذیر و بدتر از گذشوته خواهیود شود    

شوند چرا حضرت فاطموه )س( را بوی   ایم و ائمه اطهار ما شهید میقدری فکر کنید چرا ما زنده

ع( حو  را ناتموام گذاشوته    گردد؟ چرا امام حسوین ) کنند و قبرش نامعلوم میشرمانه مصدوم می

ای از زنودان  راهی سرزمین نینوا شد؟ چرا اموام کواظم )ع( بوه روایتوی چهوارده سوال در گوشوه       

شود؟ و چرا به طور کلی ائمه ما در گوشه زندان بوده و با حاکم جبار مبوارزه  عباسیان زندانی می

فرصوت طلبوان از    هوای مرمووز و  کردند؟ پس ای عزیز مواظب باشید تا انقالب توسط دستمی

شود( آستین ابرقدرتی دیگر در دنیا )و خط اصیل اسالمی را که دارد بر اقصی نقاط دنیا صادر می

منحرف یا خدای ناکرده شکسته نگردد. استدعای عاجزانه و حقیرانه و ملتمسانه من این است که 

دهید چون سخن فقط گوش به فرمان امام خمینی ولی امر زمان رهبر و حامی مستضعفان جهان ب

 امام زمان، سخن قرآن و سخن خداست.
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  :سید محسن نام 

  :هاشمی نژادنام خانوادگی 

 :محمودفرزند 

 :25/12/1312 تاریخ شهادت 

   :جزیره مجنونمکان شهادت 

  :معلمنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای نوش آبادمکان دفن 
 

فرزندان پیامبر در نوش آباد چشم به جهان  ای مذهبی و ازدر خانواده 1342سید محسن در سال 

گشود، که امام امت همان روزها امثال او را یاران فداکار خود نامید. والدینا با تربیت پاك اموام  

حسین)ع( کاما را متبرك کردند و نام زیبای و پر معنی فرزند زهرا)س( را بور او نهادنود. پودر    

کورد. محسون   با کار قلیبافی امرا معواش موی  کا بود که با سختی و محسن یک کشاورز زحمت

دوران ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان را با هوش سرشاری که داشت طی کرد و در تابسوتان سوال   

 در کنکور سراسری تربیت معلم شرکت کرده و پذیرفته شد. 1311

سید محسن با الهام از جد بزرگوارش حسین ابن علی )ع( همراه با خروش بوی اموان ملوت    

ران وارد جریان انقالب اسالمی به رهبری اموام خمینوی )ره( گردیود. او در خوالل درسوهایا      ای

هوا  مدتی مسئولیت پایگاه بسی  شهدای هفت تیر نووش آبواد را بوه عهوده داشوت و از فرصوت      

های پسازپیروزی انقالب اسالمی به توصیه یکی برد. تابستتان یکی از سالبیشترین استفاده را می

-11برای خدمت به مردم محروم سیستان و بلوچستان عازم آن دیار گردیود. سوال    از دوستانا

برای اولوین   11برای تحصیل به مرکز تربیت معلم شهید باهنر اصفهان رفت و در اردیبهشت  11

های حق علیه باطل نمود و با نتیجه بسیار عالی قبول شد. هنوز مودت کوتواهی   مرتبه راهی جبهه

تور از مدرسوه   م گرفت مجدداً به جبهه اعزام شود،چون سنگر جبهه را الزمنگذشته بود که تصمی

شورکت   4و  3ماه حضور در جبهوه در عملیوات والفجور     3دانست، عازم جبهه شد و پس از می

در حالی که مشغول انهدام چند خودرو دشمن بوده از ناحیه دو پوا   4کرد که در عملیات والفجر 

آورند که در این هنگام هم ترکشی دی او را با قاطر به عقب میشود که با زحمت زیامجروح می

شود. پس از بهبودی، آمووزش  کند که مدتی را در بیمارستان یزد بستری میبه پشتا اصابت می

 

 

 الصاق عكس شهيد
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فرستد که پس از مدتی، مانور آزادی و پرورش او را به دبستان شهید ناصر فکوری نوش آباد می

معاون گردان مشغول سازماندهی نیروها بورای برگوزاری    قدس شروع شد و محسن هم به عنوان

 شود.مانور می

رسد. محسن با یکی از دوسوتان خوود بورای    که از جبهه ندای یاری می 12اواخر بهمن سال 

کنود و مسوئول آمووزش    شود وقتی که بوه اداره آمووزش و پورورش مراجعوه موی     اعزام آماده می

ای الزم ای و مجوروح شوده  سهم خوود را جبهوه رفتوه    گوید توشهرستان آران و بیدگل به او می

شود. عازم جبهه می 13/12/1312نیست دیگر بروی ولی او پا فشاری کرده و در نتیجه در مورخ 

-بن جعفر)ع( موی به محض ورود به شهرك دارخوئین اهواز به محل موقعیت گردان خود)موسی

لی وقتی گردان مذکور برای سازماندهی اند وشود که دوستانا وارد عملیات شدهرود متوجه می

پیوندد،  با توجه به اینکه یکی از فرمانده گردد، محسن هم به آنها میمجدد به پشت جبهه باز می

ها در عملیات به سختی مجروح شده بود محسن به جای او فرماندهی گروهان مقوداد را  گروهان

در واپسین ساعات روز چهارشنبه تواریخ  شود. سرانجام به عهده گرفته و راهی جزایر مجنون می

رود و به بیمارستان کند به اغماء میدر اثر گلوله یا ترکشی که به پیشانی او اصابت می 11/12/12

روح  25/12/12شنبه هوشی در سحرگاه پن شود و پس از هشت روز بیامدادی مشهد منتقل می

 ای بر لب داشت.ند که خندهکسبکبالا فارغ شده و نزد خدایا درحالی که پرواز می

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                     
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 فرازهايی از وصیت نامه معلم شهید محسن هاشمی نژاد

ام نموود و از ضوالل و   سپاس و درود خداوند متعال را، که در ایون راه هودایت و راهنموایی   

 و طریق خودش سوقم داد. گمراهی و جهل به روشنایی و سعادت

... خدایا تو شاهدی که بنده کوچک و ناسپاس تو تنها برای رضای تو قدم در ایون راه نهواده   

ای مرا به خودم وامگذار زیرا که الهی ال تکلنی الی نفسی طرفوه عوین ابودا    پس در این راه لحظه

عصر )ع ( و نائب بر  های شب و با درود و سالم به امامسخن رسول و فرستاده توست در نیمه

 حقا خمینی کبیر که ما را در این راه چراغی بودند.

... با درود سالم به همه رهروان طریق خدا که چه عزیزانی در این راه فودا شودند سوخن بوا     

شما امتی است که خداوند بر شما منت گذاشت تا امتی نمونه و الگو باشید و شما نیوز بوه حوق    

 دادید. ای که داشتید انجاموظیفه

... باید در راه خدا سختی کشید، فرزند داد، مال داد، از بهترین چیزها گذشوت کوه ایون نیوز     

سخن قرآن است و بر همه این مصائب و مشکالت صبر کورد و تقووای خودا را پیشوه کورد توا       

 رستگار و سعادتمند شد.

ز ایون مزرعوه   ای بیا نیست که برای محصول خوب برداشتن ا... آری دنیا گذرگاه و مزرعه

باید زحمت و رن  کشید و بر تمامی آنها صبر کرد و شما ایمردم نوش آباد، ای مردموی کوه چوه    

ها دیدیود  ها در راه انقالب و اسالم کشیدید و چه فرزندان پاکی فدا کردید و چه مصیبتزحمت

اینهوا هموه   و چه خدمتگزاران صدیق و یاران با وفائی را برای امام در میوان راه از دسوت دادیود    

خواهید قیامت با شهیدان و عزیزانتان محشور شوید باید در راه خدا آزمایشات الهی است اگر می

-و برای خدا کار کنید که اگر در این مسیر حرکت کردید تمامی مشکالت و گرفتاریها حول موی  

 شود.
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  :سید محمدنام 

  :آرانی یاجدینام خانوادگی 

 :سیّد عبّاس آقا فرزند 

 :23/4/1311 تاریخ شهادت 

   :محور شلمچهمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

در یک خانواده مذهبی در آران دیده به جهوان گشوود. پوس از     1341سید محمد در آذر ماه 

خانوادگی به اتموام رسوانید. دوره    دوران کودکی مراحل دبستان و راهنمایی را با وجود مشکالت

تحصیلی دبیرستان را در مدرسه کاشانچی آران و بیدگل گذرانید. او قبول از انقوالب هموواره در    

ای که شرکت در قرائت قرآن و مجالس عوزاداری را  جلسات مذهبی شرکت فعال داشت به گونه

کورد.  هرات خیابانی شرکت موی دانست و در هنگامه انقالب در راهپیمائیها و تظابه خود الزم می

پس از پیروزی انقالب  و تشکیل بسی  مستضعفین سید محمد، مسئولیت آموزش بسوی  آران و  

کرد و هنگوام تحصویل در بیرسوتان نیوز     بیدگل را عهده دار بود و دراین راستا فعالیت زیادی می

ی اولوین بوار در تواریخ    مسئولیت کمیته اردو و عملیات نظامی انجم اسالمی را عهده دار بود. برا

های غرب کشور اعزام گردید و سه ماه بعود بوه آران بازگشوت. در فوروردین     به جبهه 21/1/11

مسئولیت پایگاه بسی  نصر آباد به وی سپرده شد و در این سومت محوور همواهنگی     1311سال 

د محمود  میان جوانان این روستای محروم و نیروهای بسی  و سپاه بود. لیکن روح بی قورار سوی  

هوای  بوه جبهوه   25/3/11های ایثار و رزم را نداشوت و سورانجام در تواریخ    تاب دوری از میدان

جنوب اعزام گردید و در عملیات رمضان به عنوان فرمانده گروهان خط شوکن در تیوو نجوف    

اشرف بود. در ساعت اولیه علمیات رمضان در منطقه عملیاتی شلمچه دعوت حق را لبیک گفت 

 اش که شهادت در راه معبود یکتا بود رسید.دیرینه و به آرزوی

 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                     

 

 

 

 الصاق عكس شهيد
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر پاسدار شهید سید محمد ياجدي

کنم که سعادت جبهه رفتن را و سپس لیاقت شهادت را به مون  خداوندا، معبودا، ترا شکر می

 .. .عطا کردی.

ام نه بخاطر آتوا جهنموت اسوت و نوه     دانی که عبادت و بندگیآفریدگارا تو شاهدی و می

برای زیبایی بهشتت، بلکه شایسته و پرستا و نیایا هستی،  ای خدای توانا اگور کشوته شودنم    

بتواند خدمتی به اسالم و در پرورش روحی و فکری جوانان ت ثیر بگذارد مرا جز شهدا قرار بده. 

غیور و شهید پرور! دست از یاری امام برندارید به والیت فقیه معتقد باشید. بسی  را پواس  مردم 

 باشد.های انقالبی میبدارید و ... در ضمن تقاضای من از شما ملت عزیز همکاری با ارگان

و اما پدر و مادرم خوشحال باشید که از امتحانی که در نزد خداوند داشتیدقبول شدید. مادرم 

تووانم  خواهم که آن زحمات و کارهایی کوه در زنودگی کردیود نموی    م از شما معذرت میو پدر

جبران کنم. از شما تقاضا دارم مرا حالل کنید. برادرانم و خواهرانم امیودوارم دنبالوه رو راهوم و    

 مکتبم باشید و پاسبان خون تمام شهدا باشید.
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  :عباسنام 

  :یزدانینام خانوادگی 

 :فرزند 

 :4/12/1312 تاریخ شهادت 

   :جزیره مجنونمکان شهادت 

  :پاسدارنوع عضویت و شغل 

  :مفقود الجسدمکان دفن 

 

ای مذهبی در آران دیده بوه جهوان گشوود. تحصویالت ابتودائی و      در خانواده 1341در سال 

انقوالب   راهنمائی را با موفقیت به پایان رسانید و سپس وارد دبیرستان شد و همزموان بوا شوروع   

های سیاسوی  اسالمی و اعتراضات علیه رمیم ستمشاهی، درس و مدرسه را رها کرده و به فعالیت

کورد.  ای را ایفا میهای مقاومت نقا سازندههای اسالمی و هستهپرداخت به طوریکه در انجمن

( 11/1/58پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل سپاه پاسداران از هموان روزهوای نخسوت )   

هوای مسوتمر و خسوتگی ناپوذیر     ضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد. شهید به علت فعالیتع

های مختلفی را در سپاه پذیرا شد، از جمله مسئولیت گردان القارعوه، خودمت در بیوت    مسئولیت

 حضرت امام )ره( و پاسدار ویژه شهیدان بهشتی و باهنر.

علیوه ایوران دیگور مانودن در شوهر را      همزمان با شروع جنگ تحمیلی عورا    1351در سال 

دانست و بیقرار اعزام به جبهه بود. او با تمام وجود گوش به فرمان مریدش حضورت  صالح نمی

ماه م موریت به دیوارش مراجعوه    1شود که پس از امام )ره( بود و با دیگر برادران وارد جبهه می

یک فرزند پسور بنوام محمود اسوت.     ازدواج کرد که حاصل این ازدواج  1311کند. او در سال می

خواست مجدداً به جبهه اعزام شود با وجوود اینکوه عالقوه شودیدی بوه تنهوا       شهید وقتی که می

اش از او سوئوال  فرزندش داشت، عکسی از فرزندش را همراه خویا برنداشت وقتوی خوانواده  

س پسرم مرا از ترسم عکگوید میبری در جواب میکنند چرا عکسی از محمد را با خود نمیمی

 جبهه و جنگ دور کند و برای دیدار او میدان جنگ را خالی کنم.

اش، در برابور دوسوتان بوود در نمواز جماعوت      از خصوصیات اخالقی او خضووع و فروتنوی  

هماننود   1312کرد. او در دعاها و عبادت و بندگی خداوند الگو بود. باالخره در سوال  شرکت می

 

 

 الصاق عكس شهيد

ا اهلل آتشيماش  

 



 267  نامه شهداي آران و بيدگل ياد

 

م شد و در جزیره مجنون در عملیات خیبر شرکت کرد و بوه معشوو    قبل داوطلبانه به جبهه اعزا

 دیرینه خود پیوست.

 

 روحا شاد، یادش گرامی و راها مستدام باد.                      
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر پاسدار شهید عباس يزدانی

ستادی و امروز خبور شوهادت فرزنودت را    مادرم از اینکه فرزندی بزرگ کردی و به جبهه فر

برای تو آوردند و تو در مقابل این خبر مقاوم ایستادی جای تعجب نیست چرا که ملت اسوالمی  

اند ولی این را بدان که این موا نبوودیم   ما جوانان بسیاری فدا کرده و مادران زیادی مقاوم ایستاده

هها را به وجود آوردیم بلکه این خداوند بود کوه  که این راهها را رفتیم و این ما نبودیم که این را

به ملت ما لطف کرد و این راه را جلوی پای ما گذاشت و ما را نیز بوه ایون راه کشواند ... پودرم     

دانم که زحمت زیادی کشیدی تا فرزندی به این برومندی را تحویل احتماع دادی، افتخار بور  می

فرستید و وقتی خبر شهادت آنهوا بوه شوما    هه نبرد میشما پدرانی که فرزند خود را مردانه به جب

کنم که با نان حوالل و تربیوت درسوت    کنید. پدرم از شما سپاگزاری میرسد، خدا را شکر میمی

مرا به این سرن رسانیدی و از این که فرزند خود را یعنوی ایون امانوت را هموانطور کوه از خودا       

 کن و مقاوم باش. تحویل گرفتی دوباره تحویل دادی خدا را شکر
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  :حسیننام 

  :بیدگلی یونسینام خانوادگی 

 :هاشم فرزند 

 :18/1/1314 تاریخ شهادت 

   :حاج عمرانمکان شهادت 

  :کارگرنوع عضویت و شغل 

  :گلزار شهدای امامزاده هالل ابن علی )ع( آرانمکان دفن 

 

ه دنیا آمد و نام مقدس حسین را بر او ای مستضعف و مذهبی بشمسی در خانواده 1341در سال 

 نهادند.

هنوز چند روز از تولدش نگذشته بود که پودرش چشوم از جهوان فورو بسوت و آنهوا را در داغ       

 فراقا سوزاند.

سالگی بر اثر ضوعف موالی    5سپس مادرش سرپرستی خانواده را به عهده گرفت. حسین در سن 

سوالگی بوه کارخانوه     13کورد. در سون   موی  خانواده به شاگردی رفت و حقو  ناچیزی دریافوت 

سوالگی   15ریسندگی کاشان راه یافت و لباس مقدس کارگری را بر تن شریفا کرد. آغاز سون  

حسین مصادف با شکفتن گل نهضت مقدس اسالمی بود و او نیز همچون سایر هموطنوان خوود   

گل انقالب شوکفته  همدوش ملت قهرمان ایران در تظاهرات، علیه رمیم فعالیت مستمر داشت تا 

شد و به لطف خداوند و رهبری پیامبر گونه امام امت خمینی بت شکن و همت مردم به پیروزی 

 رسید.

در آن زمان که حسین به هیجده سالگی رسید، جنگ تحمیلی شروع شد و حسین در ایون موقوع   

و در هوا گذرانود   به سربازی اعزام گردید. وی بیسوت و چهوار مواه سوربازی خوود را در جبهوه      

های پیروزمندانه رزمندگان اسالم شرکت کرد. و در شادی و سرور پیروزی آنهوا شوریک   عملیات

 بود.

دیود از طریوق بسوی     ها بیشوتر موی  بعد از سربازی به آران بازگشت و چون نیاز خود را در جبهه

یودار  درمنطقه حاج عمران بوه د  18/1/1314کارخانه به جبهه اعزام گردیده و سرانجام در تاریخ 

 معبود شتافت.
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کرد و اش حسین گونه رفتار میحسین درطول زندگی خود نیکو و خوش رفتار بود و با خانواده

همه از او راضی بودند. سرلوحه زندگیا امر به معروف و نهی از منکر بود. روی گشاده و لبوان  

 رود.خندانا هرگز از یادها نمی

 

 امی و راها مستدام باد.روحا شاد، یادش گر                      
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 فرازهايی از وصیت نامه برادر شهید حسین يونسی

توانم شکر این نعمت بزرگ )شرکت در جهاد مقدس(، را انجام دهم که جان ناقابل وقتی می

خود را در این راه فدا کنم و در این راه همچون یاران حسین )ع( بجنگم که عوزت و شورف موا    

 ن جنگ و مبارزه مقدس است.در همی

 ای جوانان نکند که در ذلت بمیرید که حسین )ع( در میدان نبرد شهید شود.

 هان!

باشود  ای جوانان مبارز مبادا از رفتن به جبهه خودداری کنید که این خالف اسالم و قرآن می

بوه فرموان   خواهم که پشتیبان اسالم عزیز و انقالب باشند و همیشوه گووش   از امت حزب اهلل می

امام بزرگوار باشند و نگذارند که صحنه خالی شود؛ که پشت کردن به انقوالب پشوت کوردن بوه     

رود باید در جهواد اکبور کوه    اسالم است و ذلت و خواری در بر دارد راستی هر کس به جهبه می

توانود در جهواد   باشد شرکت کند اگر از این مرحله قبوول شود موی   همان مبارزه با نفس خود می

-صغر که همان مبارزه با کفار است شرکت کند. اما وصیتم به مادرم نه، بلکه به تموام موردم موی   ا

دهید این یک امانت است پیا شما، چند سالی این امانت گویم اگر فرزندانتان را در راه خدا می

 رود. ماند و بعد میمی

ان دادن در راه خودت و از دانم جخدایا چیزی را که در دنیا از همه چیزها عزیزتر و بهتر می

 خواهم که شهادت را نصیبم گردانی و مرا با سایر شهدای کربال مشهور گردانی.تو می

 

 

 

 


