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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZuPqP6_rcAhXLaFAKHZU-AYgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bipfa.net/view/post:18601873&psig=AOvVaw0Ggcrl1GGyQdaQB57hAVAt&ust=1534827195994414


 انشاءهللا..…شهادت لباس تک سايزی است که ما بايد با اعمال و رفتار و اخالص، خود را اندازه آن کنيم
شهادت بر يگانگی و توحيد تو می دهم که جز تو خدايی . پروردگارا من با تو عهد بستم که در دنيا به فرمان تو باشم 

يگانه و بی همتايی، تو يکتا و شريکی نداری، گواهی می دهم که بهشت و جهنم حق است و موجود؛ و اقرار تو  .نيست

خدايا تو را سپاس می گويم اين لياقت را به من عطا نمودی که پی . می کنم که حساب و کتاب و ميزان و صراط حق است

گاه خانه و زندگی را رها کنم و به سوی تو هجرت نمايم و در صف آن .دهمبه عظمت تو ببرم و حق را از باطل تشخيص 

اميد آن دارم که سرخی خونم، سياهی خدايا .کنمرزمندگان و جهادگران راه تو حضور يابم و از مظلومان عالم دفاع 

 .گناهانم را غسل دهد و پاک شدن از گناه موجب آن شود که در جمع شهدای اسالم سر افکنده نباشم
 شهيدعلی شاه سنايی



 شجره طیبه

 سالم رفيق شهيدم 

*** 

يـڪ نگاه گاهے 

 آنقدر مهربان است

که چشــم هــرگز 

 رهايش نمی کند

 يڪگاهے 

 آنقــدررفاقــت 

 مــــــــاندگار است که 

 زمــــــــــان  

 نمی شودحريفش 

و گاهے يڪ نفــر 

 آنقدر عزيز است

ڪه قلـب رهايش  

 ...نمی کند

*** 

نذر لبخندت گناه 

 نميکنم



 به آقا مصطفی گفتم برای اتمام حجت و آرامش 

 .برويم حرم واستخاره بگيريمخودم 

وقتی رسيديم حرم خجالت می کشيدم وارد حرم شوم  

چون از خدا خواسته بودم که به بنده اش نشان دهد 

 آيا راهی که می رويم درست است يا نه؟

و آيا حضرت آقا راضی به اين کار هستند يا نه و  

خداوند به خوبی با خواب صادقه و تحقيقات نشانم 

وقتی استخاره گرفتيم جوابش اينگونه بود؛  .داده بود

دعوت پيامبر با دعوت انسانهای عادی فرق می کند 

از آقا علی بن موسی الرضا . به او اجازه دهيد

 خواستم همانگونه که تا کنون مراقبم بود از اين 

 .نيز هوايم را داشته و صبوری نصيبم کندپس 

هنوز از حرم مطهر بيرون نرفته بودم که به آقا  

برمن منت ( ع)به گمانم امام رضا: مصطفی گفتم

 .گذاشتند و صبوری بسياری به من عطا کردند

ارامشی خاص وجودم را فرا گرفته بود و از آنهمه  

 .نا آرامی و بيتابی خبری نبود

 رضايت قلبی همسر شهيد مصطفی عارفی به اعزام 

*** 

گر من از اين دلها ندارم الاقل می توانم بازگو کننده ا)

 (اين دل گذشتن ها باشم



 در محضر شهيد
*** 

ما مثل وضو ساده و پاکيم، عين اقطار بی  

آاليش و معصوميم، ما را می شود در هر 

 . گوشه مسجد پيدا کرد

*** 

هر جنسی جستجو نمود، با هر دردی در 

دريافت، ما مثل تالوت غمگينيم، مثل تکبير 

 حالت خنجر داريم، و دوستان ما شيران 

 .و پارسايان شبندروز 

از نوح به بعد تا کربال و هويزه وتا هويزه  

حضور داريم، پشت هر سنگی روييده ايم، با 

هر بوته ای رسيده ايم، بر هر شاخی بر داده 

 ايم، ما در اين آب و خاک سبز می شويم 

 .بی شناسنامه نيستيمما 

*** 

شنيدم : به قاضی دادگاه نامه زده بود که 

وقتی به مأموريت می روی ساک خود را به 

اين نشانه تکبر است که . همراهت می دهی

 .حاضری ديگران را خفيف کنی

*** 

حساس بود، . رو توبيخ کرده بودقاضی 

 …مخصوصاً به رفتار قضات
 شهيد سيد محمد حسينی بهشتی



 هنوز روحيه شهدای قديم وجود دارد 

 شايد ما عوض شده ايم
 :شهيد علی عابدينیپدر 

*** 

بر اثر اصابت  ۹۴بار اولی که رفت سوريه ، سال 

از جراحی . تير مستقيم به کتفش مجروح شد

کتفش چند وقت که گذشت زخمش چرک کرده بود 

 .مجبور شديم بريم بيمارستان

علی آقا اينقدر روحيه بااليی داشت حاضر اما 

کتفی که از يک .نمی شد ببريمش بيمارستان

طرف تير خورده بود و از آن طرف تير خارج 

 .شده بود رو، يک زخم سطحی ميدونست
آنقدر شوق رفتن دوباره به دفاع از حرم رو  

 .داشت که جراحت عميقش به چشمش نمی اومد

با اصرار فراوان علی رو برديم بيمارستان جوری  

 .رفتار می کرد که انگار نه انگار بيماره

با همون دست مجروح کار می کرد، می نوشت ،  

وقتی پرونده پزشکيش رو به دکتر .حرکت می داد

 پروندنشون داديم، دکتر باورش نمی شد اين 

 .علی باشهبرای 

علی آقا می گفت وضعيت نامساعدی داری ، به 

اسکن . تعجب می کنم حرکاتت شبيه معجزه است

 .کتفت چيز ديگری رو نشون می ده

 شهيد علی عابدينی



 رادشهيد مهدی ثامنی 

*** 
در همين نزديکی ها مرد مومنی بود که از  

لحاظ اجتماعی شخصيتی بسيار خوب و 

 .مهربان و دوست داشتنی داشت

اگر می خواستی يک آدم بهشتی را ببينی 

می توانستی به چهره اين مرد خدا نگاه 

 آه کجا رفتند اين مردان. کنی

 بی ادعای خدايی  

به لحاظ فردی نيز انسانی بود که نماز،  

زيارت عاشورا و نماز شب وی هيچکدام 

 ؛ترک نمی شد

*** 

وی از همه ابعاد، شخصيتی کامل شخصيت 

انجام ماموريت ها هم خوب برای بود، 

قلب خوبی نيز برای قوت و می شد حاضر 

 .می داددوستان خود 

 

 شهيد مهدی ثامنی راد



 با اين شجاعت ها ميهن و انقالب 

 را حفظ کردند

 :  شهيد حاج اکبر آقابابايیسردار 
محمد در مشکالت و سختيهای جنگ کردستان بسيار 

از نظر روحی بسيار لطيف و . شجاعانه عمل می کرد

 با احساس بود و در عين حال، شجاعت و 

 .  بی نظيری داشتشهامت 

در عمليات قائم واقع در کول و دوزخ دره ديوان دره،  

در محلی مستقر بوديم که نزديک ترين محل به دشمن 

تير بارهای دشمن آتش پر حجمی می ريختند و . بود

 .عمليات سنگينی بود

محمد در آن حال ديدم . من نيم خيز حرکت می کردم 

خواستم از او . دائماً در حال تکاپو و رفت و آمد است

خاصی او با نشاط . بنشيند تا مبادا تيری به خود بخورد

اليق اين همه تير می آيد، ولی مثل اينکه من : گفت

 .به من نمی خوردکه  شهادت نشده ام 

*** 

در پی . او با يک دستگاه نفر بر به طرف دشمن رفت 

محمد با . شليک آرپی جی دشمن، نفر بر آتش گرفت

نفر بر را شجاعت تمام زير ديد تير دشمن، با يک پتو 

 .کردخاموش کرد و آن را به جای امنی منتقل 

در دل تالش و اقدامات متهورانه او، رعب عجيبی  

 .د نموددشمن ايجاد کرد و ضربه محکمی به آن ها وار

 شهيد سردار محمد رضا افيونی



*** 

 : می گفتهميشه 

کنيم که پدر و مادر سعی 

هر . در آسايش باشند

وقت پدرش می خواست 

يک کار سختی انجام 

دهد، جلوی کارش را می 

گرفت و نمی گذاشت کار 

سخت را خودش انجام 

دهد يا اگر خودش نبود 

برايش کارگر می گرفت 

يا وسيله ای فراهم می 

کرد تا آن کار برايش 

 .آسان شود

 

هر وقت امتحان داشت  

يا يک کار مهمی می 

خواست انجام دهد، زنگ 

می زد و به پدرش می 

 .گفت برام دعا کنيد

*** 
 شهيد حسن رجايی فر



 از روی تو شرمنده ام 

 ای شهيد عزيز

**** 
 بوددستش قطع شده يک 

بهش .اما دست بردار جبهه نبود 

با يه دست که نمی تونی : گفتند

 .بجنگی ، برو عقب

*** 

مگه حضرت ابوالفضل : می گفت 

 ؟با يک دست نجنگيد( ع)

 : نفرمودمگه 

ان قطعتمو يمينی ، اّنی وهلل 

 ".احامی ابداً عن دينی

*** 

مسئول محور  ۴عمليات والفجر  

حميد باکری بهش مأموريت .بود

داده بود گردان حضرت ابوالفضل 

رو از محاصره دشمن نجات ( ع)

باعده ای از نيروهاش رفت . بده

 .به سمت منطقه ی مأموريت

*** 

لحظه های آخر که قمقمه رو آوردن نزديک لبای  

در ( ع)مگه مواليمان حسين »:خشکش گفته بود

 .لحظه شهادت آب آشاميد که من بياشامم

 ...شهيد که شد، هم تشنه لب بود هم بی دست
 شهيد شاپور برزگر گلمغانی





 در محضر شهيد 
دفتر قلبم را باز می کنم و بر اول برگش نام تو را  

 .می نويسم و سخنم را با نام تو آغاز می کنم

ای آفريننده ی جهان هستی و ای قادر متعال ای  

ای درهم .کسی که همه قدرت ها در يد قدرت توست

 .شکننده ستمگران و ياری دهنده ی مظلومان

*** 

ای محبوب دل های شکسته به تو پناه می آوريم  

چه گناهان و چه معصيت ها که در پيشگاهت 

پروردگارا در محضرت به کدامين .مرتکب شده ام

 گناهم اعتراف کنم که خود ناظر بر تمام 

 ...بوده ایاعمالم 

پروردگارا می دانم که گناهانم انقدر بزرگ است که  

قابل بخشش نيست و اما اين را هم می دانم که تو 

 بآن قدر کريمی و رحيمی که هر که را 

 .می کنیخواهی عفو 

پروردگارا با .نيز اميد به عفو و گذشت تو دارممن 

 عفوعدالت با من رفتار مکن بلکه با 

 .من رفتار کنو بخشش با 

*** 

ای معبود من ای اميد من آرزوهای من اين است  

و در آخرت ( ع)که در دنيا زيارت حسين بن علی 

 .را نصيبم گردانی( ع)شفاعت امام حسين 

 مناجات شهيد غالم رضا حطم



 حقوق بشرامريکايیسهم کودکان يمنی از 



شهيدی که منافقين چشمهايش را 

 بريدنددرآوردند و گوش هايش را 

 ...شهيدش کردندوبعد 

آخر که به مرخصی آمد ديدم دفعه 

خيلی فرق کرده و حالت معنوی 

وقتی بغلش کردم . خاصی پيدا کرده

با خودم گفتم برای آخرين بار است 

به سيد مهدی گفتم . که می بينمش

مادر مگر جنگ تمام نشده و امام »

گفت « قطعنامه را امضا نکردند؟

مگر امام نفرمودند من جام زهر »

را نوشيدم، من بايد دوباره 

برو و مواظب »گفتم « .برگردم

با اينکه خودش می « !خودت باش

اين دفعه »دانست بر نميگردد گفت 

که برگردم تحصيالتم را ادامه می 

 «!دهم به خاطر شما
نحوه شهادت فرزندش , اين شهيدمادر 

توسط منافقين در عمليات مرصاد را 

سيد مهدی در : اين چنين بيان می کند

و در منطقه   27گردان مسلم لشکر 

 که بهاسالم آباد غرب بود 

 . شهادت می رسد 

بودند تا فکش خرد شده بود و زده 

پوستش را کنده بودند و بدنش را 

زمانی که پيکرش را .سوزانده بودند

برای ما آوردند اجازه ندادند او را ببينم 

 ولی بعدا فيلم پيکرش را ديدم

منافقين سّفاک چشم هايش را در 

 بريدهگوشهايش را , آورده بودند

 بودند و آنقدر به فکش ضربه 



 شجره طیبه

شهيدی که کر والل بود 

 ..!وهمه به او ميخنديدند

به او (عج)اما امام زمان

مژده شهادت داد ومحل 

 دفنش را هم به وی 

 ...داد نشان 

*** 

 شهيد عبدالمطلب اکبری



 شجره طیبه

وقت خداحافظی گفتم دنيا مال من 

باشد و شما نباشيد به هيچ دردم 

پرسيدم شما نباشيد . نمی خورد

 من چه کار کنم؟ 

 

هميشه اين . خدا بزرگ استگفت 

دلم می خواست . جمله را می گفت

 همه حرف هايم را بزنم تا 

 .را بسنجمايمانش 
 

من خودم دلتنگی دارم ولی گفتم 

می دانم شما چه هدف بزرگی 

اگر مردم بخواهند حرف و . داريد

 نيش و کنايه بزنند چه کار کنم؟ 

 

بود که دلش لرزيد ولی همينجا 

با خدا : باز به خودش آمد و گفت

باش و پادشاهی کن، با خدا که 

باشی می توانی صبر و تحملت را 

 من هم همه چيز . باال ببری

 .به خدا سپردمرا 

 شهيد الياس چگينی

*** 

 چرا کنايه ؟! مردم 

 



 ☆در محضر شهيد  ☆
 

امروز شهيدان، : "ميگفت 

مشعلهای فروزان و گرمابخش 

هستند که گرمای اميد و نور هدايت 

می افشانند تا با هدايت آنان، تن 

های مرده و فکرهای خام از گرما 

 .  به حرکت در آيند

 

، خداوندا، روح ما را بيتاب خدايا

شهادت گردان، تا پيام پرطنين 

شهيدان را دريابيم و از زنجير 

 ايماسارتی که بر خود پيچيده 

 .آزاد گرديم 

 

 شهيد عبد الرضا موسوی



اين زندگي چند روزه دنياي زر 

وزور و تزوير براي سياه 

نمودن چهره اسالم عزيز و 

رحماني و ناب محمدي دست 

 .به دست هم داده اند 
 

فرزندان سيدعلي خامنه اي برما 

تكليف است كه جان ناقابل خود را 

فداي اسالم عزيز كنيم تا بلكه با جان 

ناقابل خود بتوانيم براي اسالم عزيز 

 .  ذره اي خدمت كنيم

 

آن ( ره)نشنيديد كه امام خميني مگر 

معمار كبير انقالب فرمود چه من در 

ميان شما باشم و نباشم نگذاريد اين 

انقالب و كشور به دست نا اهالن 

 .بيافتد به خود بياييد و توبه كنيد 

 

 شهيد سيد سجاد روشنايی



 

اوركت را انداخته بودم روي شانه  

مي خواستم به مالقات يكي از . ام

روحانيون بروم كه دست هايم را 

دراز كردم توي آستين هاي اوركت 

 . و آن را منظم كردم

 

حسين كه داشت كنارم راه محمد 

مي رفت و حركات من را مي ديد، 

 كار تو اين . برگرديم: گفت

 «نيستخالصانه 

 

وقتي نماز مي خواندي اوركت  

روي شانه ات بود اما حاال كه مي 

خواهي بروي مالقات، آن را 

 .درست مي پوشي و مرتب مي كني

 
 شهيد محمد حسين يوسف اللهی



چه خوش است دست از جان  

شستن و دنيا را سه طالقه کردن، 

از همه قيد و بند اسارت حيات 

آزاد شدن، بدون بيم و اميد عليه 

 ستمگران جنگيدن، 

پرچم حق را در صحنه خطر و  

مرگ برافراشتن، به همه طاغوتها 

نه گفتن، با سرور و غرور به 

 .  استقبال شهادت رفتن

جايی که ديگر انسان مصلحتی  

ندارد تا حقيقت را برای آن فدا 

کند، ديگر از کسی واهمه نمی کند 

 ...تا حق را کتمان نمايد

آنجا، حق و عدل، همچون  

خورشيد می تابد و همه قدرتها و 

حتی قداستها فرو می ريزند و 

 -فقط خدا -هيچکس جز خدا 

 .سلطنت نخواهد داشت

من آن آزادی را دوست دارم و از اينکه در دوره های سخت 

 حيات آن را تجربه کرده ام خوشحالم و به آن اخالص و سبکی 

ايثار و لذت روحی و معراج که در آن تجربه ها به آدمی دست و 

خوش دارم که کوله بار هستی خود . می دهد حسرت می خورم

را که از غم ودرد انباشته است بر دوش بگيرم و عصا زنان به 

 شهيد دکتر مصطفی چمران .شومسوی صحرای عدم رهسپار 



 

منوچهر عاشق كمك كردن به افراد 

ناتوان و در راه مانده بود حتی 

بسياری از روزها با وجود مشغله 

 كاری از روستا به شهر می رفت 

 

و مايحتاج زندگی كسانی كه نمی 

تواتستند به شهر بروند را تهيه و 

 .به درب منزل شان می رساند

 

در زمان هايی كه برای ماموريت  

 ۶به سوريه می رفت سرپرستی 

كودک يتيم را بر عهده می گيرد اين 

 را ما پس از شهادتش از دوستان 

 .شنيديموهمرزمانش 

 

 سعيدیمنوچهر شهيد 



خوشا به حال کسانی که شناختند 

وجود خويشتن را در اين دنيا و عمل 

می کنند به وظايف خود به اميد تزکيه 

 نفس و ترفيع درجه و لذت 

 .قلبعبادت وخشوع 

 

بدانيد . قرآن؛ قرآن را فراموش نکنيد 

که بهترين وسيله برای نظارت بر 

 .اعمالتان قرآن است

 

را در تمام شئوناتش اسالم 

 .حفظ کنيد
رهبری و واليت فقيهی که در اين  

 .زمان از اهم واجبات است ياری کنيد

 

خداوند عزوجل جزای خير انشاءهللا 

 !به شما عنايت فرمايد

*** 

 شهيد احمد علی نيری



 شجره طيبه



 وقتی . اميرعلی، دلش هوايی حرم شده بود

مخالفت من، برای رفتن به سوريه روبرو با 

از بين سه فرزندی که خدا به شما : شد،گفت که

 راعنايت کرده نمی خواهی که يکی شان 

 قربانی حضرت زينب کنی؟ 

*** 

: از دوستانش برای ما تعريف کرد و گفتيکی 

دشمن که حمله کرد که هر کدام از ما پناه » 

 خوردگرفتيم اميرعلی پايش تير 

 .روی زمين افتادو 

*** 

برويد من : گفت. کمکش کنيم، نگذاشتخواستيم 

خودم را به شما می رسانم، اما ديگر کسی 

 «.خبری از او ندارد

*** 

را دوست ( س)اميرعلی خيلی حضرت فاطمه  

دلم می خواهد مثل : داشت و هميشه می گفت

 .!خانم گمنام باشم

*** 

 مادر شهيد :راوی

 شهيد امير علی محمديان



 پيشبرای يک نوجوان کم . نوجوان بودم

می آيد که از کسی خوشش بيايد و جذبش  

اما تواضع و اخالقی که ازش ديده بودم .شود

 .باعث شده بود که شيفته اش شوم

از برخوردهايی که با او داشتم، يک چيزی  

 باعث شده بود که به حالش غبطه 

 .، نظمش بودبخورم

چه نظم ظاهری که اگر بخواهم مثال بزنم، هيچ  

وقت نمی شد که لباسی که تنش بود نامرتب 

 جبهه بودباشد اتو نخورده باشد اگرچه 

 .نداشتوامکاناتی  

هم .و چه نظم در بقيه ی ابعاد زندگی اش 

درسش را داشت، هم جبهه می رفت و هم تک 

پسر يک خانواده بود که اين خودش بار زيادی 

 .کم بود مثل ايشان...داشت برايش

 

به موقع آروم . هميشه مثل دريا می ديدمش 

معنای به . بود و به موقع خروشان و زيبا

آنچه خوبان همه دارند، تو "واقعی، مصداق 

 "يک جا داری
 شهيد مسعود آخوندی



هـيد پيش خدا  دست شـ

 رد نمےشود

 بايد دعا ڪنيم ڪه 

 را دعا ڪنندما 

 

امـروز، ابـراهيم، 

 ...ڪاش از بهشت

لطفی کند، يڪ نظرے 

 هم به ما ڪند



دردم به جز وصال تو 

 درمان نمی شود

بی تو عذاِب       

 فاصله آسان 

 شود نمی 

 

 نيست افسانه 

عيان ، ليک در آمدنت

حضور قصه بی اين 

 .نمی شودتوامکان 

 




