
 بسمه تعالی

، مطالعه وصایای شهدای  استان گلستان«شهدای قرآنی  »مسابقه   

گلستان رمضان مبارک ماه شهدای وصایای گزیده  

 خدا، حقیقی میزبان ماه. است سال های ماه ترین شریف از و قرآن نزول ماه خداوند، ماه رمضان ماه گلستان: شاهد به گزارش نوید

 تابناکش طلعت از و نشیند می خرمی و شادابی صمیمیت، و صفا تربیت، ترق،تکامل، الوان به رنگین و زرین سفره سر بر همگی

.نمایند می استعاضه  

 

 کشاورز علی، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از محمدآباد روستای در ،1345 شهریور پنجم : حسینی سیدعباس شهید

 ،1361 تیر سوم و بیست.یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود متوسطه اول آموز دانش. داشت نام آفرین نوش مادرش و بود

 عبداله امامزاده شهدای گلزار در وی مزار. رسید شهادت به دست شدن قطع و مین انفجار اثر بر شلمچه در چی تخریب سمت با

.است واقع زادگاهش شهرستان  

 و رنگ هیچ اینجا در زیرا درآیم، پرواز به آرزوهایم آسمان در آزاد ای پرنده همچون تا کن حالل مرا حسینی؛ مادرم سیدعباس شهید

 و داریم نگه دشمنان کید از را اسالم تا بدهیم زیادی خونهای باید عزیزان، هستند، ریا بی و یکرنگ همه ندارد، وابستگی و تعلق بوی

. بماند جاویدان قرآن 

 

 پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان تواب از اوزینه روستای در ،1345 فروردین یکم اوزینه: حسینی سیدمصطفی شهید

 بیست. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. بود متوسطه سوم آموز دانش. داشت نام بیگم زهرا مادرش و بود کشاورز سیدابوالقاسم،

 عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در جی پی آر سمت با ،1361 تیر چهارم و

.است شده شهید نیز سیدعباس برادرش. دارد قرار زادگاهش شهرستان  

 من مادرم. باش صبور و بردبار( س)زینب همچون! مباش غمگین جبهه به من رفتن از مادرم...  اوزینه؛ حسینی سیدمصطفی شهید

 حقیقت این به یقین و باور با و اوست سوی به چیز همه و خداست از چیز همه که رسیدم بود آن در انبیاء کوشش که حقیقت این به

 از و خداست سوی به تو و من بازگشت که بدان اکنون هم و روم می راه آن به خداوند به توکل با و کرده انتخاب را راهم که بود

 چنین که پدرانی و مادران سعادت به خوشا من، سنگر من کالس و است من اسلحه من کتاب: عزیزانم. باش خوشحال من رفتن

.د دادن تحویل جامعه به را فرزندانی 

 

 و بود فروشنده محمدحسین، پدرش. گشود جهان به چشم گرگان شهرستان در ،1349 شهریور پانزدهم بیکی: محمدزمان شهید

 پدافند واحد نیروی سمت با ،1367 اردیبهشت دوازدهم. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود طلبه. داشت نام زینب مادرش

.است واقع زادگاهش عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در  

 که آنهایی بدانید دادید، هدیه خدا راه در را عزیزتان فرزندان که شما بر خدا درود عزیزم مادر و پدر...  بیکی، محمدزمان شهید -3

 کمتر علیها هللا سالم زینب حضرت رسالت که بدانید و کنید زینبی کاری باید اید مانده که شما کردند حسینی کاری شدند شهید و رفتند

.د نبو السالم علیه حسین امام از 

 

 میدان به میهن و قرآن و اسالم دین از دفاع و تو رضای برای فقط حقیر بنده این که باش شاهد تو پروردگارا/ حاجیلری علی شهید

.م ده می ترجیح دنیوی های لذت بر را عزت با مرگ و گذارم می ستمگران علیه مبارزه و کارزار 



 

 کشاورز اله، سمیع پدرش.آمد دنیا به کردکوی شهرستان توابع از مهترکالته روستای در ،1336 مهر دوم :صادقپور اله کریم شهید

 تیر ام سی. یافت حضور جبهه در پاسدار عنوان به. کرد ازدواج. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت نام حبیبه مادرش و بود

 روستای امامزاده شهدای گلزار در را وی پیکر. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در تیرانداز تک سمت با ،1361

.سپردند خاک به زادگاهش شهرستان تابعه آباد روشن . 

 از و کند دفاع که است نموده دینش به که بیگانگان تجاوزات مقابل در که است مسلمان مرد هر وظیفه/ صادقپور اله کریم شهید

 خود جاویدان زندگی و دانستم اسالمی شرعی وظیفه یک را عزیز اسالم از دفاع یافتم، مسلمان شیعه فرد یک را خود بنده که آنجائی

. ماند می محمدی گل مانند و زیباست خدا راه در شهادت چقدر و میرساند ملکوتی اعالی درجه به را انسان شهادت کنم می آغاز را 

 

 تا. داشت نام کلثوم مادرش و( 1357فوت)حسن پدرش. آمد دنیا به گالیکش شهرستان در ،1341 فروردین یکم :خسروی علی شهید

 حضور جبهه در ارتش دوم ستوان عنوان به کرد ازدواج 1363 سال. گرفت دیپلم و خواند درس اقتصاد رشته در متوسطه دوره پایان

.دارد قرار زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. شد شهید پا، به گلوله اصابت اثر بر شلمچه در ،1365 اردیبهشت نهم. یافت  

 چون بی اطالعت و فقیه والیت و فقیه والیت از پیروی اسالم، مقدس حریم از دفاع به کنم می سفارش را شما/ خسروی علی شهید -6

 به سر همواره و بپرهیزید حرام از کرده، اجرا کمال و تمام طور به را خدا احکام که باشید مقید امور، همه و امام فرامین از چرا و

 فراموش گذشته رنج نمود، نصیبم را شهادت فیض خدا، تقدیر دست چناچه، که کنم می وصیت! مادر ای تو و. آوردید فرو خدا بندگی

 حریم از دفاع برای و ببند کمر بر چادر بوده، استوار و صبور( س)کبری زینب همچون و نده دست از را آرامش مصیبت در و کن

.کن قیام خدا، 

 

. داشت نام خندان گل مادرش و محمدمهدی پدرش. آمد دنیا به گنبدکاووس شهرستان در ،1344 شهریور یکم :پرست حق رضا شهید

 اردیبهشت نهم. یافت حضور جبهه در وظیفه پاسدار عنوان به. گرفت دیپلم و خواند درس انسانی رشته در متوسطه دوره پایان تا

.دارد قرار زادگاهش زید بن یحیی امامزاده شهدای گلزار در وی مزار. شد شهید سر، به ترکش اصابت اثر بر عراق فاو در ،1365  

 تجارتی به دست آنها زیرا نباشند ناراحت شدند شهید پسرشان اینکه از که است این شهدا خانواده از ام خواسته/ پرست حق رضا شهید

 معنوی تجارت تجارت، این ولی دادند انجام شما پسران لی و بدهد انجام را سودی پر تجارت چنین تواند نمی بازرگانی هیچ که زدند

.نیست مادی و است 

 کشاورز قربانعلی، پدرش. آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از جنگلده روستای در ،1343 آبان یکم :زنگانه درویشعلی شهید

 دو صاحب کردو ازدواج 1360 سال. کرد می کشاورزی نیز او. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت نام سکینه مادرش و بود

 در او مزار. رسید شهادت به بانه هوایی بمباران در ،1363 خرداد پانزدهم.یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به. شد پسر

.دارد قرار زادگاهش شهرستان تابعه ساورکالته روستای شهدای گلزار  

 شیون و گریه من مرگ از بعد دهد، قرار خویش شهدای جز را من بخواهید خداوند از گرامی مادر و پدر/ ... زنگانه درویشعلی شهید

دزینور دریغ چیز هیچ از امام راه تداوم برای و دهید فرا گوش و فرامین و امام دستورات به. گردد شاد دشمن خواهم نمی نکنید،  

 

 و بود کشاورز یوسف، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از جلین روستای در ،1335 بهمن یکم :محلی پایین قنبرعلی شهید

 و کرد ازدواج 1359 سال. بود معلم. گرفت دیپلم و خواند درس تجربی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت نام معصومه مادرش

 ها مدت وی پیکر. رسید شهادت به شلمچه ،در1361 تیر هفتم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. شد پسر یک صاحب

 به نیز محمدعلی برادرش. شد سپرده خاک به زادگاهش شهدای گلزار در تفحص از پس ،1371 تیر بیستم و ماند جا بر منطقه در

.است رسیده شهادت  



 یاری را زمان امام نایب شیعیان، مرجع و مستضعفین رهبر کبیر، خمینی مجاهد امام خواهران و برادران/ محلی پایین قنبرعلی شهید

 ای خمینی، ای: بگوئیم ایران کربالی در هم با همه ، کند می یاری مرا که کیست فرمود حسین امام که را کربالی آوردید بیاد. کنید

 ندارم، دنیا مادیات از چیزی( ع) علی حومت از بعد اسالمی جمهوری گذار بنیان ای فاطمه، و حسین رهرو ای زهرا، و علی فرزند

د کنی یاری را او دیدید را مظلومی جا هر و بخوانید نماز برایم .

 

 و رشید پدرش. آمد دنیا به کردکوی شهرستان توابع از مهترکالته روستای در ،1345 شهریور بیستم :کرمانی مهاجر شعبان شهید

 با ،1363 تیر هشتم. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود اقتصاد رشته در متوسطه اول آموز دانش. داشت نام کلثوم مادرش

 شهدای گلزار در وی پیکر. رسید شهادت به گلوله اصابت اثر بر عراقی نیروهای توسط مریوان کاویار منطقه در تیرانداز تک سمت

.شد سپرده خاک به زادگاهش شهرستان تابعه آباد روشن روستای امامزاده  

-  این در باید و ندارد وجود چیزی گذشت ایثار و دادن خون و جنگیدن جز راهی آن احیای برای/ ... کرمانی مهاجر شعبان شهید

 آنها شایسته و دارند که را آنچه از خواهیم می که را آنچه که باشد تا کرد مبارزه است مقصدمان همانا که حرفمان اثبات برای زمانه

.بستانیم نیستند 

 دانی نمی/ بابومحلی اله حبیب شهید./است فرزندانمان هدایت آن شماست،که دوش به سنگینی رسالت همسرم/ حسینی میرحیدر شهید

 را آن مزه و رفت آن دنبال تشنگی در و بود تشنه باید کرد، تشبیه شود نمی چیز هیچ به گواراست، چقدر شیرینه، چه شهادت مادرم

.چشید  

 

 و بود کشاورز صفر، پدرش. آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از چینو روستای در ،1344 تیر یکم :زنگانه حسن شهید

 یم و پسر یک صاحب و کرد ازدواج 1361 سال. کرد می کشاورزی نیز او. خواند درس ابتدایی دوم تا. داشت نام کلثوم مادرش

 با درگیری هنگام بانه در تیرانداز تک سمت با ،1364 خرداد هجدهم. یافت حضور جبهه در وظیفه پاسدار عنوان به. شد دختر

.دارد قرار زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. شد شهید دست، و سر به گلوله اصابت اثر بر کومله و دمکرات حزب نیروهای  

 این خداوند زیرا باشد نمونه ملت ما ملت نگذارید، تنها را امام.است( عج) زمان امام از اطالعت کنید، دعا را امام/ زنگانه حسن شهید

.رسانید معنویت و عشق درجه به را آنها و برگزید را ملت 

 

 پدرش. آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از آباد رحمت روستای در ،1336 فروردین یکم :صادقی محمدعلی شهید

 دختر سه و پسر یک صاحب و کرد ازدواج 1358 سال. خواند درس ابتدایی دوره پایان تا. داشت نام رقیه مادرش و( 1350)صادق

 مزار. شد شهید قلب، به گلوله اصابت اثر بر عراق فاو در ،1365 خرداد هجدهم. یافت حضور جبهه در کمیته پاسدار عنوان به.شد

.است واقع زادگاهش شهرستان تابعه االزمن روستای امامزاده شهدای گلزار در او  

 همه فرمان به گوش همیشه و بدانید را انقالب رهبر و انقالب این قدر که است این ملت به ام توصیه/ صادقی محمدعلی شهید -

.نکنید غفلت باشید، عزیزانمان  

 

 تا. داشت نام زهرا فاطمه مادرش و بود بنا نعمت، پدرش. آمد دنیا به بهشهر شهرستان در ،1350 اسفند یکم :یوسفی قربانعلی شهید

 به ترکش اصابت اثر بر عراق فاو در ،1366 تیر هشتم. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. خواند درس راهنمایی دوره پایان

.دارد قرار زادگاهش شهرستان تابعه لرما روستای امامزاده شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت  

 



 شهادت این کنم، می زندگی دارم مانده که یابم می خودم در را احساس این من و است جهاد آغاز لحظه این/ یوسفی قربانعلی شهید

.باشد پذیرا را خدا راه در شهادت انسان که است خوب چقد کند، می اهداء من بر دیگر تولدی که است  

 

 کشاورز علی، پدرش. آمد دنیا به کردکوی شهرستان توابع از خرابشهر سرکالته روستای در ،1344 تیر دوم :یوری محمدعلی شهید

 عنوان به. شد دختر سه صاحب و کرد ازدواج 1361 سال. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت نام نسا فاطمه مادرش و بود

 مدت وی پیکر. رسید شهادت به عراق فاو در تدارکات نیروی سمت با ،1367 فروردین نهم و بیست. یافت حضور جبهه در پاسدار

.شد سپرده خاک به زادگاهش شهدای گلزار در تفحص از پس ،1376 مهر پانزدهم و ماند جا بر منطقه در ها  

 بر آرزوهای گونه هر بردن بین از و حیوانی هواههای خودکشی کنم، می دعوت خودکشی سوی به را شما/ یوری محمدعلی شهید -4

 را جوانیتان قدر: که اینست جوانان به من دیگر توصیه و. کنید تقویت را خویش روح و بکشید را خود سرکش هواههای عقل، خالف

.کنید شرکت جماعت نمازهای در همواره و نکنید فراموش را مساجد گاه هیچ و بدانید 

 

 و بود کشاورز رجبعلی، پدرش. آمد دنیا به کردکوی شهرستان توابع از باالجاده روستای در ،1351 تیر دهم :ساوری قربانعلی شهید

 در ،1365 خرداد بیستم. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت نام نساء فاطمه مادرش

.دارد قرار زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. شد شهید پا، به ترکش اصابت اثر بر عراقی نیروهای توسط قالویزان . 

 شما عزیزم، مادر. باشند هراسان شما از اسالم دشمنان تا شکیبا و صبور شدم، شهید اگر عزیز، مادر و پدر/ ساوری قربانعلی شهید

.شوند زده حیرت استقامت با پدر و صبور مادر شما از اسالم دشمنان تا.باشید نمونه مادری( س)فاطمه همانند باید 

 

 سیدعلی، پدرش. آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از سعدآباد روستای در ،1334 مرداد بیستم :حسینی میرحیدر شهید

 1356 سال. بود نئوپان کارخانه کارگر. خواند درس سوادآموزی نهضت در مقدماتی دوره تا. داشت نام کبرا مادرش و بود کشاورز

 اثر بر مینو جزیره در ،1365 خرداد چهاردهم. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. شد دختر سه و پسر دو صاحب و کرد ازدواج

.است واقع زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. شد شهید وسینه، پا دست، به ترکش اصابت  

است فرزندانمان هدایت آن شماست،که دوش به سنگینی رسالت همسرم/ حسینی میرحیدر شهید -  .

 

 مادرش و( 1344فوت)ابراهیم پدرش. گشود جهان به چشم گرگان شهرستان ،در1344شهریور بیستم: بابومحلی اله حبیب شهید

 خرداد پانزدهم. یافت حضور جبهه در پاسدار عنوان به. کرد ازدواج 1363 سال. خواند درس راهنمایی دوم تا. داشت نام زهرا

 امامزاده شهدای گلزار در را او پیکر. رسید شهادت به شدید سوختگی اثر بر بانه هوایی بمباران در زن جی پی آر سمت با ،1363

.سپردند خاک به زادگاهش عبدهللا . 

 و بود تشنه باید کرد، تشبیه شود نمی چیز هیچ به گواراست، چقدر شیرینه، چه شهادت مادرم دانی نمی/ بابومحلی اله حبیب شهید -7

.چشید را آن مزه و رفت آن دنبال تشنگی در  

 

 

 پایان تا. داشت نام آسیه مادرش و قلی امام پدرش. آمد دنیا به بندرگز شهرستان در ،1344 شهریور دوم :عسگری علیرضا شهید

 غربی آذربایجان الوتان روستای در ،1365 خرداد هفدهم. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به. خواند درس راهنمایی دوره



 واقع زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به گلوله اصابت اثر بر کومله و دمکرات حزب نیروهای با درگیری هنگام

.است  

 آرزویم تنها جان مادر. پیوندیم می خمینی امام عزیزمان رهبر خدمت به هم دوش به دوش برادر دو ما/ عسگری علیرضا شهید -8

برسم شهادت به تا کند قبول مرا( ص) مهدی خداوند امیدوارم که اینست . 

 

. داشت نام صدیقه مادرش و محمدصادق پدرش. گشود جهان به چشم مینودشت شهرستان در ،1336 دی ششم :سرایلو علیرضا شهید

 تیر ام سی. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود کارگر. گرفت دیپلم خواندو درس انسانی رشته در متوسطه دوره پایان تا

.است نیامده دست به به پیکرش از اثری کنون تا. رسید شهادت به عراق زید پاسگاه در ،1361 . 

 عنوان به که شکر را خدا.داد قرار تشیع مذهب پیروان از یکي و نمود کامیاب مرا دنیا در که شکر را خدا/ سرایلو علیرضا شهید -

.شدم واقع عزیز خمیني امام قرن، ناجي رکاب در اسالم سرباز 

 پدرش. آمد دنیا به بوشهر شهرستان توابع از بندرریگ روستای در ،1340 شهریور هفتم و بیست :گورابی سیاه رضازاده ایرج شهید

 ازدواج 1361 سال. بود خون انتقال سازمان کارمند. گرفت دیپلم خواندو درس متوسطه دوره پایان تا. داشت نام ماه مادرش و رضا

 فرمانده سمت با ،1366 اردیبهشت هشتم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. شد دختر یک و پسر یک صاحب و کرد

 شهرستان عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در وی مزار. شد شهید قلب، به گلوله اصابت اثر بر عراق ماووت در محمدباقر امام گردان

.است رسیده شهادت به نیز رضا پدرش. دارد قرار گرگان  

 تشیع عالم مرجع بزرگوار سید که بدانید ارضي کره مسلمین اي و جهان و ایران مردم اي/ گورابی سیاه زاده رضا ایرج شهید -

 هر که نهیم ارج را الهي نعمت این پس,باشد مي چهاردهم درقرن اسالم دین کننده واحیا زمان امام نایب خمیني روح امام حضرت

.است نموده زمان امام موالي امر خالف نماید امرش خالف که هرکس و است زمان امام موال امر مطیع باشد امرش مطیع کسي 

 

 و پدر/ شهرآبادی اکبر علی شهید./بپیوندیم هللا لقاء به و شویم کشته خدا راه در که این از باالتر سعادتی چه :شریعتی اکبر علی شهید

 باطل علیه حق های جبهه راهی خداوندی امر از اطاعت منظور به را اسماعیل فرزندشان که هاجر و ابراهیم همانند گرامی مادر

.اند نموده  

 مادرش و بود رجبعلی،معمار پدرش. گشود جهان به چشم گرگان شهرستان در ،1346 اردیبهشت پانزدهم: احمدی علیرضا شهید

 در ،1365 اردیبهشت هفدهم. یافت حضور جبهه در وظیفه پاسدار عنوان به. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا.داشت نام حلیمه

است واقع زادگاهش عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر عراق عمران حاج  

 را خط این خود خون و علم با باید ما کنند، هدایت راست راه به را ها انسان تا داشت ارسال را پیامبرانی/ احمدی علیرضا شهید -

بدهیم تحویل( عج) زمان امام اصلیش صاحب به و بدهیم ادامه  

ندهند دست از بیهوده های سخن این با را یکدیگر بین اتحاد که خواهم می هللا حزب امت و سران و مسئوالن از  

 

 

 و بود کشاورز, شعبان پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از محمدآباد روستای در ،1340 مهر یکم :پور رمضان عیسی شهید

 با ،1361 تیر ششم و بیست. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به. خواند درس ابتدایی دوره پایان تا. داشت نام منور مادرش

 شهرستان عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به جی پی آر گلوله اصابت اثر بر شلمچه در زن جی پی آر سمت

.دارد قرار زادگاهش  



 راه در تو به ایمانی با و روم می را راهی چه اینکه بر آگاهی با و بار اشک چشمانی با من پروردگارا،/ پور رمضان عیسی شهید

خودنمای و تکبر و ریا بخاطر نه ام نهاده قدم کفر با مبارزه  

 

 و( 1335فوت)محمد پدرش. آمد دنیا به بهشهر شهرستان توابع از اندرات روستای در ،1343 دی پنجم :شریعتی اکبر علی شهید

 عنوان به. شد دختر دو و پسر چهار صاحب و کرد ازدواج 1343 سال. خواند درس ابتدایی دوره پایان تا. داشت نام فاطمه مادرش

 در او مزار. شد شهید دست، و سر به ترکش اصابت اثر بر هورالهویزه در ،1364 خرداد دوازدهم.یافت حضور جبهه در پاسدار

.است رسیده شهادت به نیز مهدی برادرش.دارد قرار زادگاهش شهرستان تابعه سفیدچاه روستای شهدای گلزار  

بپیوندیم هللا لقاء به و شویم کشته خدا راه در که این از باالتر سعادتی چه/ شریعتی اکبر علی شهید -  

 

 دوره پایان تا. داشت نام ربابه مادرش و اسماعیل پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1331 مرداد پانزدهم :مخیری یحیی شهید

 ،1360 تیر چهارم و بیست. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به. بود مدرسه دفتردار. گرفت دیپلم و خواند درس متوسطه

.دارد قرار زادگاهش عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در او مزار. شد شهید سینه، و چشم به ترکش اصابت اثر بر آبادان مارد در  

 عالیقدر رهبر که خواهم می بزرگ خداوند از و پذیریم می باشد، می خداوند اولیاء برای عظیم فوز را شهادت/  مخیری یحیی شهید

. دارد نگه مصون خطرات گزند از خودش راه در را ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار و انقالب 

 

 محمد، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از مرزنکالته روستای در ،1342 فروردین بیستم :مرزنکالته میقانی احمد شهید

 حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود ساختمان و راه رشته در متوسطه دوم آموز دانش. داشت نام زلیخا مادرش و بود کشاورز

. شد شهید دست، و شکم به گلوله اصابت اثر بر عراقی نیروهای توسط مریوان در تیرانداز تک سمت با ،1360 مرداد چهارم. یافت

.دارد قرار زادگاهش شهرستان عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در وی مزار  

 آماج و بگیرم نشانه را دشمن قلب که نمایی عطا من به توانایی و قدرت آنچنان خواهم می تو از خدایا/ مرزنکالته میقانی احمد شهید

.دهم قرار آتشین های گلوله  

.نکند سوءاستفاده شما جدایی از دشمن تا بپیوندید، هم به زنجیروار و بدهید هم دست در دست عزیز برادران  

 

 و بود راننده و کارگر اصغر، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1340 اردیبهشت پنجم و بیست : شهرآبادی اکبر علی شهید

 ،1361 تیر ام سی. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از.بود شیمی رشته در کارشناسی اول سال دانشجوی.داشت نام صدیقه مادرش

 نیز حسن وی برادر.است واقع زادگاهش عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در او مزار.رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در

.است شده شهید  

 خداوندی امر از اطاعت منظور به را اسماعیل فرزندشان که هاجر و ابراهیم همانند گرامی مادر و پدر/ شهرآبادی اکبر علی شهید

.بیندیشید است حق راه تنها که او راه و خدا به فقط و اند نموده باطل علیه حق های جبهه راهی . 

 

 رمضان، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از سرخنکالته روستای در ،1342 مهر بیستم :مجنی شعبانی حسین شهید

 حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود ادب و فرهنگ رشته در متوسطه سوم آموز دانش. داشت نام فاطمه مادرش و بود کشاورز



 در را او پیکر. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر عراق زید پاسگاه در زن جی پی آر سمت با ،1361 تیر سوم و بیست. یافت

.سپردند خاک به زادگاهش رضای بهشت گلزار  

 به اسالمی کبیر انقالب از حراست و پاسداری برای هللا راه در نمودم حس که مسئولیتی براساس من/ مجنی شعبانی حسین شهید -7

 می. است فقیه والیت آن ثمره که ریزیم می درختی پای به را خونمان ما اینک. پرداختم جهانی کفر علیه جنگ به و شدم اعزام جبهه

 الها بار. اوست راه در شهادت هدفمان و است کبیر خمینی رهبرمان و( ع)حسین معلممان و اسالم دینمان که بفهمانیم خائنین با تا رویم

.برسم است شهادت همان که آرزویم به تا کن کمک پس آموختی من به را راست راه که دانم می 

 

 مادرش و بود کشاورز سیدکاظم، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1340 شهریور هشتم و بیست :دادور سیدمحسن شهید

 تیر هفتم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود انسانی رشته در متوسطه سوم آموز دانش. داشت نام سادات شمس

 گلزار در تفحص از پس و ماند جا بر منطقه در ها مدت وی پیکر. رسید شهادت به بصره شرق در زن جی پی آر سمت با ،1361

.سپردند خاک به زادگاهش عبداله امامزاده شهدای  

 توطئه هر و است آورده فرود سر اسالمی های حرکت برابر در است امپریالیسم آن سمبل که طاغوت امروز/ دادور سیدمحسن شهید

 قدرت ابر برابر در. گرداند پیروز را ما که بود ایمان و نکردند درک را. ایمان آن عمال و آمریکا. شوند می رسواتر کنند می که ای

.است نفس هوای از فسادها همه ریشه که بنگریم نیز خودمان درون طاغوت به باید ضمن در. نمود ایستادگی باید ها  

 

 دوره پایان تا. داشت نام محبوبه مادرش و محمد پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1346 اسفند یازدهم :بارچیان وحید شهید

 ترکش اصابت اثر بر بانه هوایی بمباران در ،1366 اردیبهشت دهم. یافت حضور جبهه در پاسدار عنوان به. خواند درس راهنمایی

.است واقع زادگاهش عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. شد شهید سر، و گردن به . 

 در مرا و نمودی آزاد بندها و قید و ها خوشی و ها ناپایداری و ها پوچی از که گزارم شکر بار هزار الهی بار/ بارچیان وحید شهید

 من به را حیات واقعی مفهوم و نمودی غرقم کفر و ظلم با مبارزه در حیات غوغای در و کردی رها حوادث خطرناک طوفانهای

. فهماندی 

 

 کشاورز قربان، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از آباد ولیک روستای در ،1338 مهر یکم :مظفری خواجه حسن شهید

 هشتم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. بود حقوق رشته در کاردانی دوره دانشجوی. داشت نام البنین ام مادرش و بود

 گلزار در تفحص، از پس 1374 سال و ماند جا بر منطقه در ها مدت او پیکر. رسید شهادت به شلمچه در دژبان سمت با ،1361تیر

نامیدند می نیز حسنعلی را او. سپردند خاک به زادگاهش شهدای . 

 

 کنید تقویت را کشاورزی. نمائید همکاری دولتی و انقالبی ارگانهای با باشید،( عج) زمان امام سرباز :مظفری خواجه حسن شهید -10

 که.نمائید تربیت اسالم راه در و انقالبی فرزندانی که کنید سعی.دارد حساسی نقش کشاورزی مان اسالمی کشور اقتصاد در که

.شماست دوش به سنگینی مسئولیت  

.  کنید دنبال را امام خط فقط/ اشرفی محمدعلی شهید./کنم آبیاری را اسالم و فقیه والیت ریشه بتوانم خونم با شاید/ الیاسی سلیمان شهید 

.کنیم دفاع اسالمیمان انقالب از که ماست وظیفه/ احمدی محمدرضا شهید./باشید امام راه رهرو و  

 



 نام خیرالنسا مادرش و بود کشاورز عابدین، پدرش. آمد دنیا به مینودشت شهرستان در ،1349 فروردین یکم :الیاسی سلیمان شهید

 عراق فاو در ،1365 فروردین دهم.یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به.بود کشاورز نیز او.خواند درس راهنمایی دوم تا. داشت

است واقع زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. رسید شهادت به ترکش اصابت اثر بر . 

کنم آبیاری را اسالم و فقیه والیت ریشه بتوانم خونم با شاید/ الیاسی سلیمان شهید --  

 

 و( 1347فوت)محمدباقر پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از قرق روستای در ،1342 خرداد دهم :اشرفی محمدعلی شهید

 حضور جبهه در بسیجی عنوان به. گرفت دیپلم و خواند درس تجربی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت نام طاووس مادرش

 گلزار در را او پیکر. شد شهید صورت، و سر به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در امدادگر سمت با ،1361 تیر سوم و بیست.یافت

.سپردند خاک به آبادکتول علی شهرستان تابعه االزمن روستای امامزاده شهدای . 

باشید امام راه رهرو و کنید دنبال را امام خط فقط/ اشرفی محمدعلی شهید -  

 

 اکبر، علی پدرش. گشود جهان به دیده شاهرود شهرستان توابع از بیارجمند روستای در ،1348 مرداد بیستم :احمدی محمدرضا شهید

 دهم. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. بود نجار.خواند درس ابتدایی دوره پایان تا. داشت نام فاطمه مادرش و بود کشاورز

 گلزار در او مزار. شد شهید دست، قطع و سر به توپ گلوله ترکش اصابت اثر بر عراقی نیروهای توسط بانه در ،1366 اردیبهشت

دارد قرار گرگان شهرستان عبدهللا امامزاده شهدای  

م - کنی دفاع اسالمیمان انقالب از که ماست وظیفه/ احمدی محمدرضا شهید 

 

 بود کشاورز ابراهیم، پدرش.آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از آزادتپه روستای در ،1340 تیر یکم: اصغری علیرضا شهید

 تیر یکم. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به.بود کشاورز نیز او. خواند درس ابتدایی سوم تا. داشت نام لیال مادرش و

 شهرستان عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در او مزار. شد شهید سر، به ترکش اصابت اثر بر عراقی نیروهای توسط سومار در ،1362

.است واقع گرگان  

باشید خداوند یاد به همیشه/  اصغری علیرضا شهید  

 

 مادرش و محمد پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از مرزنکالته روستای در ،1340 آذر بیستم: اسدی یداله شهید

 جبهه در پاسدار عنوان به. شد پسر دو صاحب و کرد ازدواج 1360 سال. خواند درس متوسطه اول تا. داشت نام( 1359فوت)سکینه

 سر، به گلوله اصابت اثر بر ضدانقالب های گروه با درگیری هنگام سردشت تیراندازدر تک سمت با ،1363 تیر سوم. یافت حضور

.است واقع زادگاهش شهدای گلزار در او مزار. شد شهید . 

ماست تک تک دوش بر ها جبهه داشتن نگه/ اسدی یداله شهید  

 

 نام ثریا مادرش و بود راننده عباسعلی، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1350 تیر هفتم و بیست: نژاد محمدآقایی شهید

 اصابت اثر بر( منافقین)خلق مجاهدین سازمان نیروهای توسط زادگاهش در ،1360 مرداد هشتم. بود ابتدایی پنجم آموز دانش. داشت

.سپردند خاک به شهرستان همان عبدهللا امامزاده شهدای گلزار در را او پیکر. شد شهید سر، به گلوله  



آوریم در اجرا رشته به فرمود امام چه هر و نگذاریم تنها را امام/ نژاد آقایی محمد شهید -  

 

 دوره پایان تا. داشت نام دولت اقول مادرش و سلیمان پدرش. آمد دنیا به قال آق شهرستان در ،1342 خرداد دوم :طعنه انانظر شهید

 ،1363 خرداد هفتم. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به.بود کشاورز. گرفت دیپلم و خواند درس انسانی رشته در متوسطه

. رسید شهادت به گلوله اصابت اثر بر( منافقین) خلق مجاهدین سازمان نیروهای با درگیری هنگام سقز کندی سلیمان روستای در

دارد قرار زادگاهش تابعه آقدگش روستای شهدای گلزار در او مزار .  

ما کرده انتخاب را مقدش راه این خودم اختیار و بینش با و کامل آگاهی روی از/  طعنه انانظر شهید -  

 مادرش و بود کفاش ابراهیم، پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ،1342اردیبهشت هشتم و بیست : شکاری محمدرضا شهید

 هنگام مریوان در ،1360 مرداد چهارم. یافت حضور جبهه در بسیج سوی از. بود متوسطه سوم آموز دانش. داشت نام فاطمه

 عبداله امامزاده شهدای گلزار در او مزار. شد شهید سر، به گلوله اصابت اثر بر کومله و دمکرات حزب نیروهای با درگیری

.دارد قرار زادگاهش  

رودب بین از انقالب و اسالم نگذارند/ شکاری محمدرضا شهید  -

 


