
 سمه تعالیب

 

  نژاد، اصغری احمد شهید

 اهلل، رحمت پدرش. آمد دنیا به بندرگز شهرستان توابع از گزشرقی روستای در ۱۳۴۵ شهریور یکم و بیست 

. کرد می کشاورزی. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت نام صدرجهان مادرش و بود جنگلبانی کارمند

 اثر بر اهواز حسینیه ایستگاه در ۱۳۶۴ بهمن یکم و بیست. یافت حضور جبهه در ارتش سرباز عنوان به

 تابعه گزغربی روستای شهدای گلزار در او مزار. شد شهید دست، قطع و دست سر، به ترکش اصابت

 .است واقع زادگاهش شهرستان

 

 نژاد اصغری شهید از وصیتی

 .هستم شهدا راه دهنده ادامه چون روم می جبهه به من

 .است مقام وباالترین ترین پرارزش شهید مقام چون کردم انتخاب را شهادت من

 . خداست از چیزش همه که رهبری کنید، رهبری اطالعت: است این ایران ملت به من پیام

 . نرسد آسیبی مملکت به که کنید فقیه والیت از پیروی

 .خواهند می را همین منافقین و اسالم دشمنان زیرا باشید، تفاوت بی انقالب این به! مبادا

 .شد کشته آن در «ع»حسین که کرد انتخاب را راهی پسرت جان مادر

 .کنند رعایت را اسالمی حجاب که است این خواهران به من پیام

 

 اشرفی، محمدعلی شهید

 و ۱۳۴۷ فوت محمدباقر پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از قرق روستای در ۱۳۴ خرداد دهم 

 عنوان به. گرفت دیپلم و خواند درس تجربی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت نام طاوس مادرش

 به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در امدادگر سمت با ۱۳۶۱ تیر سوم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیجی



 آبادکتول علی شهرستان تابعه االزمن روستای امامزاده شهدای گلزار در را او پیکر. شد شهید صورت، و سر

 .سپردند خاک به

 

 اشرفی شهید از وصیتی

 می اهلل مسیر همان که راه این مسیر در و دارم برمی قدم راه این در. کردم انتخاب را راه این آگاهی با من

 .کنم می حرکت باشد

 .شود می ختم شهادت یعنی دارد که هدف آن به سرانجامش است، کرده انتخاب را راه این که کسی

 حکومت خواهند می که خارجی و داخلی چینان توطئه کفار و منافقین برابر در استوار کوهی مانند شما

 .نمایید ایستادگی ببرند، بین از و سرنگون را ایران اسالمی جمهوری

 .باشید امام راه رهرو و کنید دنبال را امام خط فقط

 

 جینی، شیره اسودی محمدعلی شهید

 دوم تا. داشت نام ربابه مادرش و اسداهلل پدرش. آمد دنیا به گنبدکاووس شهرستان در ۱۳۴۵ شهریور هفتم 

 حضور جبهه در پاسدار عنوان به. شد دختر یک صاحب و کرد ازدواج ۱۳۶۴ سال. خواند درس راهنمایی

 گلزار در را او پیکر. شد شهید پهلو، به گلوله اصابت اثر بر عراق فاو در ۱۳۶۵ اردیبهشت دوم و بیست. یافت

 .است رسیده شهادت به نیز صمد برادرش. سپردند خاک به زادگاهش زید بن یحیی امامزاده شهدای

 

 جینی شیره اسودی شهید نامه وصیت از فرازی

 .دهی ادامه مرا راه و باشی صبور که امیدوارم

 یاد به دایم و باشید هوشیار همیشه که امیدوارم و افتد زمین بر شهیدان سالح نگذارید! سلحشور رزمندگان

 .باشید خدا

 .باشید امام فرمان به گوش همیشه



 .نباشید غافل جبهه از لحظه یک

 .آورد درمی پا از را دشمن چون نکنید، فراموش را جمعه نماز کنید سعی! خواهران و برادران

 .باشید فقیه والیت و امام خط در همیشه

 

 اسالمی، نظر شهید

 پدرش. آمد دنیا به گنبدکاوس شهرستان توابع از اشراقی سازمان روستای در ۱۳۴۲ مهر دوم و بیست 

 و خواند درس انسانی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت نام صغرا مادرش و بود کشاورز محمدحسین،

 اثر بر خرمشهر در ۱۳۶۱ اردیبهشت نوزدهم. یافت حضور جبهه در ارتش دار درجه عنوان به. گرفت دیپلم

. دارد قرار گرگان شهرستان تابعه حیدرآباد روستای شهدای گلزار در او مزار. شد شهید سر، ترکش اصابت

 .است رسیده شهادت به نیز علی برادرش

 

 اسالمی شهید از وصیتی

 داشته کوچکی سهم انقالب این در بتوانم تا شوم جبهه روانه خودم اسالمی و شرعی وظیفه به دادم ترجیح

 .باشم

 .باشید من راه دهنده ادامه شدم، کشته اسالم و خدا راه در اگر

 .کنید سرپیچی امت امام پیامبرانه دستورات از! مبادا

 .برداشتم گام اهلل راه در

 و آزاد بتوانند آینده های نسل تا کردیم آبیاری را قرآن و اسالم این نهال هایمان خون با جوانان ما

 .کنند زندگی شرافتمندانه

 

 

 



 اسالمی، مطلب شهید

 اصغر، علی پدرش. گشود جهان به دیده بهشهر شهرستان توابع از بارکال روستای در۱۳۴۱ بهمن هشتم

 عنوان به. بود کارخانه کارگر نیز او. خواند درس ابتدایی چهارم تا. داشت نام مریم مادرش و رد میک کارگری

 به ترکش اصابت اثر بر عراق فاو در زن جی آرپی سمت با ۱۳۶۵ دی هفدهم. یافت حضور جبهه در بسیجی

 زین برادرش. دارد قرار زادگاهش شهرستان تابعه سفیدچاه روستای شهدای گلزار در وی مزار. شد شهید سر،

 .است رسیده شهادت به نیز العابدین

 

 اسالمی شهید از صیتیو

 و اسالمی وظیفه به و برداشته دوشمان از بود ما گردن بر مسلمین و اسالم به نسبت که دینی از ای گوشه

 .یپوشیم عمل جامعه خود میهنی

 .باشیم اسالم مبین دین و اسالم حافظ باید همگی ما

 بساط و برچید گیتی سراسر در را ستم و ظلم باید جهان کل در فتنه رفع تا که شهیدان پیام است این

 .کرد پاک خاکی کره روی در را شان خیانت

 و پاسداری گرمشان های خون از احسن نحو به باید و هستیم شهدا پاک مومن نگهبانان و حامیان ما

 .نماییم حفاظت

 .باشی استوار و راسخ کوه چون «س» زینب همچون خود همچون خود حجاب حفظ با

 

  اسکندریان، مراد اهلل شهید

 نام نسا مادرش و بود قصاب حاجی، پدرش. گشود جهان به دیده سمنان شهرستان در ۱۳۳۸ مهر نهم

 عنوان به. بود قصاب شاگرد. گرفت دیپلم و خواند درس تجربی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت

 مدفن. شد شهید سر، به ترکش اصابت اثر بر کوشک در ۱۳۶۱ مرداد هشتم. یافت حضور جبهه در بسیجی

 .است واقع بندرترکمن شهرستان فاطمه بهشت شهدای گلزار در وی

 



 اسکندریان شهید از وصیتی

 .رود می بین از مملکت نیاییم اینجا به هم ما اگر. دارد جوانان ما نیروهای به فراوان احتیاج جبهه االن پدرم

 .نگردان ناراضی خودت از را کس هیچ باشی، مهربان مردم با کن سعی

 .دارد ارزش خیلی مادر که کن گوش کلی به را مادرم حرف

 .شدم اعزام جبهه به که بود اسالم خاطر به فقط و فقط من

 .روم می راه این به و کردم انتخاب خودم که بود راهی که زیرا نباشید، ناراحت برایم

 اعزام جبهه به خود خواسته و امام ندای با بلکه نیامدم جبهه به کسی تحریک با یا و هیچکس حرف با من

 .شدم

 

 اسدی، یداهلل شهید

 مادرش و محمد پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان توابع از مرزنکالته روستای در ۱۳۴۰ آذر بیستم 

 به. شد پسر دو صاحب و کرد ازدواج ۱۳۶۰ سال. خواند درس متوسطه اول تا. داشت نام ۱۳۵۹ فوت سکینه

 گرو با درگیری هنگام سردشت در تیرانداز تک سمت با ۱۳۶۳ تیر سوم. یافت حضور جبهه در پاسدار عنوان

 به شهادت رسید. سر به گلوله اصابت اثر بر ضدانقالب های ه

 

 اسدی شهید از وصیتی

 .آیند بیرون جاهلیت و ذلت بار زیر از تا فرستد خدا بندگان بر کتابی آن در که نهاده منت خداوند

 .است واجب مردان کردن شرکت است خالی ها جبهه

 .ماست تک تک دوش بر ها جبهه داشتن نگه

 .نروند مزدوران و آمریکا بار زیر فردا که بدهید تربیتی فرزندان به

 کاری شماست دست به مملکت سرنوشت هستید، پاسدار هستید که سمتی هر در مملکتی مسئولین شما

.شد شهید ،.شوند ناراحت شما از مردم که نکنید  



 

 اسدی، رستم شهید

  ۱۳۴۸ فوت خیراهلل پدرش. آمد دنیا به بهشهر شهرستان توابع از پاوند روستای در  ۱۳۴۱ اردیبهشت یکم 

 حضور جبهه در وظیفه پاسدار عنوان به. بود بنا. دانست نمی نوشتن و خواندن. داشت نام لیال مادرش و

 و ماند جا بر منطقه در ها مدت پیکرش. رسید شهادت به عراق بصره شرق در ۱۳۶۱ تیر وهفتم بیست. یافت

 سپرده خاک به گرگان شهرستان عبداهلل امامزاده شهدای گلزار در تفحص از پس  ۱۳۷۵ اردیبهشت ام سی

 .شد

 اسدی شهید از وصیتی

 .نشوید جدا روحانیت از! الهی خزب خواهران و برادران ای

 . شوید حاضر صحنه در و دهید فرا گوش مبارز روحانیت سخنان به

 .هستند قرآن و اسالم با مخالف اندازند، می جدایی روحانیت با که اشخاصی

 .کنید دعا را امام هستید که هرجا در و جمعه نماز در خواهم می الهی حزب ملت شما از

 

  شهیر، اسدالهی محمود شهید

. داشت نام رقیه مادرش و بود ارتشی محسن پدرش. آمد دنیا به تهران شهرستان در ۱۳۴۵ بهمن چهارم 

 هفتم و بیست. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود کشاورزی رشته در کارشناسی دوره دانشجوی

 در را او پیکر. شد شهید صورت، به گلوله اصابت اثر بر عراق حلبچه در تیرانداز تک سمت با ۱۳۶۶ اسفند

 .سپردند خاک به گرگان شهرستان عبداهلل امامزاده شهدای گلزار

 

 شهیر اسدالهی شهید از وصیتی

 .کرد خواهیم دنبال اسالمی انقالب نهایی حصول تا را خمینی امام حضرت رهبری خط

 .کرد خواهیم پاسداری بوم و مرز این مقدس و گرامی خاک جزءجزء در را ایران اسالمی انقالب دستاوردهای



 خون قطره که بدانند مردم تا دارند، بردوش مسئولیتی بار چه و هستند کجا در که بدانند همه تا نویسم می

 .کنند می طلب چه آنان از و گویند می چه شهیدان

 

 استرآبادی، اهلل ولی شهید

 الملوک تاج مادرش و بود بنا کارگر رفیع پدرش. آمد دنیا به گرگان شهرستان در ۱۳۴۱ مهر یکم و بیست 

 به. کرد ازدواج ۱۳۶۱ سال. گرفت دیپلم و خواند درس انسانی رشته در متوسطه دوره پایان تا. داشت نام

 شهادت به ترکش اصابت اثر بر شلمچه در ۱۳۶۱ تیر هفتم و بیست. یافت حضور درجبهه پاسدار عنوان

 .سپردند خاک به زادگاهش عبداهلل امامزاده شهدای گلزار در را وی پیکر. رسید

 

 استرآبادی شهید نامه وصیت از فرازی

 .باشید است، شهیدان امام، اسالم، راه همان که اهلل راه در استوار کوه همانند

 پرچم بستیزیدو امام و اسالم دشمنان با پوالدین عزمی با گذشته مانند همچنان تا باشید فرزندتان مشوق

 .درآورید اهتزار به جهان فراز بر خمینی امام برحقش نائب و «عج» زمان امام رهبری به را اسالم جهانی

 .برسانید همه به اسالمی و شرعی مسائل به عمل با همراه مرا خون پیام

 .است خویشتن معبود به رسیدن در انسان درجه باالترین و است معراج به انسان صعود شهادت که بدانید

 

 اژدر، ناصر شهید

 دینام و باطری محمد، پدرش. گشود جهان به چشم گنبدکاوس شهرستان در ۱۳۴۹ دی چهارم و بیست 

. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. بود راهنمایی دوم آموز دانش. داشت نام کبرا مادرش و بود ساز

 در مدتها او پیکر. شد شهید سر، به خمپاره ترکش اصابت اثر بر عراق زید پاسگاه در ۱۳۶۵ اسفند دوازدهم

 .سپردند خاک به زادگاهش زید بن یحیی امامزاده گلزارشهدای در را وی تفحص از پس و ماند جا بر منطقه

 



 

 اژدر شهید از وصیتی

 .باشید امام خط پیرو

 .بگذرید زدن تهمت و کردن غیبت از

 .شوم راهی رفت، «ع» حسین امام آقا که راهی همان در خواستم

 .باشید حق و امام خط پیرو

 .نشوید دور رسد، می ما به خود امامان طرف از همانا که سعادت و زادنیکی و اسالم راه جز

 .شوند مسلط ما به اسالم دشمنان که نگذارید تنها را ما امام

 .مدارید روا ستم دیگران و برخود

 

 اردنی، محمود شهید

 نام کبرا مادرش و بود کشاورز حسین پدرش. گشود جهان به دیده گرگان شهرستان در ۱۳۴۲ مرداد یکم 

 با ۱۳۶۱ فروردین ششم. یافت حضور جبهه در پاسدار عنوان به. خواند درس راهنمایی دوره پایان تا. داشت

 امامزاده شهدای گلزار در را او پیکر. شد شهید سر، به ترکش اصابت اثر بر شوش در گروهان فرمانده سمت

 .سپردند خاک به زادگاهش عبداهلل

 

 اردنی شهید نامه وصیت از فرازی

 .یاشید امام خط پیرو دارید رگ در خون تا

 .کنم می سفارش نماز به را شما

 .کنید دوری گناهان از و نشوید جدا قرآن و البالغه نهج زل

 . است پایدار ها خون این با اسالم



 .کنیم ثابت را اسالم حقانیت بتوانیم تا بدهیم ها خون و خون باید ما

 .نکنید فراموش را مبارز روحانیت

 .برند فریاد اعصار اعماق به را شهدا پیام گونه زینب بگویبد خواهرم به 

 .باشید کوشا توحیدی آرمانهای تحقق برای

 

 اخلی، مسلم شهید

 نورعلی پدرش. آمد دنیا به آبادکتول علی شهرستان توابع از کالته حاجی روستای در ۱۳۳۵ شهریور یکم 

 ازدواج ۱۳۵۴ سال. بود معلم. خواند درس کاردانی دوره پایان تا. داشت نام معصومه مادرش و ۱۳۵۳ فوت

 در ۱۳۶۶ خرداد چهارم. یافت حضور جبهه در بسیجی عنوان به. شد دختر یک و پسر چهار صاحب و کرد

 شهدای گلزار در وی مزار. رسید شهادت به انفجار موج و پا سر به خمپاره ترکش اصابت اثر بر شلمچه

 شده شهید نیز سلمان برادرش. دارد قرار زادگاهش شهرستان تابعه آباد معصوم روستای عبداهلل امامزاده

 .است

 

 اخلی شهید وصیت از گلچینی

 .ببرند سر را ایمان ما از بعد ترسیممی اما هراسیم،نمی مردن از ما

 .نگذارید تنها «عج» مهدی انقالب تا را خود رهبر

 .کنید حرکت امام خط در و رهبری پای به پا جا همه در

 و آورند روی باطل علیه حق جبهه سوی به که است این دارم اسالمی ایران شهیدپرور مردم از که تقاضایی

 .کنند حفظ خدا برای را اسالم

 .بده قرار آمرزش و رحمت را شهادتم لحظه و شهادت را من مرگ لحظه! خداوندا 

 .بیاموز پرهیز و تقوی درس ما سربازان به! پروردگارا 


