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                                                                   سخن ناشر  
  

هاي پرافتخار دفاع مقـدس میـراث ارزشـمندي اسـت کـه پاسـداري از       سال
اسـناد و آثـار بـه جـا     . هاي واالي آن بر عهدة نسل کنونی اسـت ها و ارزشآرمان

تواند ما را در انجام هرچه بهتـر ایـن رسـالت یـاري     مانده از آن دوران باشکوه می
  . نماید

ترویج اسناد مربوط بـه شـهدا   نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و 
را بر خود فرض دانسته و در تالش است تا با گامی هرچند کوچک پژوهشـگران و  

هـاي واالي  هـاي گرانسـنگ را در راهبـردي کـردن ارزش    داران این سرمایهمیراث
هاي شهدا بـا وجـود عنـاوین    نامهپرداخت موضوعی به وصیت. انسانی یاري نماید

تواند راهگشـاي بسـیاري از مسـائل    ها در عصر حاضر میمتعدد نهفته در بطن آن
  . اجتماعی و سیاسی شود
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پرداخت به آثار شهدا، مخاطبان عام و خاص با سـالئق و نیازهـاي    این شیوه
نمایـد  در راه اعتالي فکري و فرهنگی و غناي مفاهیم انسانی مدد می را گوناگون

      ، بصـیرت و آگـاهی و   و در عین حال انتخـاب موضـوعات مربـوط بـه مسـائل روز     
  .کشدنگري نسل پیشین را به رخ میآینده

اي در با توجه به اوضاع جهان و مسلمین، انتخاب شایسته» وحدت«موضوع 
راستاي دعوت مردم به حفظ انسجام و همبستگی و تحکیم اتحاد و وحدت ملـی  

  .و اسالمی در برابر هجمۀ بیگانگان است
در سایۀ عنایات پروردگـار متعـال و توجهـات     بالد کهنشر شاهد به خود می

از ایـن مجموعـه    پنجمتوانسته دفتر  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت ولی عصر
هاي آینـدة خـود را در دفترهـاي بعـدي از     را به سامان برساند و دورنماي فعالیت

  .این مجموعه ترسیم نماید
پـور، لـیال   ا ملـک هـاي مسـتمر خـواهران زهـر    در پایان الزم است از تـالش 
  از ایـن مجموعـه    پـنجم کـه در تـدوین دفتـر     میرزایان فـر و ملیحـه وفـا مقـدم    

  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده
  

  نشر شاهد
  1390 شهریور

  
  



 

 9      »دفتر پنجم«دت وحـــــ

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                     پیشگفتار    
  

هـا و   نامـه  اسالمی ایران هستند که با وصیت هاي ماندگار انقالب شهدا گنجینه
هاي خود، چراغ هدایت پر فروغی را تا همیشه تاریخ در مقابـل دیـدگان    نوشته دل

بهـا و دقـت و    همگان قرار دادند و اکنون نوبت ماست تا با حفـظ ایـن آثـار گـران    
توجه بیشتر در فحواي کالم شهدا و پیاده کردن مفاهیم مورد نظر آنـان در امـور   

کـه   از آنجـا  . روزمرة زندگی، دین خود را نسبت به این عشـاق پاکبـاز ادا نمـاییم   
هاي شهدا حاوي مطالـب ارزشـمندي از مسـائل اعتقـادي، اجتمـاعی،       نامه وصیت

دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  سیاسی و فرهنگی می
عمل به آن، فاصله زمانی  تا نسل حاضر با مطالعه و مورد نیاز جامعه بررسی شوند

هـاي   کمرنـگ شـدن ارزش   را به حداقل برساند و مانعخود با دوران دفاع مقدس 
  .گردد واالي آن دوران
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هـاي   نامـه  در دفتري که پیش رو دارید، تالش بر این بـوده اسـت کـه وصـیت    
   .، مورد بررسی دقیق قرار گیرند»دتوح«شهدا با موضوع 

مداري و زندگی همراه با عـزت و شـرافت انسـانی     عزتها اساس تربیت انسان
مـرگ و حیـات را بـه     فلسـفۀ  ،یابـد انسانی که در این مکتب پرورش مـی  و. است

زیباترین شکل آن دریافته و در هر شرایطی بـر حفـظ عـزت و پایـداري خـویش      
دهـد  لت و خواري ترجیح میعزت را بر زندگی همراه باذو مرگ باپافشاري نموده 

  .مندي را به دیگران نیز منتقل سازدروح عزت ي وناپذیرزشسا تا درس
در این  و. اي از عزت و عظمت اسالمی استشاخهاتحاد و همبستگی حقیقی؛ 

و ) صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (و پیـامبر  زت حقیقی و جاودانه، عزت خداوندمیان ع
مهم اسالمی، ایمان و و تنها راه دستیابی به این . است) علیهم السالم(معصوم امامان

  .عمل صالح است
سـمعوا و  ا« :فرماینـد در این خصـوص مـی  ) صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم

از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش «؛ ».أطیعوا من واله اهللا األمر، فإنه نظام اإلسالم
  ١».تاسالم اس) و انسجام( به فرمان باشید؛ زیرا اطاعت از رهبري مایۀ نظام

إن اإلمامۀ زماماً لـدین  «: انددر حدیثی فرموده) علیه السالم(و حضرت امام رضا
و نظاماً لمسلمین و صالحاً لدنیا و عزاً لمؤمنین، ان اإلمامه أساس إسالم النامی و فرعها 

امامت؛ زمام دین و مایۀ نظام و انسجام مسلمانان و صالح دنیا و عـزت  «؛ ».لسامی
  ٢».اساس اسالم و شاخۀ بلند آن است امامت؛. مؤمنان است

  
                                                             

  2 ح ،14 ص ،1 امالی مفید؛ ج -1
  200 ، ص1 کافی؛ ج -2
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و » ذلـت نفـس  «ها و گناهان تبهکاريها، ریشۀ همۀ زشتیدر بینش اسالمی، 
  .اسالمی، ایجاد وفاق و انسجام گروهی است ترین راه اصالح این امور در جامعۀبه

میـان مـردم    هاي دینی، در میان مردم و فرق نگذاشتنتر کردن ارزشپررنگ
و تأکیـد بـر اتحـاد     دهی بـر حسـب تقـوا و دانـایی و    امتیـاز م، مـرد  شریف و تودة

کـه  ....آن وحدت، محبـت، صـداقت، همـدلی و    همبستگی امت اسالمی و در سایۀ
سازد، باعث ایجاد نظم و انسجام و گسـترش  هویت کارکردي دین را میجوهره و 

  .گردداین خصیصه در میان امت اسالمی می
امـام  . اسـت  معمار بزرگ آن و شهیدان شاهد انقالب اسالمی ایران، میراث دار

نظیرکه اقتدار و افتخار را از موالیش آموخـت  شخصیتی کم )رحمه اهللا علیه(خمینی
هاي جهان در عصر حاضر، افتخار و آزادگـی  ترین انقالبو با رهبري یکی از بزرگ

بـس   را در پرتو حاکمیت دینی براي ملت ایران به ارمغان آورد و ما  اکنون امانتی
تـرین  ـ را در دست داریم که تقویـت آن بـزرگ  یعنی نظام اسالمی  سنگ ـ   گران

و البتـه گنـاهی   . آیـد مـی ترین گناهان بـه شـمار   ها و تضعیف آن از بزرگپاداش
  .نابخشودنی است

توجه به عوامل عزت آفرین، اکنون بر ما آشکار است که تنها با تمسـک بـه    با
زندگی فردي و اجتمـاعی   ت و اقتدار در عرصۀاز عظمتوان و همبستگی میاتحاد 

محوري و پرهیزکاري البته نقش اساسی معنویت و خدا. المللی برخوردار بودبینو 
هاي دشوار دوران انقالب نجات داد و دفاع مقـدس  را از گردنهکه دولت و ملت ما 

  . ناپذیر این وحدت و یکدلی بودبخش انکاررا پیروزمندانه اداره نمود، 
مان هر ملت و دولتی در معرض انحطاط قرار دارد و خوش بینی افراطـی  گبی

غـور در  اما با دقت و . س نسبت به آینده هر دو حرکت به سوي گمراهی استیأو 
هـاي  حفـظ رشـته  توان دریافت که وجـود انسـجام و همبسـتگی و    این مسأله می
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پـس بایـد   . تهاي دگرگـونی اسـ  ساز بسیاري از زمینهجامعه، چارهاتصال مردم و 
هـا را  قـوت شکافی خود، جامعه و حاکمیت نقـاط ضـعف و   با کالبدبین بود و واقع

  .پیدا کرد، نقاط ضعف را جبران و نقاط قوت را تقویت نمود
دار انقالب، مقام معظم رهبـري در چنـد سـال    امروز هشدارهاي مکرر سکانو 

هـاي   زمـه همبسـتگی از ال اخیر مؤیـد ایـن واقعیـت اسـت کـه وجـود انسـجام و        
و این تأکید حاکی از نگرانی عمیق ایشان نسـبت بـه   . داري اسالمی استحکومت

  .روند انقالب و حاکمیت و مردم است
ۀ قـوت شـما را هـم    نقطـ  دشمن، نقطۀ ضـعف خـودش و  «: فرمایندمیایشان 

نقطـۀ قـوت شـما ایمـان و ایثـار و دل دادن بـه مجاهـدت و همچنـین         . فهمیده
نقطۀ ضعف او ایـن اسـت کـه در مقابـل     . همبستگى و همدلىِ شماها با هم است
پیشرفتى نـدارد؛ ایـن   ابزار نظامى فایده و . نیروى ملى یک ملت هیچ ابزارى ندارد

دشمن در صدد است این مقاومت را در هم بشکند؛ در صـددا    .داند را دشمن مى
ست این ایمان را تضعیف کند؛ در صدد است همبستگى ملى و همدلى را از بـین  

دادن به بیگانه و رهاکردن ایمان و مقاومت و وحدت   اگر دیدید کسى از دل. ببرد
   ١».زند؛ چه بداند، چه نداند دشمن دارد حرف مى زند، بدانید از زبان حرف مى

ایـن نکتـه را آشـکار     انسـجام؛  نگرشی عمیق و منصفانه در باب همبسـتگی و 
محسـوب       پیوسـتگی هـاي  اشتن آگـاهی و بصـیرت یکـی از الزمـه    که د سازدمی
 صحیح نسبت به یک مسأله و اندیشـۀ داشتن بصیرت و شناخت عمیق و  .شودمی

چگـونگی   ،گیـري اعی نظیـر نحـوة موضـع   اجتمـ  فـردي و  موارد شخصیت، دینی،
جهـد انسـان نسـبت بـه      و جد ثبات قدم و مندي و اشتیاق،میزان عالقه گزینش،

                                                             
  3/3/1384در دیدار خانواده هاي شهدا بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  -1
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و بـر ایـن    متأثر از نوع بینش و بصیرت افراد خواهـد بـود   یا پدیده، یک موضوع و
اندیشـی از  و ژرف» آگـاهی و بصـیرت  «دینـی عنصـر    اساس است کـه در تعـالیم  

  .ع و ممتاز برخوردار استو منزلتی رفی جایگاه
 که بایـد  هم ریزدرا در »درست اندیشۀ« به راستی امان از اختالفی که بنیاد و

 انـدازد وح ما در اشتباه و سادگی پوست مـی گاهی چنان ر .آگاه بود هادشمنی در
چشم  و به چشم سر هاي نفاق، حتی اگر به قدر کوهی نیز باشد،که خزیدن ریشه
 گاه نباید بر زبان رانده شـود؛ اي که هیچسخنان ناآگاهانه و !شوددل ما دیده نمی

نمایـد،اما بـا گذشـت    اهمیت جلوه میکوچک و بی لیچنین مسائ در نگاه نخست
بزرگ را فـراهم   موجبات اختالفات کوچک، همین مسألۀ پا گرفتن مسأله، زمان و

 رسـت، اي که ممکن است بـر اثـر شـیوع همـین طـرز تفکـر ناد      به گونه .سازدمی
نگرش مـؤمن بـه بـرادر     .در جامعه دچار تزلزل گردد و همبستگی موجود انسجام

انعکـاس اعمـال    سـت کـه  ا اياز دیدگاه دین و قـرآن چـون آیینـه    مؤمن خویش،
چرا که مؤمن در حق برادر مؤمن خویش چونان بنـاي  ق همدیگرند؛ در ح یکدیگر

  .بخشده اجزاي آن یکدیگر را استحکام میاستواري است ک
 بـود؛  دلیاستقامت و نیاز به هم پشتی و هم جا که پاي استواري وبارها آن امام

  . گر بودهرا در آسمان قلوب ایرانیان نظارهاي اتحاد بارقه
صلی اهللا علیه و آله (انقالب اسالمی ایران تداوم راه پیام آوران الهی و پیامبر اکرم

 )رحمه اهللا علیـه (بوده و حضرت امام خمینی ن حضرتنشینان راستین آو جا )و سلم
و  .انـد ا از رهنمودهـاي دینـی دریافـت کـرده    خطوط هدایت و همبسـتگی ر  همۀ

دوام آن نیـز بـا    با هدایت فکري همراه بـوده،  ،بگونه که پیدایش اصل انقالهمان
  .تداوم دعوت فرهنگی و همبستگی میان ملت اتفاق خواهد افتاد
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در  ،خصوص بیدار باشی کشورهاي اسـالمی  به با توجه به اوضاع کنونی کشور ها،
حراست از دین؛ لزوم پرداختن به این مسأله در کشوري کـه در آن نظـام    حفظ و

عدم  گریزي واسالم. آیدهاي بسیار مهم به شمار میاز نمونه اسالمی جاري است،
توانـد پیامـدهاي   دینی در بین نسـل کنـونی جوانـان مـی    هاي پرداختن به مقوله

  .ناگواري را به دنبال داشته باشد
جوانـان دیـن گریـز تبعـات      فاصله بـین جوانـان معتقـد و    ایجاد دودستگی و

 بنـابراین پـرداختن بـه مقولـۀ    . ازدسـ رد مـی ناپذیري را بر پیکرة اجتماع واجبران
کارهایی که بتوان این دو گـروه را در  راه ها وتدوین برنامه همبستگی و انسجام و

بـاد  م و. باشـد سـاز مـی  هـاي کار ترین اندیشـه کنار یکدیگر قرار داد، از جمله مهم
سسـتی زمسـتان اندیشـه بسـپاریم و      دل خود را به خمـودي و  روزي که دست و

   .گاه روز مرگ باورهاستراشیبی تردید افتاده باشیم که آنر سروزي د
 اينیروهاي نهادینـه  وها ظرفیت ها،داراي قابلیت ملتی با استعداد، ملت ایران،

  .ها باشندملت دیگر توانند با حفظ اتحاد و انسجام خویش پیشرواست که می
 حمیـت و  رت وفشردن دستان غی توکل الهی، و اکنون تکیه بر تفکر دینی و و

توانـد ایـن   مـی  به رهبري مردي از تبار پاکان، اتکا اتصال به اتحاد و همبستگی و
م از نهضـت  ارهبري که بـا الهـ  سفینه را به بلندترین ساحل نجات رهنمون باشد؛ 

حاکمیت  در عرصۀ ،هاي الهی و انسانیعاشورا در عصر انزواي کامل ارزش خونین
 که پشـت گرمـی و نکتـۀ    حمایت از مردمی است همواره در پی پشتیبانی و عالم؛

  .امیدشان به روزي است که پرچم اسالم را به دست منجی عالم بسپارند
   سعیده اصغري آذر
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  درآمد   
 

حافظـه تـاریخی و میـراث    آثار و اسناد مربوط به شهدا و ایثارگران بـه مثابـه   
هـا  مکتوب انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آن

  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می
واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران در خصوص تحقق این امر اقدام بـه  

  .تلف نموده استهاي شهدا در موضوعات مخنامهانتشار گزیده موضوعی وصیت
در راستاي تدوین این گزیده وصایا، در ابتداي امر با مراجعه بـه مرکـز اسـناد    

هـا بـه   شهدا و ایثارگران اصل وصایا جمع آوري و جهت تأیید صـحت انتسـاب آن  
پس از تأیید نهایی، اصـل وصـایا در   . اندشهدا تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته

بنـدي و جسـتجو بـراي انجـام     تا امکان طبقـه قالب متن تایپی آماده سازي شده 
  .کارهاي تحقیقی فراهم گردد
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 53000در این مرحله بر روي وصایاي شهداي کل کشـور کـه شـامل حـدود     
باشد، بازبینی کلی صورت گرفتـه و بـا مـدنظر قـرار دادن عنـاوین      نامه میوصیت

  .است هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شدهموجود در وصایا، کلیدواژه
بندي موضوعات بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،   ي کار با اولویتدر ادامه

  .ها پرداخت شده استو جستجو پیرامون آن به انتخاب کلیدواژه
هـاي  پس از تعیین محدوده وصایا در خصوص هر کلیدواژه اصـلی و کلیـدواژه  

رعایـت اصـل   همراه، جهت تدوین گزیده موضوعی، در گام نخست الزم اسـت بـا   
امانتداري، توجه به سندیت متن مدنظر قـرار گرفتـه و بـا بـازخوانی دقیـق مـتن       

هـاي همـراه   اي حول موضـوع کلیـدواژه اصـلی و یـا کلیـد واژه     نامه، گزیدهوصیت
این مرحله از کار از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت؛ چـرا کـه مـتن     . انتخاب گردد

بیان مطـالبی پیرامـون موضـوع     اید از عهدهبمی تخابی عالوه بر اختصار و ایجازان
در این خصوص توجه ویـژه  . موردنظر برآید و از هرگونه ابهام و گنگی به دور باشد

  .ضروري است -باشدها عمومی میالبته اغلب خطاب -به مخاطب موردنظر شهید
ي ویراستاري شده و نامه، امر تدوین کتاب وارد مرحلهبا انتخاب گزیده وصیت

هایت دقت و وسواس علمی ابتدا متن موجود از نظر رسـم الخـط ویرایشـی بـا     با ن
مطابقـت  ) 90مصـوب سـال   (رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسـی  

گـردد و سـپس مـتن از    شود و در صورت لزوم، تغییراتی بر آن اعمال میداده می
  . گیردنظر عالئم سجاوندي مورد اصالح و بازبینی قرار می

وص تصحیح متن باید گفت کارشناسان با حفظ اصل متن، در صـورت  در خص
مشاهده جمالت ناقص و نارسا با انتخاب کلماتی که مفهوم جمله را کامـل کنـد،   

عنوان کرده و در صورت مشاهده خطاي فاحش دستوري [] آن را در داخل قالب 
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بـه صـورت   ها را در متن آورده و در پـاورقی  و یا اغالط امالیی، صورت صحیح آن
  .کنندناصحیح آن اشاره می

در خصوص آیات و آحادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت مـتن  
آیه و یا حدیث، در پاورقی به آدرس آن اشاره کرده و در صورت وجـود لغـزش در   
نقل آیه و حدیث توسط نویسنده اصلی، متن صحیح آیه و حدیث نیـز در پـاورقی   

  .گرددذکر می
خورگی، سوختگی، پـارگی و مـواردي از ایـن قبیـل کـه      ه وجود قلمبا توجه ب

نامـه بـه   شوند، گاه در اثنـاي مـتن وصـیت   منجر به آسیب دیدن اصل وصیت می
داند بـا  کارشناس محترم خود را موظف می. خوریمکلماتی ناخوانا و نامفهوم برمی

ایگزین جـ []دقت در متن وصیت، در صورت امکان کلمه موردنظر را داخل قـالب  
کرده و در پاورقی به ناخوانا بودن ان در اصل وصیت اشـاره کنـد، امـا در صـورت     

* عدم وجود جایگزین قطعی براي کلمـه ناخوانـا، قسـمت مـوردنظر بـا عالمـت       
  .مشخص شدده و در پاورقی به ناخوانا بودن کلمه در اصل وصیت اشاره کند

هـا کـه   نامـه ده وصـیت پس از اتمام کار ویرایش و تصحیح وصایا، مجموع گزی
انـد، در فصـول مجزایـی بسـته بـه عنـاوین       بندي شدهقبالً از نظر موضوعی طبقه

گزیـده   700گیرنـد و نهایتـاً در هـر دفتـر حـدود      ها جاي مـی موجود در متن آن
که شامل نام، نـام خـانوادگی، تـاریخ والدت، تـاریخ شـهادت، محـل       -نامه وصیت

  .شودگردآوري می -نامه استوالدت و متن گزیده وصیت
ها، پیش از ایـن سـه دفتـر بـا عنـاوین      نامهگزیده موضوعی وصیت از مجموعه

گزیـده موضـوعی   « حجـاب و  »)1(نامـه شـهدا   گزیده موضـوعی وصـیت  « بسیج
  .انتشار یافته است» )3(و  )2(نامه شهدا وصیت
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ــوص ــوع  در خص ــدت«موض ــد واژه »وح ــراه آن و کلی ــاي هم ــجام، «ه انس
 وصـایاي  -نامـه  وصـیت  53000بین  از، »، تفرقه، فتنه و نفاقهمبستگی، اتحاد
نامه به ایـن مهـم اشـاره شـده     هزار وصیت20000بیش از  در -شهداي کل کشور

 ؛این امر ما را بر آن داشت تا در قالب چندین دفتر به این موضوع بپـردازیم . است
دفتـر مسـتقالً بـه     5دفتر که به این موضوع اختصاص یافتـه اسـت،    9از مجموع 

دفتر بـه موضـوع    1 ،»و همبستگیانسجام «تر به موضوع دف 1، »وحدت«موضوع 
پرهیز از فتنه «دفتر به موضوع  1و » پرهیز از تفرقه«دفتر به موضوع  1، »اتحاد«

  .شودمربوط می »و نفاق
حـول   گانـه  نـه دفـاتر   – شـهدا  این مجموعه از گزیده موضوعی وصـیت نامـه  

متخصـص در امـر   ر جمعی گروهـی از کارشناسـان   حاصل کا -» وحدت«موضوع 
سـاعت نفـر    5000حدود  ماه 5تصحیح و ویرایش متون است که در زمانی قریب 

   .اندکار کارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده
تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري

عجـل اهللا تعـالی   (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  
  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف

  
  واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران
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   والیت فقیه سارسایه در وحدت :فصل اول   

  
  )مشهد 1344 -1362( ابریشم بایگ رضا علی شهید 

: این است کـه تنها خواهشی که از شما دارم ! پدر و مادرم و خواهران و برادرم
اوالً همیشه گوش به فرمان امام خمینی باشید و وحدت خودتـان را بـا روحانیـت    

مـرا مـورد عفـو قـرار     . تـر کنیـد  اصیل و راستین، مخصوصاً والیت فقیه، مستحکم
  پیامی که به شما دارم این است کـه پیـرو خـط امـام باشـید و گـوش بـه         .دهید
لتـان گـرم باشـد کـه بـه زودي زود      هاي منافق ندهید و دهاي این گروهکحرف

آید و راه کربال به امید خداوند تبـارك  وحدت بین مردم ایران و عراق به وجود می
  . شودو تعالی باز می

  
  )نائین 1341 -1366(جعفریان  محمد سید شهید 

پشـتیبان والیـت    ،وحدت و یکپارچگی خود را حفظ نمایید و با این وحدتتان



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      20

 

نکنید که این انقالب مقـدس و بـزرگ اسـالمی بـه دسـت      فقیه باشید و فراموش 
والیت فقیه بوده است و تا در دست والیت فقیه است، پیشروي آن نیـز همچنـان   

  .ادامه خواهد داشت
  

 )قم 1344 -1361(جوادزادگان  جواد محمد سید شهید 
راه آزادي قدس عزیز بر این است که مردم و همۀ امت اسالمی به پا خیزنـد و  

  .سایۀ والیت فقیه پیدا کنند تا شر اسرائیل را از منطقه دور نمایند وحدت در
  

  )اصفهان 1342 -1365(جهدي کریم  شهید 
شوم جدایی و اختالف بین ملت و تضعیف روحانیـت پیشـتاز و انقالبـی،     ۀنغم

این اختالف که در نهایت، پراکندگی بین صفوف متحـد  . آمریکاست ۀآخرین حرب
آیـا  . گیر ایران اسالمی شـده اسـت  امت را در پی دارد، اینک دامن ةفشرد هم و به

وقت آن نرسیده است که از خواب غفلت بیدار شده، موقعیـت حسـاس کنـونی را    
آیـا وقـت آن   ! درك کنید و فریاد وحدت طلب امام را بـه گـوش جـان بشـنوید؟    

امـام را   بیایید و قلـب ! ها و دفع یکدیگر بپرهیزیم؟نظريتنگ نرسیده است که از
اگر امام امت آهی در درگاه خدا بکشـد، بـه عـذاب الهـی گرفتـار      . به درد نیاورید

بیایید صدور انقالب را به معنـاي واقعـی شـروع کـرده و اخـتالف      ...  خواهید شد
ناپذیر تبدیل کنیـد، بیاییـد فرمـانبر او کـه     داخلی را به وحدتی آهنین و شکست

مـام برحـق را یـاري رسـانید و امـام را تنهـا       باشید و این ا، ]است[فرمانبر عدالت 
  .مگذارید
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  )دزفول 1343 -1364(کویتانی  چراغیعبدالحسین  شهید 
مسئلۀ دیگر که باید توجه خاص هم به آن کرد، وحدت بـین مسـلمین اسـت    

اند و اما آخرین مسـئله کـه    ها در برابر اسالم به زانو درآمدهکه اآلن تمام ابرقدرت
اسالم است، مسئلۀ رهبري و والیـت و امامـت اسـت کـه اگـر      محور اصلی حرکت 

تواند بین مسلمین ایجاد کرد و نه مسلمین در جهاد اسالمی  نباشد، نه وحدت می
  .شوند موفق می

  
  )دورود 1337 -1367(چنور محمدتقی  شهید 

بیایید با اتکال به خدا و قلبی مملـو از ایمـان بـه خـدا،     ! ... برادران و خواهران
ایـم و از معبرهـاي   که تاکنون این امانت را در طول قرن بر دوش کشیدههمچنان 

، همچنان ]ایم[تنگ، با چنگ و دندان و با نثار خون هزاران شهید به دست آورده
االعظـم، امـام    اهللا اش حضـرت بقیـه  بـه صـاحب اصـلی    1داري نموده تا آن رانگه

داري آن، اطاعـت در   هـاي نگـه  تحویل دهیم و یکی از راه )الفدا 2]له[ارواحنا (زمان
ـ [گوسایۀ وحدت کلمه، از خط رهبري و والیت فقیه و گوش به فرمان و لبیک  یی

  ].باشداو می
  

  )نجف اباد 1341 -1361( ینیحاج اماحمد  شهید 
ت در خـط  یـ ن، و آن، وحـدت و اطاعـت از رهبـر و روحان   یبـه مسـلم   یتیوص

  .است يرهبر

                                                             
 از تا: وصیت اصل در -1
 ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  )دزفول 1345 -1367(رکنی  حیاتیسیدمهدي  شهید 
ام به همه، ایمان و توکل به خدا، حفظ وحدت و پیروي محض از مقـام   توصیه

  .تر است والیت فقیه است و صبر در جهاد که از خود جهاد بسی مشکل
 

  )تهران 1344 -1361(خرمگاه  رضا علی سید شهید 
 امام را تنها مگذارید و سخنانش را فرا گیرید؛ زیرا که سرپیچی از سخنان امام

و دیگـر  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(یعنی سرپیچی از والیت و در نهایت امام زمان
اینکه وحدت و یکپارچگی و وحدت کلمۀ خود را از دست ندهید و توکل بـر خـدا   

کنیـد تـا باشـد انقالبمـان را بـه      )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(و آقایمان امام زمان
  .جهانیان صادر کنیم

  
  )خرم آباد 1346 -1366(یدوند خورشسردار  شهید 

رهبـري اهمیـت    ۀبه مسـئل  !ستیزو برادر و خواهر و رزمندگان کفر پدر و مادر
آیـد و بـا ایـن    والیت، وحدت کلمه به وجود می یۀکه در ساالعاده قائل شوید فوق

  .تواند شما را شکست دهدنمی] قدرتی[وحدت، هیچ 
  

  )استهبان 1345 -1364(داودي  عالءالدین سید شهید 
قدر رهبر خود را بدانید؛ وحـدت کلمـه و والیـت فقیـه را     ! پرور اي ملت شهید

حفظ کنید و همیشه در صحنه باشید؛ ببایید تا با خـط امـام باشـیم و جـز      کامالً
لی صـ (امام، هیچ خطی را نپذیریم که پیروي از خدا و فرامین اسالم و پیامبر اکـرم 

این اطاعت، وحدت و همبستگی با اقشار مسلمین است؛ الزمۀ  )اهللا علیه و آله و سلم



 

 23      »دفتر پنجم«دت وحـــــ

 

در موقع مرگم بایـد تکـه پـاره شـده، بـه راحتـی جـان        ! برادران و خواهران. است
پدرم با فریاد اهللا اکبر، خـواهرانم بـا   . دهید دانم راهم را ادامه می دهم؛ زیرا می می

یش و هاي خود و تربیت اسالمی فرزندان خـو  جوییشعار جنگ تا پیروزي و صرفه
ام و  همچنان حفظ لباس رزم که همان حجاب است و دوستانم با برداشتن اسلحه

اهللا با وحدت و حضور فعال در  ان حزبهرپرکردن جایم در سنگر و برادران و خوا
  .ادامه خواهند داد] را[ي اجتماعی و سیاسی، راهم  ها تمامی صحنه

  
  )ابهر 1339 -1361(داودي صادق  شهید 

بندان تاریخ و غارتگران و متجاوزین شرق و غرب  دارهقتمامی ابرجنایتکاران و 
هـاي خدانشـناس و   اي به وسیلۀ ایادي کثیفشان، منافقین مزدور و مشرك و توده

هاي ضد امامت و والیت، قصـد نـابودي و بـه انحـراف     فدائیان ضد خلق و گروهک
یغ ننموده، گـاهی بـه خیـال    کشیدن آن را دارند و در این راه از هیچ کوششی در

ناپـذیر امـام    رسانیدن یاران باوفـا و خسـتگی   شهادت] به[خواهند با  خام خود می
 امـت، بـه صـفوف متشـکل شـما ملـت مسـلمان اخـتالف بیندازنـد و از حضـور          

هاي جنگ جلوگیري کنند و یا بـه وسـیلۀ     تان در صحنۀ مبارزه و جبهههمیشگی
مان را تهدید و به وسیلۀ تبلیغات اسالمی کشورهاي مرتجع منطقه مرزهاي دولت

خورده و منـافقین را تحریـک و   هاي ضربههاي خود، ضد انقالبکاذب و سمپاشی
توجه به اینکه پیوند و وحـدت اقشـار    از طرفی از صدور انقالب جلوگیري کند، بی

 پیوند خدایی بوده و با یکپـارچگی کامـل و بـا    این ملت با هم و با روحانیت، یک
 تکیه به نیروي الیزال الهی به رهبري پیامبرگونۀ امام امت و بـا الهـام گـرفتن از   

رهنمودهاي مقام ولی فقیـه کـه بـا کالمـش و لحظـه لحظـۀ عمـرش ظلمـت را         
  .]به وجود آمده است[، شود می شکافد و ملت را به سوي حقیقت رهنمون می
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  )تهران 1342 -1365(رجبی فاضل سعید  شهید 
زیـرا   ؛مقام رهبري و پذیرفتن والیت فقیه نباید فراموش شود مسئلۀ اطاعت از

توانیم به پیروزي برسیم و دشمنان اسـالم را  که در سایۀ این پذیرش است که می
گرایـی و  از بین ببریم و اگـر قـرار باشـد اطاعـت از والیـت فقیـه نباشـد و حـزب        

اً بـه پیـروزي   فردگرایی باشد و هر کس براي خود راهی را بـرود، مطمئنـاً و یقینـ   
لذا همه با هم باید دور و بر والیت فقیه را خالی نکنـیم و از امـام   . نخواهیم رسید

عزیزمان با وحدت یکپارچۀ خود، حمایت کنیم تا بتوانیم با استکبار جهانی غـرب  
اند تـا اسـالم را از بـین ببرنـد، مبـارزه      و شرق که همۀ نیرویشان را متمرکز کرده

  .ه خاك بمالیمشان را بکنیم و بینی
  

  )تبریز 1343 -1362(سبحانی  رحیممنصور  شهید 
من به عنوان یک برادر پاسدار، از شـما مـردم  غیـور و شـهید پرورکـه باعـث       

خواهم که مبادا امام امت، ایـن  اید، عاجزانه میسرافرازي مسلمانان در جهان شده
وقـت  از شما خواهـانم کـه هـیچ   . خدا را تنها بگذارید ۀملت و این هدی ةقلب تپند

خدا او همان صـراط مسـتقیم   ] به[دست از دامن این مرد الهی برنکشید؛ زیرا که 
اگر اندکی از این  ،همینت؛ تر و از شمشیر تیزتر اسگویند از مو نازكاست که می

روزي شـما  تنها راه پیـ « این را بدانید که خارج شوید آخرش تباهی است و حتماً
  ».شودبر مستکبرین در پیروي از والیت امر خالصه می

خواهم که وحدتتان را حفظ کنیـد و بـا شـرکت در    شما ملتمسانه می ۀاز هم
ترین سالح بر علیه دشمنان ماست، مشتی محکـم بـر دهـان    نماز جمعه که بزرگ
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  .بزنید 1هارتقداین ابر
  

  )میانه 1343 -1363(رضوي محمد  شهید 
اهللا که از اوایل انقالب تا به حال با وحـدت و یکپـارچگی،    برادر حزبخواهر و 

گسترش آن به تمام جهـان، دوش بـه دوش رهبـر کبیـر     ] و[در راه ادامۀ انقالب 
خواهم همانند اوایـل انقـالب، دوش بـه دوش    از شماها می! انقالب بوده و هستید

ران بعثی از خاك عزیزمـان،  رهبر بوده و باشید تا بتوانیم بعد از بیرون راندن مزدو
انقالبمـان را  ] و[قدس عزیز را آزاد کرده و مردم محروم  فلسطین را نجـات داده  

وقت تنها نگذارید و پشـتیبان والیـت فقیـه و     به جهان صادر کنیم و امام را هیچ
  .روحانیت اصیل باشید

   
 )الرستان 1347 -1365(  رویینا عبدالحمید  شهید 

 ؛نیامده است مگر با اتحـاد و ایثـار رزمنـدگان و شـهداء     این پیروزي به وجود
آیـد   ایثار است و این وحدت الهی به وجـود نمـی  ] و[موفقیت وحدت  2عاملپس 

گیریم که باید همیشـه   مگر در سایه رهبري والیت فقیه و از این مطلب نتیجه می
یـد بـدون   از فرمایشات امام عزیز و قائم مقام رهبري پیروي کنیم و این پیروزي با

  . چون و چرا باشد] و[کم و زیاد 
  
  

                                                             
  هاابرغارت: در اصل وصیت -1
  کامه: در اصل وصیت -2
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  )مهریز 1333 -1365(زارع بیدکی محمود میرزا شهید 
اسـالم و بـراي دفـاع از مملکـت      1ن و نـاموس آمن براي پیاده شدن احکام قر

وحدت  ،خواهم هرچه شما کردیدام و از شما ملت ایران میمدهآاسالمی به جبهه 
وقت جدا نشوید و پیرو خط امام خمینـی  خود را حفظ کرده و از والیت فقیه هیچ

  .باشید ،که همان والیت فقیه است
 

  )بردسکن 1339 -1361( ساالريعبدالرضا  شهید 
هــاي گــره کــرده و امیــدوارم بــا مشــت !اي ملـت همیشــه در صــحنه و آگــاه 

مریکایی هشـیارانه  آهاي ضدانقالب و اعمال  آفرین خویش، در برابر حرکت وحدت
بایستید و پیرو و پشتیبان روحانیت و والیت فقیه باشید تا به کشور اسالم عزیـز،  

  .اي وارد نیاید خدشه
  

  )مرند 1338 -1360( سلطانی یونس شهید 
خـارج   به هوش باشـید؛ اسـالم همیشـه از   ! کسانی که در پشت جبهه هستید

هـر روز یـک    خورده است؛ ستون پنجم بیکار ننشسـته، پیروز و از داخل شکست 
هاي انقالب زند، یک روز به دادگاهچیند، یک روز به روحانیت ضربه میه میتوطئ

در جبهه میـان پاسـداران   . و یک روز به مکتب و یک روز دربارة پاسداران و ارتش
امـت،   قلـب تپیـدة  ] از[ 2ن شاء اهللا با پیرويشما ا .و ارتش هماهنگی کامل است

ها را در نطفه خفه خواهید کرد و وحدت کلمـه را حفـظ   این توطئه امام خمینی،

                                                             
 ناموسی: در اصل وصیت -1
  پیروزي: در اصل وصیت -2
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  .شکست اسالم را به گور ببرند] آرزوي 1کافران،[خواهید کرد تا دشمنان و 
  

  )بندردیر 1346 -1362(سماچی محمد  شهید 
وحـدت داشـته   ] بوده و اینکه[وصیتم به شما، اطاعت از والیت فقیه ! ... مردم

  .باشید
  

  )هریس 1349 -1366( سیدلو میریوسف شهید 
وحدت خود را حفظ  ؛مطیع امر ولی فقیه باشید ؛امام عزیزمان را تنها نگذارید

سـعی کنیـد از ایـن امتحـان      ،این دنیا که گذرگاه است و محل امتحـان  نمایید و
  .دقبول شوی

  
  )الرستان 1337 -1361(شکفته طالب  شهید 

شـکن را دانسـته و از او اطاعـت     خمینی بـت ، رهبر عزیزامیدوارم که قدر این 
نعمت بزرگ است و کفران نعمت، گناهی بـس بـزرگ اسـت و     کرده که این واقعاً

حدت خود را نیز در سایۀ خداوند منان و این رهبري حفظ نمایید کـه وحـدت،    و
  .پذیر نیست جز در سایۀ خداوند متعال و رهبري امکان

  
  )زرین شهر 1343 -1364( سده صالحی  اهللاولی شهید 

این اسـت کـه همیشـه گـوش بـه       هللا و برادران حزبهللا ا پیامم بر امت حزب
و در . راه انبیاسـت  ،فرمان امام باشند و در خط امام حرکت کنند کـه خـط امـام   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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 ،ها و انتخابات شرکت کنند که شرکت شـما در صـحنه  ها و راهپیمایینماز جمعه
مشتی محکم بر دهان دشمنان اسالم و انقالب خواهد بود و همیشه پیـرو والیـت   

چـه داریـم از   مـا هر « :فقیه باشید و وحدت خود را حفظ نمایید که به قـول امـام  
  .»وحدت است

  
  )دزفول 1342 -1361(طیرزاده  نورعلی شهید 

مـن ایـن مطلـب را    : سخنی با مردم بـه خصـوص بـه خـانواده و همبسـتگان     
 حـرّ  ۀزیرا اسالم، برانگیخت ؛گویم که به انقالب اسالمی ایران اعتقاد پیدا بکنید می

و عمل کردن ابوذرها و پاکـان جهـان تشـیع     )لیه السـالم ع(گر علیریاحی و انتخاب
زیرا حرف او باعث انقراض طاغوت شـده   ؛است و باید از امام خمینی پیروي کنیم

هاي شرق و غـرب شـده و پیـام او باعـث     یت او باعث متزلزل شدن ابرقدرتو جد
  .وحدت و دوستی مردم با هم شده است

  
  )قم 1352 -1364(لو  عجم علی شمس شهید 

اهللا کـه راه شـهدا را ادامـه     وصیتی دارم به دوستان و آشنایان و به امت حزب
دارید و با وحـدت و اتحـاد خـود، پشـتیبان      هاي اسالم را گرم نگه و جبهه 1دهید

  .والیت فقیه باشید روحانیت و
  

  )سراب 1347 -1366(علوي  حجت سید شهید 
وحـده ال شـریک   «اش  انقالب خونین ما چون ورق زرینی اسـت کـه سـرلوحه   

                                                             
 دهند: در اصل وصیت -1
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، )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(، اول سطرش نام مبارك موالیمان حضرت مهدي»له
اواسطش وحدت، مبارزه و قیام و آخرش وصال حـق تعـالی، رسـیدن عاشـق بـه      

؛ مـا در ایـن   ]به هم اسـت [معشوق، رسیدن جان و جانان و رسیدن عبد و معبود 
همانا باطـل رفتنـی اسـت و     ؛»جاء الحق و ذهق الباطل«مبارزه پیروزیم؛ چرا که 

هـا،  جهان، در بلندي ، پرچم سرافراز خونین خویش را در تمامی بالد]آمدنی[ حق
ایـن   ۀها بلند خواهند کرد و الزمـ ها و در میان امواج خروشان اقیانوسمرزها، کوه
و پشتیبانی از امام امت و ولی فقیه  »اهوحدت مشت« ،»وحدت کلمه«سربلندي 

و بـا سـخنان پرمعنـا و    . که با رهنمودهایشان ما را به سوي نور رهنمـون سـاخت  
ایـم و وظیفـه مـا در     اي از زمان واقع شده عمیق، ما را آگاه ساخت که در چه برهه

این زمان چیست؟ حال دیگر وقت به دست آوردن رضاي خدا نسبت به خودمـان  
خود در نمـاز   ۀپیوسته به یاد خدا باشید و با حضور و شرکت فعاالنعزیزان، . است

  .جمعه و جماعت، بینی دشمنان اسالم را به خاك بمالید
  

  )تهران 1339 -1362(اکبري یعلحسن  شهید 
در همه حال گوش بـه فرمـان    ...کنم که به شما توصیه می! ... خانوادة گرامی

امام عزیزمان باشید، چون هرچـه داریـم، از او داریـم؛ او بـود کـه مـا را از خـواب        
  .داد ظلمت بیدار کرد و از ظلم و فساد رهانید و به ما وحدت

  
  )تهران 1344 -1366(عنداهللا محمودرضا  شهید 

ستانم زخم چقدر در این یک سال اخیر بعد از شهادت دو! ... عزیزان حزب اهللا



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      30

 

و براي بقاي انقالب و حفظ وحدت تحمل  1زبان از مدعیان حافظ انقالب شنیدیم
ها و نیروهـاي  عامل لغزش انقالب ؛دانید چرا؟ همواره همین بوده استمی ؛کردیم

شوند و با توجه به نفـوذي  اسالم این بوده که در زمانی و موقعیتی افرادي پیدا می
تـر از آش  کاسـۀ داغ . انـد قالب نفس خود غـرق شـده  که در اماکن پیدا کردند در 

کنند از جمالت گران مایۀ امام و قائم مقـام رهبـري بـه نفـع     شوند و سعی میمی
  . شخص خود، تحت لواي اسالم و قرآن و بسیج و حزب اهللا استفاده کنند

...  خـواهم، مـی  ش من از مسئولین محترم و بزرگـوار به عنوان آخرین خواه... 
ته باشید تنها راه تداوم انقالب در حفظ خط والیت حضرت امام، تحـت  توجه داش

  .باشدسایۀ وحدت می
  

  )فراشبند 1347 -1365(حقیقی  غالمینورمحمد  شهید 
بحبـل اهللا   او اعتصـمو « :ن فرمـوده اسـت  آدستور خداوند که در قـر ه ب ،اول ...
تفرقـه و جـدایی   چنگ بزنید به ریسـمان خداونـد و از   «یعنی  ؛2»او التفرقو جمیعاً

پیرو خط والیت فقیـه باشـید    ،که نآتا از رستگاران باشید و دیگر  »دوري نمایید
شـود و بـه چـپ و    او پیـدا مـی   ۀو از امام خمینی جدا نشوید که راه حق به وسیل

شـود کـه وحـدت    راست ننگرید که نابود خواهید شد و مثل کشورهاي عربی مـی 
  .رو هستند و حقیره ب ست روها وجود ندارد و همیشه با شکنآبین 
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  )کردکوي 1339 -1361(فرزانه حسن  شهید 
عزت از آن خدا و رسول و کسانی که با او هستند، است؛ عـزت  ! برادر و خواهر

از آن کسی است که در راه خدا بـا کوشـش و فـداکاري و فعـالیتش خـط مسـیر       
  .والیت را روشن کند

راه امام امتمان، خط مستقیم امامت بیایید با وحدتمان در رفتن و ادامه دادن 
  .تر سازیمرا روشن )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ولی عصر

  
  )برخوارومیمه 1342 -1364( سینی قربانیحسن  شهید 

صـدا  دل بـودن و یـک  تنها راه پاسداري اسالم، وحدت مسلمین است و یک... 
بـود؛ چـون تفرقـه    پذیر خواهیم بودن که اگر خداي ناکرده چنین نباشد، شکست

نشـین کـرد و تفرقـه بـود کـه امـام       سـال خانـه   25را  )لیـه السـالم  ع(بود که علـی 
را در صحراي کربال تنها گذاشت و تنها راهی که بـراي از بـین   ) لیه السالمع(حسین

ـ  توان استفاده کرد،بردن این حیلۀ دشمن می المـر  ی ااطاعت از خدا و رسول و اول
    ،پیـر جمـاران  ، ر رأس همـه، رهبـر کبیـر انقـالب    و والیت فقیـه و روحانیـت و د  

بهاي او را گوش کنید و عمل نماییـد کـه تنهـا راه    ؛ پس سخنـان گران]باشدمی[
  .رسیدن به پیروزي نهایی است و تنها راه از بین بردن دشمنان اسالم

  
  )دهلران 1344 -1365(قربانی نورمحمد  شهید 

بـه زهـد و بـه     ،کـنم بـه تقـوا    شـما را وصـیت مـی    !اي برادر و تـو اي خـواهر  
مـه  ئوالیت ا ،ها پرهیزگاري و به رعایت حقوق دیگران و به ادا کردن والها و والیت

و مکـرر از پشـتیبانی    وصیت مجدداً. من و غیرهؤمن بر مؤم ]یاري[، و والیت فقیه
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مملکـت بـدون    ،زیرا بدون وجود این اصـل قـانون اساسـی    ؛)والیت فقیه(ولی امر 
  .اعتبار است، بدون وحدت و بدون رهبر استسایش و بیآ

  
  )کوهپایه 1346 -1364(کاظمی  نسیدحس شهید 

والیت فقیه براي مردم به منزلۀ چراغ راه است که تا زمانی که بـه  ! امت مبارز
از ولـی امـر   . شـود العبور آسان مـی  از معابر صعب 1پردازد، گذشتننورافشانی می

هسـتند، پیـروي    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب امام زمانئنا که به حق،زمان خود 
اتحاد و انسجام خود . کنید که در غیر این صورت شکست در پیش روي شماست

یـک از   وحدت سدي اسـت نفوذناپـذیر کـه هـیچ    . را در سایۀ رهبري حفظ کنید
احتمـال انجـام    ها، قادر به از هم پاشیدن آن نیست، ولی در تفرقه و جداییسالح

  .تهر کاري از سوي دشمن بعید نیس
  

  )فیروز آباد 1348 -1365(کاظمی هوشنگ  شهید 
خـواهم کـه امـام را    عاجزانه می ،تمامی برادران و خواهران پشت جبهه 2ازمن 

تنها نگذارند و وحدت خود را حفظ کننـد و پشـتیبان والیـت فقیـه باشـند و بـه       
ثري در اوایـل انقـالب و در جنـگ    ؤبسـیار مـ  نیت امـین و مبـارز کـه نقـش     روحا

  .ن توجه کنندآتحمیلی ایفا کردند، احترام گذاشته و به رهنمودهاي 
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  )اصفهان 1339 – 1360( چراغچی کریم حسین شهید 
امام را تنهـا نگذاریـد، بـه امـام دعـا      : ماو سخنی با برادران و خواهران انقالبی

نکنید، با هم وحـدت داشـته و ریشـۀ ظلـم و     کنید، خداي ناکرده امام را ناراحت 
ها را بکنید، بنا بر رهنمودهاي امام، مواظب باشید شما را از روحانیت پراکنشایعه

که جدا کردن شما از روحانیت، شکست در پیش دارد  1اصیل و مبارز جدا نسازند
اگـر  « :کند، بـه قـول امـام   از تفرقه بپرهیزید که تفرقه، انحراف شما را بیان می... 

تمام رسوالن خدا در شهر کوچکی جمع شوند، با هم اختالف ندارند، چون هـدف  
  ».کنندو براي خدا کار می] است[خدا 
 

  )تویسرکان 1343 -1365( کزازي هادي شهید 
باید مداوم در صحنه باشند و بـه   ،خواهند همیشه پیروز باشندملت ما اگر می

ن ئوالن مطمـ ئم مقام رهبري و سایر مسقائامام خمینی و  نۀبینارهنمودهاي واقع
وقت فراموش نکننـد و امـام   هیچ و وحدت کلمه را اسالمی گوش فرا دهند ۀجامع

قـدرتی   ،اگر تمام مسـلمین بـا هـم متحـد باشـند     «: کهنیز در این مورد فرمودند 
و قـدرت   »هـا را نخواهنـد داشـت   نآخواهند بود که هیچ قدرتی قدرت مقابله بـا  

هاي تواند بر قدرتها وجود دارد که مینآوحدت و یکپارچگی  مسلمانان فقط در
ل و ائوحـدت و سـایر مسـ    ۀلئشیطانی پیروز شود و امام عزیز هم بـراي ایـن مسـ   

 ،کـه بـین مسـلمانان افتـاده    ] را[اي ها قیام کردند تا این تفرقـه مشکالت مسلمان
بایـد از رهبـري    ،خاطر اینکه این وحـدت هرچـه بیشـتر شـود    ه برطرف کنند و ب

  .پشتیبانی بیشتري کرد ،انقالب
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  )کاشان 1347 -1364( برزکیالجوردي  اسیدرض شهید 
! ... امپدر و مـادر و بـرادران و خـواهران خـوبم و اي اقـوام و آشـنایان گرامـی       

امیدوارم که شهادت ما مقارن با رضاي حق و نصر اسالم و شکسـت کفـر باشـد و    
و جانبـازي در راه اسـالم سـفارش    ) 1اهللا روح(االمر، امام  شما را به اطاعت از اولی

در صورت توفیق شهادت، از شما تقاضا دارم وحدت بین خودتان با امـام  . کنممی
] کـه [و روحانیت اصیل را در صدر قرار داده و با عمل صالح خودتان ثابـت کنیـد   

  .تیدهس )لیه السالمع(چگونه رهرو پیامبر، علی، فاطمه و ائمه معصومین
  

  )آبادان 1342 -1360(زاده  المی سعبا شهید 
انقالب، ایـن اسـت کـه دسـت از توطئـه بـردار و       سخنم با تو اي دشمن و ضد

کـه   2این را بدانیـد ! انقالب، اي منافقانضداي . کمتر قلب اماممان را به درد بیاور
، ]هسـت [همیشگی امـام و امـت همیشـه حاضـر در صـحنه      ] اتحاد[تا وحدت و 

  .هاي تو هرگز ثمر نخواهد داشتتوطئه
  

  )اراك 1344 -1364(محصولی منصور  شهید 
چون ایشان پرچمدار حرکـت   چرا؟ ؛امام را تنها نگذارید و پشتیبان وي باشید

مسلمانان است و این وحدتی که خداوند به وسیلۀ ایشان بـه وجـود آورده اسـت،    
  .چیزي است که آمریکا و شوروي و تمامی استکبار جهانی را به وحشت انداخته
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  )تویسرکان 1340 -1364( محمد قلیییحسن  شهید 
وحـدت داشـته   «: خواهم بـه گفتـۀ قـرآن کـریم    از شما می! اهللا اي امت حزب

و اعتصـموا بـه حبـل    «که رمز پیروزي شما » باشید و به ریسمان الهی چنگ زنید
باشد و این وحـدت و اتحـاد و اطاعـت کـردن از رهبـري شـما بـود کـه         می 1»اهللا

جنایتکاران را به زانو درآورد و پیروي نمودن شـما از دسـتورات خداگونـۀ والیـت     
  .نظام جمهوري اسالمی را در ایران بنا گذاشت فقیه بود که

  
  )شوشتر 1349 -1362(محمدي  عبدالرضا شهید 

در این لحظه از زمان که ملت مـا بـه وحـدت و اطاعـت از     ! برادران و خواهران
والیت فقیه احتیاج فراوان دارد، وظیفۀ ماست که این دو عمل را انجام دهیم؛ هـر  

به راستی که مسلمان نیست؛ چون با وحـدت   کسی که این اعمال را انجام ندهد،
خواهم کـه   توانیم دشمن اسالمی را نابود کنیم؛ از همۀ ملت ایران می است که می

امام و روحانیت مبارز و مترقی این کابینۀ اسالمی را تنها نگذارند و همه پشتیبان 
  .آنان باشند

  
  )همدان 1334 -1365( يآباد محمدي علی عبداهللا شهید 

حال که خداوند مقرر فرمـوده در زمـان و حیـات مـا و عصـر حاضـر،        !عزیزان
رهبري چون حضرت امام خمینی و انقالبی چـون انقـالب اسـالمی ایـران، عامـل      
وحدت و ایستادگی باشند، بر ماست که هر چه در توان داریم دریغ نکـرده و چـه   

پـر   هاي خود و مردم، این رزمنـدگان در خط مقدم و چه در پشت جبهه با کمک
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  .توان را یاري کنیم
  

  )کبودرآهنگ 1349 -1365( مرادي کاشف علی  گل شهید 
یکـی از  : نمـایم یخدمت برادران و خواهران مطالبی را به عنوان وصیت ذکر م

تا موقعی که مدافع این اصـل باشـیم،    ؛وظایف مهم ما، حفظ اسالم و انقالب است
ما نباید به هـیچ کـس   . برساندتواند به مملکت اسالمی ما آسیب یهیچ قدرتی نم

اجازه دهیم که در مقابل والیت، قـد علـم کنـد و بخواهـد انقـالب را بـه انحـراف        
ـ ] و[هر کسی که از این کار کوتاهی کند . بکشاند تفـاوت  ینسبت به والیت فقیه ب

نشـین و  را خانـه  )لیـه السـالم  ع(باشد، برابر با همان کسانی است که حضـرت علـی  
ما باید با رهبري ولی فقیه، وحدت خود را حفظ کنـیم و  . دنداستخوان در گلو کر

با شرکت فعال در نماز و جبهه و نماز جماعت، مشـت محکـم خـود را بـر دهـان      
  .جویان بزنیمتفرقه
  

  )تهران 1338 -1361(معموله حسن  شهید 
امیدوارم که خداوند بـا دعـاي شـما مسـلمین، بـه رهبـر طـول عمـر عنایـت          

ل اهللا عجـ (ش، امـام زمـان  اتا پرچم این نهضت را به دست صـاحب اصـلی   1بفرماید
اسالم را بدانید که چون سیدالشـهدا   2بسپارد؛ و قدر این فرزند )تعالی فرجه الشریف

اسالم را زنده کرد و خط امامت و والیت را زنده نمود و به مسلمین نشان داد کـه  
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مبارزه کرد و باعث وحدت  2 ]فربا ک[توان که می 1]است[فقط با رهبري و امامت 
  .مسلمین شد

  
  )رودسر 1335 -1365(معین  حسن شهید 

اگـر خواهـان عـزت و عظمـت     ! اي ملت مسلمان ایران و اي مسلمانان جهـان 
خواهید در آخرت مغبون و سرافکنده نباشید، به ریسـمان الهـی   هستید و اگر می

و ریشۀ اسـتکبار را   که همان وحدت در سایۀ رهبري ولی فقیه است، چنگ بزنید
  .را فراهم سازید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(بخشکانید و مقدمۀ ظهور امام زمان

  
  )زرین شهر 1345 -1365(موسوي  نسیدمحس شهید 

اید و یـار و  طور که تاکنون از والیت فقیه اطاعت کردههمان! ... اهللا امت حزب
ایـد و  اید و صحنه را خـالی نکـرده  یاور امام امت و پشتیبان رزمندگان اسالم بوده

ایـد،  فرصت به منافقین داخلی و خارجی و استکبار جهـانی شـرق و غـرب نـداده    
تــر از گذشـته، از والیـت فقیــه اطاعـت کنیـد و پشــتیبان     اکنـون نیـز مسـتحکم   

رزمندگان اسالم باشید و با الهام گرفتن از قـرآن مجیـد، وحـدت خـود را حفـظ      
  .کنید و متحد باشید

  
  )دورود 1343 -1362(  موسوي اهللاهیبت هیدش 

امـام   ؛کنم که پشتیبان والیت فقیـه باشـند   به برادران و خواهرانم سفارش می
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و طرفـدار روحانیـت مبـارز     1دنـ وحـدت کلمـه را حفـظ کن    ؛عزیز را تنها نگذارند
  .2دنباش

  
  )خمینی شهر 1346 -1362(موسوي درچه  یسیدعل شهید 
تـاکنون وحـدت   ] اسـالم [و مسلمین از صدر  طور که رمز پیروزي اسالمهمان

ها و عصرها، مسلمانان را در کنـار دعـوت بـه    بوده است و پیامبران توحید از زمان
با وحدت به ] هدفشان را[و  3کردنداسالم، دعوت به وحدت و انسجام می] و[خدا 

بردند، پس من حقیر به عنوان یادآوري و الهام گرفته از سـخنان امـام   ]می[پیش 
به خدا قسم، اگر آن روز فرا رسـد کـه دسـت از    ! گویم که اي امت اسالمیز میعز

والیت فقیه بردارید و از امام عزیزمان جدا شوید، آن روز فاتحۀ اسالم را باید براي 
تا شما یـار و  ! اي مردم مسلمان. طور نخواهید شداهللا این شاءهمیشه خواند که ان

و سرافراز بر همۀ کفار هستید و دیگـر سـخنی   پشتیبان والیت فقیه باشید، پیروز 
که در مورد وحدت و انسجام شما امت اسالم دارم، این است که سـخنان امـام را   

  . سرلوحۀ همۀ کارهاي خود قرار داده و به آن عمل کنید
  

  )کوهپایه 1342 -1361( یمیرزای سعبا شهید 
خمینـی بـت  اما چند سفارش به امت شهیدپرور و قهرمان و یـاور روح خـدا،   

طور که هست، بشناسید و در هر جا و مکانی امام را آن 4شکن که اول سعی کنید
                                                             

  کنید: در اصل وصیت -1
  باشید: وصیت در اصل -2
 کردندیم سفارش: تیوص اصل در -3
 کنیم: در اصل وصیت -4
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در راه او که راه اسالم و قرآن است، از هیچ کوششی دریغ نکنید و مبادا کـه امـام   
ترین شکل و شـعار کـه ایـن تنهـایی،     تنها بماند یا تضعیف شود، حتی در کوچک

خورد و اول به اسالم و بعد به خود شما می تنهایی اسالم و قرآن است و لطمۀ آن
   باز خداي ناکرده مشت بیگانگان و دنیاطلبان است کـه بـر سـر خـود شـما فـرود       

لیکن این سفارش امام است کـه  . آید که دیگر چنین چیزي البته امکان نداردمی
وحدت را حفظ کنید و در راه خدا زنده باشید و کـار بکنیـد و حـرف بزنیـد و در     

دوم از کمک به جبهه به هر شـکل باشـد، دریـغ نکنیـد کـه      . راه کشته شویداین 
بـا وحـدت و   . پشتیبان رزمندگان بعد از خداوند و حضرت مهـدي، شـما هسـتید   

انسجام خود، با ایثار مال خود و با رعایت قانون و نظم و پیروي از والیت فقیه که 
  .از همه باالتر است، رزمندگان را یاري کنید

  
  )مهریز 1345 -1361(وکیلی  میردحسین سی شهید 

همیشه رهبر خود را و والیت فقیه را پشتیبانی کنید و وحدت خـود را حفـظ   
  .کنید
  

  )اهواز 1345 -1365(میالسی سیامک  شهید 
، بـه وجـود   )لیـه السـالم  ع(ترین آرمان و آرزوي رسول خدا و امـام صـادق  بزرگ

اگر تمـام  . مسلمین است آمدن یک حکومت مقتدر اسالمی و وحدت و یکپارچگی
هـا  مسلمین با هم متحد باشند، قدرتی خواهند بود که هیچ قدرتی در مقابـل آن 

که امروز کسـی پیـدا شـود کـه در والیـت فقیـه،       چنان. تواند ایستادگی کندنمی
تـرین تردیـدي کنـد یـا جاهـل اسـت یـا        متجلی در شخص حضرت امام، کوچک
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گرام  يرت امام، حمایت از اولیا و اوصیاحض] از[حمایت . مریض و مزدور استعمار
. هاسـت به او کوتاهی کردن بـه آن ] نسبت[و ائمه طاهرین است و کوتاهی کردن 

. شـوید شوید و از او عقب نمانید کـه هـالك مـی   از امام جلوتر نروید که گمراه می
همه حول محور اهللا جمع شوید و به خاطر اسـالم تـالش کنیـد و وحـدت کلمـۀ      

  .کنید تا پیروز شویدخود را حفظ 
  

  )زرین شهر 1343 -1364(زي یر نظري یداهللا شهید 
این نعمت  قدر و بیایید !خواهران برادران و  اي اهللا ایران و اي مردم حزب شما

 رهبر  این ک نعمت است که اگری انقالب براي ما این رهبر .بدانید عظماي الهی را
 بدانیـد  را او پس قـدر ؛ اطالعی نداشتیماسالم  از نداشتیم و هیچ چیز ،نداشتیم را
 )لی اهللا علیه و آله و سلمص(اهللا اسالم رسول از  که حمایت کنید او جان از سرحد تا و
 او اوامـر  از پشتیبان والیت فقیه باشـید،  .ایدحمایت کرده )لیه السالمع(اطهار ۀمئا و

د و با چنگ همیشه سربلند باشید، وحدت خود را حفظ کنی براي تا اطاعت کنید
کنید و تفرقه و  اسالم دفاع  زدن به ریسمان خدا و در تحت رهبري والیت فقیه از

نفاق را در بین خود راه ندهید که اگر چنین نکنید، موجبات عذاب الهی را فراهم 
  .ایدکرده
  

  )دزفول 1339 -1361(فرد نوروزي دعبدالحمی شهید 
یکـی از  : عزیزم گوشـزد بکـنم   اي به هموطنان و دوستان و آشنایانچند کلمه

ها شده اسـت،  هایی که بر گردن ماهاست و سبب پیروزي ما در تمام جبههتکلیف
همبستگی و وحدت ملت ماست که این وحدت، تنها با اطاعت از سـخنان امـام و   
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توانسـتیم تـا ایـن حـد بـه پـیش       باشد وگرنه ما نمیپشتیبانی از والیت فقیه می
  .برویم
  

  )خمین 1339 -1360( هدایتیحسن  شهید 
ن یک نعمت بزرگ شامل حال مردم شهیدپرور گردیده و آن وجود حجـت  اآل

کـه تـاکنون   طـوري  همـان  ن شاء اهللا مردم مااو امام، یعنی رهبر انقالب است که 
اند، از این به بعد نیز تا پیـروزي نهـایی کـه همـان     عمالً شکرگزار این نعمت بوده

آنچـه  . باشد، ادامه خواهنـد داد می )تعالی فرجه الشریفل اهللا عج(قیام حضرت مهدي
] و[که اساسی است اطاعت از امـام و وحـدت در سـایۀ والیـت ایشـان، حمایـت       

 1]آنـان [که به درستی  ]است[ روحانیت پیرو خط امام چون و چرا ازپشتیبانی بی
بنـا   اسالم] بر[و آنان هستند که زندگی را  ،فقاهت] و[پیروان خط اسالم  هستند

تا انتها نیـز  ] که[اند اند و در آزمایش هم نشان دادهگذاشته و با اسالم بزرگ شده
  .با اسالم خواهند بود

  
  )رودسر 1341 -1361(یوسفی محمدرضا  شهید 

حفـظ وحـدت را هرگـز    ] و[اطاعت از امام، حضـور در صـحنه   ! اهللا امت حزب
  .فراموش نکنید

  
   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  پیروزي و راز رمز ؛وحدت :فصل دوم   
  

  )یاسوج 1348 -1366(آقایی  محمد علی شهید 
اي  زمایش افراد است و خدا هر فرد و ملتـی را بـه گونـه   آبدانیم که دنیا محل 

ـ   االن نماید و یامتحان م ل امتحـان  ئر مسـا گـ جنـگ و دی  ۀوسـیل  ه خدا ملـت را ب
الهـی سـربلند و   زمـایش بـزرگ   آایـن   1ازما بتوانیم  ۀاهللا که هم شاء   ان و ندک می

و آنچه الزم است که در این امتحان موفق شـویم، عبارتنـد    2میسرافراز بیرون بیای
حفظ وحدت کلمـه و   -4غیور در صحنه  3*پیروي از امام -2ایمان به خدا  -1: از

 در راا تقـو  و باشـید  خـدا  یاد به همیشه کنید سعی وها و کمبودها  تحمل سختی
 خـدا  رضـاي  جهـت  و شود دار جهت اعمالتان تا یدساز خود پیشه کارهایتان تمام

                                                             
 در: در اصل وصیت 1-
 بیایم: در اصل وصیت 2-

  ناخوانا: در اصل وصیت3- 
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 ۀسـوخت  و با حفظ وحدت کلمه همواره پیرو امام عزیـز و دیگـر یـاران دل   ] باشد[
  .و در خط امام باشیدانقالب 

  
  )بیدخرم 1342 -1361(  يکبرا علیقصاد شهید 

خواهم که هوشیاري و بیداري خود را حفـظ کـرده و همیشـه    من از مردم می
بودن خود را نشان دهند و رهبر کبیـر انقـالب، امـام خمینـی را یـاري      در صحنه 

کرده و مبادا او را تنها بگذارید و قلب او را ناراحت کنید که در آن صورت خداوند 
شوم شما مبـادا غفلـت کنیـد و وحـدت و     باز دوباره متذکر می. بخشدشما را نمی

ببرید و تا جان در بدن دارید،  برادري را که در پناه آن به پیروزي رسیدیم، از یاد
داري کنیـد و امـام را تنهـا     از این نهضت اسالمی که خداوند نصیبمان کرده، نگه

  .نگذارید
  

  )نائین 1337 -1361(یان گبی یداهللا شهید 
و پایتـان را  باشـید  رهرو خـط امـام   . وحدت کلمه را حفظ کنید ؛رمز پیروزي

  .نه عقب و نه جلو بیفتید ،جاي پاي روحانیت اصیل بگذارید
  

  )فراشبند 1350 -1365(غالمی  ورپ عبدالخالق شهید 
الهی چنگ بزنید  2مانسیربه «یعنی  ؛1»او التفرقو و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

خواهم که وحـدت خـویش را    من از تمام برادران و خواهران می ؛»و متفرق نشوید

                                                             
 103عمران؛ آیه سوره آل -1
  ایمان:در اصل وصیت -2
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تواند بـر شـما    و دشمن وقتی میها وحدت است حفظ کنند که مایۀ همۀ پیروزي
  .ضربه بزند که وحدت شما از بین برود

  
  )قم 1346 -1367(توحیدیان محمدرضا  شهید 

رمز پیروزي ما از اول انقالب تاکنون وحدت کلمه و اتکال به خداونـد و اتکـال   
داریم و باید در تمام اعمالمان بـه یـاد    خر نگهآبه اسالم بوده و باید این رمز را تا 

یک انقـالب جهـانی    ،باشیم و امیدوارم این انقالب که یک انقالب اسالمیست خدا
  .شود )ارواحنا لتراب مقدمه الفدا(اهللا  براي ظهور بقیه 1ايدمهاسالمی و مق

  
  )اهواز 1343 -1361( جعفريرضا  علی شهید 

در گـرو سـه چیـز    ) نـه وطـن و ملـت   (تنها پیروزي اسالم  !برادران و خواهران
ــر او و نفــی تمــام   ) 1: اســت ــه خــدا و بنــدگی در براب ــاد و ایمــان راســخ ب      اعتق

در وحـدت و یکپـارچگی شـما و پرهیـز از تفرقـه و نفـاق کـه        ) 2. هاستعبودیت
 در اطاعت بی چون و چرا از) 3.  خواست شیطان، ضد انسانیت و بندگی خداست

 ۀگونـ ري بیدار و تزلزل ناپذیر، ابراهیم گونـه، موسـی، عیسـی، محمـد و علـی     رهب
کـه بـراي بنـدگی خـدا در      )علیـه السـالم  (علیبنزمان، فرزند پاك و شجاع حسین

اي جـز  چنان در مقابل خصم ایستاد کـه در طـول تـاریخ نمونـه    صحراي کربال آن
  .  هاي شرق و غرب نتوان یافتایستادن فرزندش امام خمینی در مقابل ابرقدرت

   

                                                             
  مقداري: در اصل وصیت -1
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  )اصفهان 1343 -1362(آبادي  نجفجاللی حمیدرضا  شهید 
ایـن را بدانیـد کـه ایـن انقـالب      ! قهرمان و شهیدپرور ایـران  1اي ملت غیور و

 2است و مواظب خود باشید کـه از  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(انقالب مهدي ۀزمین
نکنـد  . این امتحان الهی که خداوند براي شما گذاشته است، موفق بیـرون بیاییـد  

که خداي ناکرده فکر خطایی بر سر شما بزند و واي بر آن روزي که مردم متفـرق  
هـا را آزاد کـرد از تمـام    به خاطر اینکه همـین وحـدت مـردم بـود کـه آن      ؛شوند

  .هاوابستگی
  

  )فراشبند 1331 -1365(زاده  نسب حسنمحمدحسن  شهید 
دانم که سفارشاتی هم به امت شـهیدپرور و بـه خصـوص هـم    بر خود الزم می

وحدت و یکپارچگی خودتـان را حفـظ کنیـد کـه رمـز      ... هاي خودم بنمایم محل
  .پیروزي ما در همان است

  
  )تبریز 1318 -1362( زاده حسین علی طیب شهید 

شکن قرن بیستم باشید؛  خمینی کبیر و بتت، همیشه گوش به فرمان امام ام
  .چون رمز پیروزي ما در گرو همین وحدت است

  
  )کازرون 1341 -1360(حسینی  اهللا نعمت سید شهید 

زیرا با کمـک اهللا و بـا وحـدت     ؛خواهرانم و برادرانم وحدت خود را حفظ کنید
                                                             

 يا: تیوص اصل در -1
 در: تیوص اصل در -2
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   .توان به پیروزي دست یافت کلمه و با پیروي از والیت فقیه می
 

  )مشهد 1342 -1363(بیاض  دشت  حسینی هاشم سید شهید 
تنها علت پیروزي ما در انقالب با این سـرعت، اعتقـاد بـه خـدا و اسـتواري و      

  .باشد وحدت و مبارزه علیه ظلم و ستم و تبعیض می
  

 )لنگرود 1343 -1361( حسینی کومالیی مصطفی شهید 
وحدت را حفـظ کنیـد؛ زیـرا رمـز پیـروزي انقـالب و       ! اهللا برادران عزیز حزب

ش همین وحدت است؛ اگر خداي ناکرده متفرق بشـویم،  اشکست آمریکا و ایادي
شود؛ بیایید تا زمـانی کـه هسـتید، قـدر همـدیگر را      داند که چه میبعداً خدا می

  .بدانید؛ به همدیگر تهمت نزنید و غیبت نکنید و امام عزیزمان را تنها نگذارید
  

  )مرند 1339 -1359(حسینی کهریز میرحسین  شهید 
هرچه زودتر به فریاد هل من ناصـر ینصـرنی لبیـک گوییـد و بـه      ! برادران من

ها بروید و این ناپاکان را از مملکتمان بیـرون کنیـد و دیگـر همیشـه     طرف جبهه
شکن قرن بیستم باشید؛ چون رمز پیـروزي  خمینی بت، گوش به فرمان امام امت

  .ما در گرو همین وحدت است
  

  )کازرون 1346 -1363(حمیده عبدالرضا  شهید 
که سعادت دنیا و آخرت شما در همـین   سعی کنید از امام عزیز حمایت کنید

الیـزال الهـی و وحـدت کلمـه داشـته        که اتکال به ذات سعی کنید .اطاعت است
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 . فریندآباشید که پیروزي می

  
  )شیراز 1339 -1362(خدامی عبداالحد  شهید 

شما امت قهرمـان وحـدت    ]وقتی که[ اگر تمام دشمنان با هم متحد بشوند تا
خود را حفظ کرده و همگی چنگ بزنید به ریسمان الهی و چون بنیانی مرصـوص  

طور کـه تـا    مطمئن باشید که آسیبی به شما نخواهد رسید و همان ،استوار باشید
اند و همیشه گفتند رمز پیروزي مـا در   به حال چندین بار امام عزیز صحبت کرده

خـون شـهدا مسـئول     ةمـا خـود را دربـار    ۀامید است که همـ  ؛وحدت کلمه است
 .رو راه سرخ آنان باشیم دانسته و دنباله

  
  )خرم آباد 1349 -1369(الموسوي  خیر عباس سید شهید 

را  را بـه جماعـت بخوانیـد و آن    بـه نمازتـان و آن   ١*عزیزان من بر شما بـاد  
رسـانان  اي پیام ،استقاللگران  اي نغمه،  آینده  هاياینک اي نسل .سبک نشمارید

پاس  .ها راها را و قدر بدانید این زحمتپاس بدارید این خون !خون هزاران شهید
پیـروي خالصـانه از امـام عزیـز      ،داشتن حدود الهی است  داشتن خون شهداء نگه

  . پیروزي شما در گرو وحدت شماست .است
  

  )فریدن 1345 -1363(محمدي  دوستعباس  شهید 
فرماندهی مـا را  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(اینجا امام زمان! خواهرانبرادران و 

به عهده دارد؛ اینجا معجزات الهی یاور رزمندگان است و اینجا وحـدت، اخـوت و   
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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دانیـد مـا بـا وحـدت بـه پیـروزي        طور که مـی  ایثار و فداکاري فراوان است؛ همان
ه تمامی مستضعفان عـالم  رسیدیم؛ شما باید حفظ کنید این وحدت را و بدانید ک

  .اند چشم امید به انقالب اسالمی دوخته
  

  )ملکان 1343 -1361(راغبی صالح  شهید 
رسـاند، حفـظ وحـدت بـوده و      تنها چیزي که شما را به پیروزي رسانده و می

  .دارید، در این زمان که زمان جنگ است هست؛ پس دست از تفرقه و جدایی بر
  

  )فسا 1327 -1361(رحیمی منصور  شهید 
 که رمز پیروزي مـا ] را[وحدت ! شوم به شما ملت مسلماندر پایان متذکر می

هست، حفظ کنید و گول این منـافقین و شـیاطین را نخوریـد و همیشـه      بوده و
ها را بگیرید و فشار دهیـد تـا حتـی قـدرت نفـس کشـیدن هـم        طوري گلوي آن

همـین   هرچه داریم از نداشته باشند و آخرین پیامم به ملت مسلمان این است که
  . روحانیت بوده و هست و همیشه پشتیبانی قاطع خود را از روحانیت اعالم نمایید

 
  )تهران 1340 -1359(رضایی سعید  شهید 

: گـذارم اهللا در میان مـی  با شرق و غرب و امام و امت حزب] را[ 1اینک سخنم
هـا، وحـدت و   آنمـان بـر   شرق و غرب بگویید که ما امت اسالم، رمز پیـروزي  2به

تـرین رمـز   ایمان است؛ شجاعت، استقامت، ایثار و شهادت اسـت کـه ایـن بـزرگ    

                                                             
 است: وصیت اصل در -1
 به و: وصیت اصل در -2
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شود و پیام خون رهـایی اسـت و در   پیروزي است که درختش با خون آبیاري می
  .بند خدا بودن است

  
  )اصفهان 1338 -1362(برزانی  رضاییرمضان  شهید 

انقـالب برندارنـد؛    خـواهم کـه دسـت از ایـن اسـالم و     از امت شـهیدپرور مـی  
مخصوصاً از امام که سنبل والیت فقیه است که عذاب الهـی و نفـرین شـهیدان و    

سعی کنید قبل از هر چیز به اسالم فکـر  . ها، به دنبال آن استخانوادة داغدار آن
تـاریخ،  . 1ایـن قـدر قلـب امـام را بـه درد نیاوریـد      . کنید و دست از تفرقه بردارید

   بـار گزیـده   گـاه از یـک سـوراخ دو   مؤمن هـیچ . هددنشان میبهترین الگو را به ما 
هایمـان  در طول این انقالب، به خوبی همۀ ما دریافتیم که تمام پیروزي. شودنمی

هایمـان از تفرقـه و   در مقابـل، تمـام شکسـت   . از ثمرة وحدت کلمـه بـوده اسـت   
  .اختالفات بوده است

  
  )فریدن 1340 -1365(رضوانی محمد  شهید 

قـدر را  عـالی  امام و اسالم و فقیـه ! اماهللا و برادران دینی بر امت حزبو سالم 
  تفرقه بـین خـود راه ندهیـد کـه زود شکسـت      . یاري نمایید و در خط امام باشید

نفاق را در میان خود . وحدت کلمه را حفظ کنید و واحد و یکی باشید. خوریدمی
        کـه در بـین شـما نفـاق     هـایی  آن. کـه نفـاق، کـار شـیطان اسـت      2از بین ببریـد 

  هـاي شـرق و غـرب هسـتند و از     اندازند، بدانند که در خط آمریکا و ابرقـدرت می

                                                             
 نیاورند: وصیت اصل در -1
 دیببر خود نیب از را نفاق: تیوص اصل در -2
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آمریکـا  هـا منـافق در خـط    گیرند و ایـن ها درس میشوند و از آنها تغذیه میآن
  .ها را نخوریدباید از جامعۀ اسالمی خود طرد نمایید و هرگز فریب آنهستند که 

  
  )شهرري 1346 -1364( رفیعی اهللا  روح شهید 

گاه از خط امام دور نشوید که خـط امـام، خـط    هیچ! آري، خواهران و برادران
خاص خداست و نماز را به پاي دارید و نماز را بـه جماعـت    ياصیل اسالم و اولیا

وحـدت را کـه   . گاه خالی نگذاریـد بخوانید و مسجد، یعنی سنگر مسلمین را هیچ
  .باشد، از یاد نبریدمی هابر تمام مستکبرین و ابرقدرتا رمز پیروزي م

  
  )فریدن 1339 -1360( رفیعیرضا  غالم شهید 

اسـالم را  ! محترم و شما دوستان و همسایگان و خویشـان   ةاما شما اي خانواد
پس وحدت و برادري را . دهد اسالم است که شما را نجات می. دریابید و بشناسید

روح اخـوت را   .ایـد، از یـاد نبریـد    اید و به پیـروزي رسـیده   که تا حاال حفظ کرده
از یک برادر شما کـه همیشـه بـا    . چه بیشتر بین خودتان محکم و تقویت کنیدهر

دنیـا و   1شعار بوده و االن از میان شما رفته است، این سخن را بشـنوید کـه فکـر   
بـین خودتـان   د از خودتان دور کنید و در یتوان ظواهرش را تا می] و[مال و ثروت 

ـ  ها نفاق نیندازید، چون این ردیم غیـر از یـک   همه فانی و زودگذر است و وقتی م
  .بریم پارچه سفید چیز دیگري را نمی

   

                                                             
 فکر از: تیوص اصل در -1
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  )شیراز 1345 -13645(رنجبر عبدالرحیم  شهید 
به خاطر خدا و اسالم تالش کنید وحدت کلمـه را حفـظ کنیـد تـا     ! اي مردم

شـما پیـدا شـود و خـداي نـاکرده اوج گیـرد،       پیروز شوید؛ اگر اختالف در میـان  
  .شود تبدیل به ذلت می انجامد و احیاناً نهضت به شکست می

 
  )الرستان 1331 -1367(روشن محمد  شهید 

هـا  ها ستیز کنید و به آنپراکنیبا منافقین و شایعه: ... پیامم به مردم زادگاهم
  .ترین رمز پیروزي است وحدت را حفظ کنید که بزرگ... میدان ندهید ] و[مجال 
  

  )نجف آباد 1346 -1365(روشنایی  محمد سید شهید 
همیشه وحدت خود را حفظ کنید و ایمان به انقالب داشـته  ! اي امت قهرمان

باشید و هرگز نگویید انقالب براي ما چه کرد؟ بگویید براي انقالب چه کردیم که 
 .این رمز پیروزي ماست

  
  )دزفول 13395 -1361(باف ریسماننورعلی  شهید 

چرا کـه رمـز پیـروزي    ؛ و انسجام خود را حفظ کنیم و اما باید همیشه وحدت
باشـد و ایـن خـط مقـدس     یوحدت کلمه و بـرادري و برابـري مـ    ،به قول امام ،ما

  .اهللا ادامه بدهیم ن شاءاامامان را 
  

  )کوهپایه 1323 -1365(زارعی زیاري محمد  شهید 
وصیتم به شما ملت قهرمان و شهیدپرور این است که بـا هـم بـرادر باشـید و     
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باشد، فراموش نکنید و تقوا را پیشۀ خود قرار داده وحدت را که عامل پیروزي می
امـام لبیـک   » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «و جنگ و جهاد را از یاد نبرید و به نداي 
بر دوش گیرید و دشـمنان را  افتد، آن را گویید و سالح هر شهید که بر زمین می

  .به خاك مذلت بنشانید
  

  )بابل 1337 -1360(زاهدپاشا زمان  شهید 
هـا بـا توکـل    باید بدانند که آن» مسلمین«: سخن مختصري با مؤمنین واقعی
و اطاعـت از امـام و والیـت فقیـه و حفـظ       1به خداي تبارك و تعالی و ایمان به او

و رعایـت حجـاب زنـان و جلـوگیري از      »اهللاال الـه اال  «وحدت عقیدتی بر مبناي 
تفرقه و تشتت که تنها سالح کفر کافر و منافقین اسـت بـراي نـابودي مسـلمین،     

  .2توانند ما را از سقوط نجات داده و به پیروزي نهایی برسانندمی
  

  )سمنان 1338 -1362(زرگر  محمود سید شهید 
ساز خود ادامـه دهیـد کـه    به جهاد زندگی! برادران و خواهران جهاد سازندگی

این مستضعفان جامعۀ ما به دست شماست؛ بـا یکـدیگر و   ، چشم روستائیان عزیز
: هاي انقالبی اتحاد و هماهنگی ایجـاد کنیـد کـه امـام چنـین فرمـود      دیگر ارگان

       :پیــروزي دو عامــل دارد ؛»وحــدت شماســت ]و[ پیـروزي شــما در گــرو ایمــان «
  .)اسالم] و[ایمان (مۀ توحید کل -2) اتحاد(توحید کلمه  -1

  

                                                             
 آن: تیوص اصل در -1
 برساند: تیوص اصل در -2
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  )شهرکرد 1348 -1365( چریانی زمانی حسن سید شهید 
و یکپارچـه باشـد تـا بـر کفـار و بـر       ] داشـته [اسالمی باید وحدت  ۀیک جامع

  . اي وارد نشود پیرو والیت فقیه باشید تا به آن جامعه صدمه ؛دشمنان پیروز گردد
  

  )تهران 1345 -1365(زمانی سورشجانی یوسف  شهید 
ن جهـان وحـدت   نابا مسـلما  و کنید  حفظ وحدت را و ادامه دهید را راه شهدا

 شـهادت فـی   که از  اي شمایی. کافران پیروز گردید بر تا شوید متحد و کنید پیدا
 ماننـد  و این دنیـا  مرد که روزي خواهید گاه باشیدآ و بدانید! بیم دارید هللاسبیل ا 

  .کاروانسرایی بیش نیست
  

  )قم 1339 -1363(زمانی قمی هادي  شهید 
، امام امـت  نۀو بر شما امت رزمنده و مسلمان است که تحت رهبري پیامبرگو

مستکبران و  ةقدر پیروي نموده و پوزیـر عالـن رهبآاز فرامین  ،شکنخمینی بت
هـا بفهمانیـد کـه بـا اتحـاد و      نآجهانخواران شرق و غرب را به خاك مالیده و به 

یگانگی و حفظ وحدت بین مسلمین کـه بهتـرین سـالح خـدایی بـراي      برادري و 
  .پیروز شد هاي پوشالیتوان بر قدرتیـم ،جهان است ۀتـخاسپاه تضعفین بـمس

  
  )ساوه 1340 -1362(زمردي مصطفی  شهید 

از اخـتالف و دودسـتگی    ...کـه  ] این است[اهللا  وصیت من به شما امت حزب
  . اسالم به وحدت مسلمین است 1]پیروزي[بپرهیزید که 

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1



 

 55      »دفتر پنجم«دت وحـــــ

 

  )خمین 1343 -1363( العابدینیزین اهللاولی شهید 
 در نمــاز جمعــه و ! ...نااي عزیــز !قهرمــان ایــران شــهیدپرور و ملــت عزیــز و

بیـدار   هشیار و ،اسالم بزنیدحکمی بر دهان ضدها شرکت کنید تا مشت مجماعت
بـا هـم وحـدت     کنیـد و  کـن ریشه انقالبی را سرکوب وهر ضد در صحنه باشید و

  .زیرا وحدت عامل پیروزي است ؛داشته باشید
  

  )نی ریز 13415 -1361(سرچهانی ناصر  شهید 
چـون   ،کنم که در مرگ من هیچ ناراحـت نشـوید  خواهش می! اي پدر و مادر

تـر نیسـت و ایـن    سـرخ  )علیـه السـالم  (حسین] ي[خون من از خون حسین و اولیا 
شود و ایمان به خـدا و  می هاي مخصوص خدا بازجهاد دري است که بر روي بنده
االمکان یـک لحظـه از خداونـد غافـل مشـوید و      روز قیامت را از یاد نبرید و حتی

اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید و این اتحاد و وحدت شما بود که ایـن انقـالب   
  .ل ساختنین را از اوج عظمت به خاك ذلت مبدئرا به پیروزي رساند و خا

  
  )نهاوند 1339 -1366(سیاوشی  محمد شیر شهید 

وحدت را که سفارش قرآن است، حفظ کنید؛ زیرا کـه دشـمن از وحـدت مـا     
شکست خورده است؛ پس نسبت به یکدیگر ید واحد باشید که این وحـدت بـین   

  .شما، سرانجامش پیروزي اسالمی اسالم بر کفر و نفاق و شرك است
  

  )آذرشهر 1339 -1362(سیدي هادي میر شهید 
 ع جنـازه و یتشـی  ها وامیدوارم که با شرکت در راهپیمایی !خواهران برادران و



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      56

 

وطنان مه. مشت محکمی بر دهان منافقان احمق بزنید ،هاي مذهبی سایر مراسم
 رمـز پیـروزي اسـت و    ،امیدوارم وحدت کلمه را حفظ کنیدکه به قول امام !عزیزم

  .سنگرهاي مسلمین هستندکنید که  ها را پرپایگاه مساجد و
  

  )اصفهان 1343 -1363(شاکرین عباس  شهید 
ما پیروزیم؛ این ایمان و وحدت ماست که امپریالیسم جهـان یعنـی آمریکـا و    

اگر وحدت داشته باشـید  «: فرماید ورده و به قول امام که میآشوروي را به لرزه در
پیام خون هر شهید، وحدت کلمه و پاسداري  ؛»پیروزید و شکست نخواهید خورد

  .از انقالب خونین این ملت است
 

  )بروجن 1347 -1363(یلمه  شریفعبدالحسین  شهید 
اند این انقالب را بـه اینجـا    ام بر ملت غیور ایران که با فداکاري توانسته توصیه

این است که با وحدت کلمه به سخن امام گوش فرا دهند و براي او دعـا   ،برسانند
  .ها است کنند؛ زیرا تنها عامل پیروزي همین

  
  )داراب 1338 -1361( شهبازي ولی شهید 

     چـون ضـدانقالب    ،انقالبـی پشـتیبانی کنیـد    1]روحانیـت [توانیـد از  تا مـی  ...
        تنهـا چیـزي کـه شـما را بـه پیـروزي       . خواهد شـما را از یکـدیگر جـدا کنـد    می
  .پس دست از تفرقه و جدایی بردارید ؛حفظ وحدت بوده و هست ،رساندمی

  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )تهران 1344 -1364( یشهراببهروز  شهید 
ن انقالب که راه یبه ا ن است که واقعاًیدپرور ایام از خانواده و ملت شهخواسته

ش ید و بـرا یاهللا بـرود، وفـادار و دوسـتدارش باشـ     رود و ان شاءیاسالم را مل یاص
بخش انقالب در جهـان خفـه شـود؛    يآزاد ين نداید که اید و نگذاریجان فدا بکن

مـانش،  یبخـش و بـا ا   يآزاد يدار بمانـد و بـا نـدا   ین انقالب پاید ایکن یبلکه سع
ک راه یـ ان بردارد و تنها بـا  یمانتکاران و چپاولگران شرق و غرب را از یکافران، خ

و راه  ین کار را کرد، آن هم با وحدت کلمـه، اتحـاد و از خـود گذشـتگ    یشود ایم
  .دیشویروز مید خدا پیاهللا به ام ل را ادامه دادن است که ان شاءیاص

  
  )میناب 1345 -1365(شهرجو هوشنگ  شهید 

وحــدت و یکپارچــگی را    ؛پشتیبان والیت فقیه باشید امام را تنها نگذارید و 
  .ها را پرکنید جبهه ؛کنید 1حفظ ،که عامل پیروزي است

  
  )جهرم 1333 -1362(صادقی هکانی آقابابا  شهید 

        انـد و  در این عصـر و زمـان کـه دنیـاي کفـر دسـت بـه دسـت یکـدیگر داده         
خواهند برعلیه اسالم عزیز قیام کنند، بر فرد فرد شماست که وحدت کلمـه را  می

  .ز پیروزي ما در وحدت کلمه استمحفظ کنید، چون که ر
  

  )مشهد 1341 -1364(صامی محمدحسین  شهید 
هاي جهـانخوار  ابرقدرت. این روزها براي انقالب روزهاي سرنوشت سازي است

                                                             
  را حفظ: در اصل وصیت -1
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این انقالب اسالمی که به رهبري امـام امـت    1شرق و غرب در صدد شکست دادن
خواهنـد از صـدور انقـالب    مـی  هر لحظـه  .باشندو ابراهیم زمان صورت گرفته می

جلوگیري کنند، ولی قـدرت ملـت   ... اسالمی تا کربال و از آنجا تا بیت المقدس و 
شهیدپرور ایران را ندیدند که چگونه در برابر تهدیدها و تحریم اقتصادي مقاومـت  

واقعـاً  . این تحریم اقتصادي یک نعمت اسـت : گونه که امام فرمودندکردند و همان
دیدیم که نعمت بود و بعد حملۀ نظامی را شروع کردند که تـاکنون ادامـه دارد و   

خواستند در عرض یک هفته قسمتی از خـاك مـیهن   ها با خیال خام خود میاین
اسالمی را گرفته و به نام ایران آزاد اعالم کنند که این خیال خام را به گور بردند 

وحـدت کلمـه و پیـروي از    «، این بـود  و تنها راهی که ملت ما پیمود و پیروز شد
  .»امام

 

  )سنقر 1334 -1362(موسی صمدي شجاع  شهید 
به هوش باشید که پیروزي شما در گرو وحدت شماست و ! اي مسلمین جهان

تـوانیم تمـام   مـی  هبـري واحـد و اتحـاد مسـلمین اسـت کـه      تنها در سایۀ یک ر
و غرب نجات دهیم  کشورهاي مظلوم و مستضعف را ازچنگال ابرجنایتکاران شرق

و قدس عزیز را دوباره از دست صهیونیسم غاصـب نجـات دهـیم و بـه مسـلمین      
  .بازگردانیم

   

                                                             
 به: وصیت اصل در -1
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  )فریدن 1334 -1362( عباسی نوراهللا شهید 
و رزمندگان ایثارگر و عاشـقان راه حسـین    ]بازان[بینیم که جان سان میبدین

نان را آو  هوردآتري بر دشمن بعثی صهیونیستی وارد  روز به روز ضربات سهمگین
ها عواملی دارد که یکی خـدایی و  این پیروزي ۀهم ؛فرستند السافلین می به اسفل

نعمـت   ،اسالمی بودن حرکت و توکل داشتن بر خداوند است نه بر اسـلحه و بعـد  
رهبري مقتدر و توانا که باز این حاکمیت والیت فقیه است و وحدت مـردم   وجود

هرگـاه   ؛مـده اسـت  آو نیروهاي مسلح که با اتکـا بـه اسـالم و رهبـري بـه وجـود       
ن وقـت اسـت کـه بایـد     آ ،اي به هر کدام از این سه وارد شود ترین خدشهکوچک

رکت در خط ح ،خوف شکست داشت و بهترین راه براي گسسته نشدن این پیوند
  .مستقیم امام است

  
  )تبریز 1346 -1362(عبدالجباري  یداهللا شهید 

 ،خمینـی کبیـر   ،همیشه گوش به فرمان امام امت !خواهرانم برادران و پدرم و
  .چون رمز پیروزي ما در گرو همین وحدت است ؛شکن قرن بیستم باشیدبت

 

  )تبریز 1345 -1362(عبدي عباس  شهید 
کلیۀ پیروزي مـا در گـرو وحـدت بـوده     ! قهرمان ایران اسالمیاي ملت غیور و 

تر نمـاییم و    است، لذا سعی نماییم همبستگی و اتحاد خود را بیش از پیش محکم
این قلب تپندة مستضعفین جهان بیشتر توجه نماییم ، به فرمایشات امام عزیزمان

ي توسـل و  و در عملی ساختن فرامین امام کوشا باشیم و در دعاي کمیـل و دعـا  
هـا ارتبـاط را    ها حضور به هم رسانیم که شرکت در دعاها و نماز جمعه نماز جمعه
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  .کند با خدا بیشتر می
  

  )شاهرود 1331 -1365( عجم یداهللا شهید 
د و به هـم  یبا هم متحد باش ؛از اختالف و دوگانگی پرهیز کنید !اي امت عزیز

دانید که رمز پیـروزي  می ؛بنشانیدمهربانی کنید تا دشمنان کافر را به خاك تیره 
اگر تدبیرهاي امام عزیزمـان و اتحـاد ملـت     ؛وحدت کلمه بوده است ،ما در انقالب

خواهم که در کارهایشـان  از برادران عزیزم می ؛رسیدانقالب به پیروزي نمی ،نبود
از امام عزیز به خوبی حفاظـت   ؛هرگز ره به دشمنان اسالم ندهند ؛قدم باشندثابت
  .دکنن

  
  )زنجان 1342 -1361( زاده علیاهللا سیف شهید 

اول از همه باید بگویم که اگر روحانیون نبودند، تـا چنـدین سـال دیگـر نیـز      
  شدند و از مـا بـه عنـوان بـرده اسـتفاده      ها به گردن ما سوار میآمریکا و ابرقدرت

. پشـتیبانی کنیـد  پس قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمتی از آنـان  . کردندمی
      انقالب چــون ضــد هــاي انقالبــی حمایــت و پشــتیبانی نماییــد،همــواره از ارگــان

  تنها عاملی کـه مـا را بـه پیـروزي رسـانده و      . خواهد ما را از یکدیگر جدا کندمی
پـس دسـت از تفرقـه و جـدایی     . رساند، وحدت و حفظ وحدت بوده و هسـت می

ن که زمان جنگ است، ممکن است در جامعه بردارید و متحد شوید و در این زما
زیرا خداوند در هـر زمـان مـا را    ؛ ناراحت نشویدوقت  شما هیچ. کمبودهایی باشد

  .کندآزمایش می
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  )همدان 1349 -1365(ین ئعنارمضان  شهید 
وطـن و   1پیروزي شما، یعنی پیروزي اسالم و] عامل[تنها ! اي امت شهیدپرور
وحدت  -2. اول اعتماد و ایمان به خدا و بندگی در برابر او: ملت در سه چیز است

انسـانیت و  ه خواسـت شـیاطین ضد  و یکپارچگی شما و پرهیز از تفرقه و نفـاق کـ  
گونـه،  ناپذیر، ابـراهیم چون و چرا از رهبر بیدار و تزلزلاطاعت بی -3. بندگی است

، امـام  )علیه السـالم (علیابند پاك و شجاع حسینگونۀ زمان، فرزنگونه و علیموسی
  .است خمینی

  
  )سمنان 1347 -1363(غایبی حسن  شهید 

ها را خالی نکرده و اگر خداي نـاکرده  نمایم که جبههبه ملت اسالم توصیه می
هاي به ناحق ریختۀ عزیزان شـهدا از اول  ها خالی بماند، در برابر خونروزي جبهه

. توانند پاسـخگو باشـند  مسئول خواهند بود و در روز قیامت نمیتاریخ تا به حال، 
ن شاء اهللا ملت ما بـه ایـن عامـل    اباشد که پیروزي می وحدت در جامعۀ اسالمی،

گرانی که بـه هـر ترتیـب مـانع بـه وجـود آمـدن        نیز توجه داشته باشد و با اخالل
سـالمی معرفـی   و آنـان را بـه جامعـۀ ا   ] دهنـد [شوند، به مبارزه ادامـه  ترتیب می

  .نمایند
  

  )نیشابور 1337 -1367(یان ذبیحی غفورسیدحسین  شهید 
کنم کـه همیشـه در صـحنه    اهللا توصیه می به همۀ بازماندگانم و به امت حزب

! بـرادران و خـواهران  . باشند و هرگز دست از اطاعت امام امت و وحـدت برندارنـد  
                                                             

 به: تیوص اصل در -1
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امـام و اتحـاد و    ، مکتـب مـا و رهبـري   1بدانید آنچـه کـه موجـب پیـروزي اسـت     
  .سعی کنید این سه عامل را فراموش نکنید. همبستگی بود

  
  )ممسنی 1334 -1359(غالمی  مضرغا شهید 

ایـران   2از برادران و اقوام و خویشان و دوستان و آشنایان و همۀ مردم شـریف 
خواهم که اتحاد و یگانگی را رعایت نموده و به وسیلۀ همین وحدت، پیـروزي  می

  .کفر جهانی را تضمین نماییداسالم بر 
  

  )کاشان 13395 -1364( برزي غالمی حسین شهید 
دان تـا توانسـته باشـیم مـا هـم      شـهادت را قسـمت و روزي مـا بگـر     !خداوندا

هاي جنگ که شـب  گزاري به اسالم کرده باشیم؛ ما سربازان اسالم در جبههخدمت
ملـت قهرمـان و   بـر شـما اي   . و روز مشغول جنگیدن با دشمن متجاوزگر هستیم

دست از تفرقه بردارید که تفرقـه باعـث از بـین    ] واجب است که[شهیدپرور ایران 
رفتن شماست، همه وحدت داشته باشـید تـا بتوانیـد بـر تمـام مشـکالت پیـروز        

  .گردید، با امید پیروزي ارتش اسالمی بر ارتش کفر
  

  )مبارکه 1344 -1363( فروغی اهللانعمت شهید 
ــرادران ــر  !دوســتان و ب ــد وعــده داده اســت مستضــعفین ب ــا کــه خداون  همان

گرو وحدت کلمه و پیـروي از خـط    مستکبرین پیروز خواهند شد و پیروزي ما در

                                                             
 باشد :در اصل وصیت -1
 شریف و غصب: در اصل وصیت -2
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 ،العظمی خمینی که خطـش همـان راه انبیـا و اولیـا اسـت      اهللا یتآحضرت ، امام
گونه فداکاري و جانبازي در راه دیـن  کنم که از هیچباشد و به شما توصیه می می

  .1دیسالم دریغ ننمایا
  

  )شیراز 1339 -1361(نظرعلی فرید  شهید 
 2ولی امـر ] پیرو[ دهم که تاخوانندگان عزیز اطمینان می به شما شنوندگان و

 و شـما ملـت عزیـز    صـحنه باشـند و   مبـارز در  روحانیت متعهد و و) والیت فقیه(
هـیچ   ،باشـید داراي چنین وحدتی  ازخودگذشتگی و ایثار و ةمادآگونه این فداکار

جهـانگیر   ،اسـالم عزیـز   سربلند خواهیـد بـود و   موفق و نگران نباشید که پیروز و
 ،خـاطر اسـالم عزیـز   ه ب کنم که براي رضاي خدا وکید میأت خواهدشد و هست و

 باشد که همیشـه گـوش بـه فرمـان رهبـر      را تحمل کرده و هایئنارسا کمبودها و
  .فداکاري باشید ةمادآ حفظ نموده ورا  انسجام خود وحدت و ]باشید و[ انقالب
  

  )فسا 1340 -1365(فیروزي  معبدالرحی شهید 
ترین مسئله و مطلبی که شخص امام امت به عنوان مرجع تقلیـد و  امروزه مهم

ولی فقیه مطرح فرموده و نسبت به آن اصرار و عنایت دارند، مسئله حفظ وحدت 
چـرا کـه اکنـون     ؛جنـگ اسـت   ۀسالمی و فرامـوش نکـردن اهمیـت مسـئل    امت ا

اسـتکبار جهـانی بـر     3سرنوشت اسالم در جهان به سرانجام این جنگ که از طرف

                                                             
 ننمایند: در اصل وصیت -1
  ولی امور امر: در اصل وصیت -2
 اطراف: در اصل وصیت -3
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اهللا با حفظ وحـدت   شاء ما تحمیل گردیده، بستگی دارد و سرنوشت جنگ نیز ان
هاي حـق علیـه باطـل،    ها از رزمندگان جبههدریغ آنمردم مسلمان و حمایت بی

   .چیزي جز پیروزي و موفقیت نخواهد بود
  

  )تهران 1343 -1361( یدگلیزاده بینیحسن ف شهید 
ت بر امت قهرمان یدانستم، سخنانش را به عنوان وصیو چون امام را برحق م 
رند و از او جلـوتر نرونـد کـه گمـراه     یکنم که به کار گیران بازگو میدپرور ایو شه

دهد که همه یامام امت هشدار م: شوندیشوند و از او عقب نمانند که هالك میم
د و وحدت کلمـه را حفـظ   ید و به خاطر اسالم تالش کنیحول محور اهللا جمع شو

نـاکرده اوج   ییا خـدا یدا شود یان شما پید و اگر اختالف در میروز شوید، تا پیکن
شود و یل میشود و عزت شما به ذلت تبدیم یرد، نهضت ما به شکست منتهیبگ

جـاد  یهـا نفـاق و شـکاف ا   گروهـک  ن صفوف مستحکم شـما، ید در بیمواظب باش
منافق و کافر، اسالم را  ییهاگروهک. است یو فرعون یطانین عامل شینکنند که ا

ن ببرنـد و شـما را از خـط    یاند و مصمم هستند که اسالم را از بافتهیدشمن خود 
و متفـرق    دییـ اهللا اعتصـام جو  شما به حبـل « یم اسالم منحرف کنند؛ ولیمستق
  .روز گرداندیشما را پ تا خدا 1»دینشو

  
 )ابرکوه 1344 -1361( ابرقوئی هادز يقار قعبدالخال شهید 

هـا بـوده و خواهـد    وحدت که رمز پیروزي ما بر تمامی مستکبرین و ابرقـدرت 
اهللا جمیعاً و واعتصموا بحبل«] بر[بود را از یاد نبرید و همواره این نداي قرآن مبنی 

                                                             
 103عمران؛ آیه ؛ سوره آل»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا« اشاره به -1
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  .قرار داده و به آن عمل نماییدالعین خود  را نصب 1»تفرقواال
  

  )ممسنی 1338 -1361(قاسمی وفادار  شهید 
  :با عرض معذرت چند خواهش دارم ،سالم پدر !پدرجان

چـون   ؛راه شهادت این حقیـر ننماییـد   شیون و عزاداري در یا اصالً زیاد و -1
شهادتم براي خدا و پشتیبانی از والیت فقیه و استقرار حاکمیت فرمـان الهـی بـر    

  .استسرزمین ایران و سایر بالد اسالمی بوده
ها است و وحدت کلمه را حفـظ کنیـد   نآپیروزي تمام مسلمین در اتحاد  -2
  .به وحدت دعوت نمایید پیروزي ماست و مردم را ۀکه مای
  .ن و نماز و اوامر امام خمینیآخدا را در قر ،اهللا ،اهللا ،اهللا -3
  ...امام را تنها نگذارید و ایشان را دعا کنید -4

  
  )اهواز 1345 -1362( ياقایدي بارده یعلسشم شهید 

کـنم کـه   همۀ شما را سفارش به وحدت و چنگ زدن به ریسـمان الهـی مـی   
و سـعی کنیـد   باشد در سایۀ آن می] نیز[درس قرآن کریم است که تداوم انقالب 

با هم تفاهم فکري داشته باشید و دسـت از گـروه  . با محبت و صدق و صفا باشید
گرایی و تفرقه بردارید که شکست ما آن روز اسـت کـه خودمـان دچـار اخـتالف      

  .از دشمن خارجی بیمی نیست] در این صورت[شویم و 
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  )کوهدشت  1337 -1361(قبادي حسن  شهید 
پیـروزي سپــــاه قـدس و    ] و[پیروزي اسالم بر کفر جهانی و حکومت اهللا  ...

هاي اسالمی، بر وحـدت هرچـه بیشـتر بـین مسـلمین در سراسـر       تمـــام نهضت
ن شــاء اهللا مـا توحیـد و عــدل و نبـوت و امامــت را    ا. باشـد مــی] اسـتوار [جهـان  

  .شناختیم و به سوي معاد هجرت نمودیم
  

  )سمنان 1341 -1365(قدرتی  علی عباس شهید 
به خاطر رضاي خدا تفرقه و دوگانگی را کنار گذاشته و دست اخوت و برادري 
به هم بدهید تا بتوانید بر مشکالت چیـره گشـته و در کارهایتـان موفـق باشـید؛      

  .چون وحدت رمز پیروزي است
  
  

  )میبد 1340 -1361( علی قدرتی میبدي حسن شهید 
دارم که همیشه پیرو خط امـام کـه همـان    یک توصیه به شما ! مردم مسلمان

اسالم است، باشید و رهنمودهاي او را با گوش دل بشنوید و عمـل کنیـد و هـیچ    
ن شـاء اهللا  اهـا باشـید تـا    وقت از روحانیت مبارز و فداکار جدا نشوید و حامی آن

اسالم و مسلمین پیروز گردند و کفر جهانی سرنگون گردد، اسالم به تمـام جهـان   
ظهـور کنـد و از    )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (ن شاء اهللا امام زمانادد و صادر گر

تفرقه و جدایی پرهیز کنید و براي پیروزي اسالم، به ریسمان الهی چنگ زنیـد و  
  .با هم وحدت کلمه داشته باشید
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  )فیروزآباد 1343 -1361( خیر قدمعلی   هاشم شهید 
زادي و آاین سـنگر  ، خواهم که از روحانیت تمام برادران و ملت عزیز می من از

زیـرا   ؛حمایت کنید و با هم وحدت را برقـرار نماییـد   ،عدالت و حامی مستضعفین
و پیـرو مکتـب سـرخ اسـالم و      ؛وحدت بود که ما را به پیروزي بر طاغوت رسـاند 

انقالب مهـدي خمینـی را   تا  !خدایا !خدایا«والیت فقیه باشید و همه با هم دعاي 
  .اسالم و مسلمین را به پیروزي برساند ،سر دهید تا خداوند یکتا »دار نگه

  
  )یاسوج 1344 -1365(پور قلی رضا شهید 

هـاي  زیر شـکنجه  1امید و مژده به محرومان جهان که اگر خدا نصرت دهد، از
و رهبري را اماممان به دست امام زمان، صـحیح و سـالم    2شونددژخیمان رها می

وقت است که پیروزي در گرو وحدت، مذهب، دعا و رهبري،  دهد و آنتحویل می
دعـا  [داریم و براي رسیدن به آن روز یاد آن روز را گرامی می. کندتحقق پیدا می

  ].کنیممی
  

  )کرج 1345 -1365(قوامی الهیجی  سیاوش شهید 
از تفرقه و اخـتالف دوري گزینیـد و در همـه    ! ... برادر و خواهر مسلمانتو اي 

. حال وحدت داشته باشید که تفرقه موجب شکست و وحدت رمـز پیـروزي اسـت   
هاي انقالب را فراموش نکنید و بـا  نمازهاي جمعه را پرشکوه برگزار نموده و ارزش

  .ها، آیندة انقالب را بیمه کنیدحفظ آن ارزش

                                                             
 تنها: وصیت اصل در -1
 شودمی: وصیت اصل در -2
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  )فالورجان 1340 -1361(کبیري طاري ناصر  شهید 
) جدا نشوید(از جماعت نبرید : کنم که به شما سفارش می !برادران و خواهران

 کـه تـک   شیطان اسـت همچنـان   خوراك] تفرقه[ ؛که دست خدا با جماعت است
پس وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ     ؛روي از گوسفندان خوراك گـرگ است

  .ینده استآپیروزي در حال و  کنید که باعث
  

  )فراشبند 1349 -1365(پور کریمهوشنگ  شهید 
: سخنی هر چند نارسا به مستضعفین عالم به خصوص امت اسالمی ایران دارم

تنها پیروزي اسالم و وطن و ملت در گـرو سـه    !پدر و مادران و خواهران و برادران
نفـی تمـام   ] و[اعتقاد و ایمان راسخ به خـدا و بنـدگی در برابـر او     -1: چیز است
تفرقه و نفـاق کـه خواسـت    در وحدت و یکپارچگی شما و پرهیز از  -2ها عبودیت

چـون و چـرا از   در راه اطاعـت بـی   -3  انسـانیت و بنـدگی خداسـت   شیاطین ضد
  .ناپذیررهبري بیدار و تزلزل

  
  )مشهد 1349 -1366( باديآعلی کریمی هادي شهید 

هر حرکتی که در راه انقالب نیست و براي ضربه زدن بـه   !اي مردم شهیدپرور
ها به ثمـر برسـد و   شود را سرکوب کرده و نگذارید که این ضربت انقالب انجام می

پیـروزي خـواهیم    ،همیشه وحدت خود را حفظ کنید که با حفظ کـردن وحـدت  
  .توانستیم بر دشمنانمان غلبه داشته باشیم ما نمی ،بود داشت و اگر وحدت نمی
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  )شوشتر 1343 -1363(کریمی هادي  شهید 
چون دشمنان از وحدت شـماها   ؛با هم اتحاد داشته باشید !اهللا اي مردم حزب

ترسند و خداي ناکرده تفرقه در بین شما نباشـد و از تفرقـه دوري کنیـد کـه     می
پیروزي ما در وحدت است و هیچ اجازه ندهید که دشمنان از شما نقطـه ضـعفی   
بگیرند و در برابر مشکالت صبر و پایداري کنید که خداوند بـا صـابران اسـت و از    

  .هاستو مافوق قدرت خداي تعالی است ،هاقدرت هیچ قدرتی نترسید که مرکز 
 

  )اصفهان 1342 -1361(کاظمی قهفرخی سیداحمد  شهید 
از والیـت  ! پرور ایـران و اما اي خواهران و برادران و دوستان و اي ملت قهرمان

فقیه پیروي کنید، چون که این پیروي باعث رستگاري و پیروزي شما خواهد بود 
کـه  ] را[وحـدت، وحـدت   و هر دستوري که ولی فقیه داد، عمل کنید و وحـدت،  

رمز پیروزي مسلمین به خصوص مسلمین ایران اسـت، از یـاد نبریـد و بـر دهـان      
  .منافقین و مستکبرین و استعمارگران داخلی و خارجی بکوبید

  
  )تهران 13215 -1361(جعفري   میريتگ محمد سید شهید 

پشتیبان والیت فقیه باشید که وحدت و پیروزي شما در گرو همـین رهبـري   
دست از یاري خدا و امام و روحانیت بر ندارید که فنـا خواهیـد    .والیت فقیه است

 .شد
  

  )تهران 1345 -1362(لواف سعید  شهید 
با سالم و درود بر این امت بزرگمان کـه بـه همیـاري و همـت خـود، حیـرت      
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هـا،  انگیزترین حماسۀ عصر را پی افکندند و با حضور هموارة خود در همۀ صـحنه 
  .را به همه نشان دادندوحدت خود 

حکومت  1و یک پیام به امت دارم و آن این است که نگذارید ظالمی بر شما... 
کند و نگذارید که امام و اسالم تنها بمانند و اسالم با وحدت و اتحـاد و بـا خـون    

  .شودجوانان پیروز می
  

  )زنجان 1343 -1361(جتهدي م نقی شهید 
شـما تقاضـا دارم کـه هرگـز امـام را تنهـا       مـن از  ! اي مردم شهیدپرور ایـران 

که رمـز پیـروزي اسـت،    ] را[وحدت کلمه  یار و غمخوار یگدیگر باشید و ؛نگذارید
که همـان منـافقین و   ] را[حفظ کنید و دست این خادمان و نوکران شرق و غرب 

انقالب داخلی است، کوتاه کنید و همیشه در حال جهاد باشید و از روحانیـت  ضد
اسالم را به من و شما شناسـاندند؛  ] که[ها هستند کنید که همین اینمبارز دفاع 
ها هستند که به پشتیبانی شما این انقالب و اسـالم را صـادر خواهنـد    همین این

  .کرد
  )اردکان 1338 -1361(آبادي محمدي احمدمحمود  شهید 

دانیـد یکـی از عـواملی کـه پیـروزي انقـالب       طوري که میهمان! امت قهرمان
مان را به وجود آورد، وحدت بین اقشار مختلـف ایـن امـت بـوده و بـدون      اسالمی

شک براي پیشبرد انقالبمان نیارمند به این وحدت هستیم؛ چنانچــه قــرآن نیـز    
و از پیـروان قـرآن    2»اهللا جمیعـاً والتفرقـوا  عتصموا بحبلاو«فرماید که توصـیه مـی

                                                             
 شما سر بر: تیوص اصل در -1
 103 هآی عمران؛ آل هسور -2
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الحق کـه  . از متفرق شدن بپرهیزند خواهد که به زنجیر الهی چنگ بیندازند ومی
اکنـون بـه دور آن جمـع شـویم، رهبـر      آن زنجیر الهی که ما مسلمانان بایـد هـم  

باشد؛ پس به دامان او چنـگ بیندازیـد تـا از    می امام خمینی، الشأن انقالبعظیم
  .خدا دور نمانید

  
  )کاشان 1337 -1362(سنی  سن محمدي جواد سید شهید 

وحدت خود را حفظ کنید که در کنار وحدت، پیروزي به از تفرقه بپرهیزید و 
آید و همیشه آخرت را به یاد آورید و از عذاب خدا بترسید و با امید بـه   دست می

رحمت خدا، به مبارزة خود ادامه دهید و همیشه پیـروزي را از آنِ خـدا بدانیـد و    
؛ چـون در  فقط وسیله هسـتید  ،مبادا به خود مغرور شوید که خودتان هیچ ندارید

  .کند کنید و خدا هم شما را یاري می راه خدا مبارزه می
  

  )تهران 13415 -1361(محمدي شیخ شبانی  لسیدکام شهید 
ساز اسـالم و  کننده و انساناز فرامین هدایت! شما اي امت شهیدپرور مسلمین

قرآن، درس بگیرید و آن را سرمشق خود قرار دهید و احکـام آن را اجـرا و پیـاده    
کنید و امام خمینی، این قلب تپندة مسلمین جهـان، ایـن فرزنـد رسـول خـدا را      

مسـلمین در وحـدت اسـت و    ] پیروزي[یاري کنید و از اختالف بپرهیزید که رمز 
هـا و تمـام زورگویـان و سـتمگران و     امپریالیسـت  -علیه امپریالیسـت و سوسـیال  

  .منافقین و نفس خود جهاد کنید
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  )دورود 1328 -1365(مددي میرعباس  شهید 
مثل اهـل کوفـه    !اهللا شنایان و امت محترم حزبآو اما شما اقوام و دوستان و 
صـفوف  ] در[بلکه همیشه از امام پیروي کنید و  ،نباشید که امام را تنها گذاشتند

نمازهاي جمعه و جماعت و دعاهاي کمیل و توسل و مراسم شهدا و غیره حضـور  
هـا و  وحدت داشته باشید که رمز و کلید پیـروزي  فعال داشته باشید و با همدیگر

  .شما است ۀها در گرو همین وحدانیت شما و حضور فعال در صحنموفقیت
  

 )نجف آباد 1341 -1361(مددي  ناصر شهید 
] و[تـوانیم بـر دشـمن     وحدت کلمه و یگانگی اهللا است که ما مـی  1با !برادارن

کـرده و نیروهـاي    ادهروي زمـین پیـ  جهانیان غلبه پیدا کرده و قانون خـدا را بـر   
ایـن   ]و[ خبـران  هی را هرچـه بیشـتر جـایگزین ایـن از خـدا بـی      لال حزب ةسازند

همین وحدت مـا   ،خیلی سهل است !ولی برادران ؛هادعنکبوتی قرار د نیروهاي تار
سـوي  ه و منسجم بودن و پیرو رهبري واحد بودن است که ما را هرچـه بیشـتر بـ   

شـود بـه اهللا و    بتدا و انتهاي حرکت ما است که منتهی مـی دهد و ا اهللا حرکت می
  .کند بیاري میآها است که نهال این انقالب عظیم را این خون
تـر و بـا وحـدت     چنین نیرویی به ما عطا فرما تا بتوانیم هرچه منسـجم  !خدایا

  .غی براي اسالم باشیمخودمان را با اصول اسالمی وفق داده و خود مبلّ ،بیشتر
  

  )پارس آباد 1345 -1362(مرادي  حصال شهید 
بـه خـاطر خـدا و اسـالم تـالش و کوشـش کنیـد؛        ! اي ملت شهیدپرور ایـران 

                                                             
 باید با: در اصل وصیت -1
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هاي ایشـان  ما باید گفته» .کار براي خدا دلسردي ندارد«: چنانچه امام گفتند که
اگر خداي ناکرده در . وحدت کلمه را حفظ کنید تا پیروز شوید. گو باشیمرا لبیک

اختالفی پیدا شـود و خـداي نـاکرده اوج بگیـرد، نهضـت بـه شکسـت        میان شما 
کند و عزت و شرف شما تبدیل به ظلمت و سیاهی یا ذلـت و خـواري   برخورد می

هـا، نفـاق و   هـاي مسـتحکم شـما گروهـک    شود و مواظب باشید در میان صفمی
 .شکست ایجاد نکنند که عملی فرعونی و شیطانی است

  
  )اقلید 1342 -1361(معصومی  دمحموسید  شهید  

خواهنـد بـه    مـی  شما با هم مانند ساعتی باشید که رزمنـدگان ! اي ملت عزیز
 واعتصموا بحبـل «طلبند و با هم خوب باشید و آیۀ جبهه بروند؛ از هم حاللیت می

زیـرا   ؛را فراموش نکنید و همیشـه وحـدت را حفـظ کنیـد     1»اهللا جمیعاً و ال تفرقوا
: انـد کـه  طوري که امام فرمودههمان. رساندوحدت است که شما را به پیروزي می

  .پس از هم جدا نشوید. توجه به اسالم و وحدت کلمه، این دو رمز پیروزي است
  

  )خمینی شهر 1342 -1362(پور ورنوسفادرانی  ملکرضا  شهید 
امر بـه معـروف و   اینک نیز اماممان، مسلمانان را دعوت به وحدت و به خیر و 

نـداي اماممـان   ] بـه [باید باشند گروهی و هستند که لبیک . کندنهی از منکر می
وحـدت را بـه هـر قیمـت،     ] ... کنمتوصیه می[به شما اي آشنایان ایمانی . گویند

ــود،   ــروي خ ــتن آب ــی رف ــه حت ــد ک ــظ کنی ــروزي حف ــدت و   پی ــا از وح ــاي م          ه
  .هایمان از تفرقه استشکست
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  )خمینی شهر 1343 -1361(  کوشکی یمهراب اهللاسیف شهید 
طـور کـه تـاکنون از    خـواهم همـان  از شما ملت ایران و روستاي خودمان مـی 

ایـد، تـا آخـرین نفـر و آخـرین نفـس، از       انقالب و امام بزرگوارمان حمایـت کـرده  
انقالبمان و امام بزرگوارمان حمایت کنید و دعا به امام را فراموش نکنید و همـان 

مسجد سنگر است و سنگرها را خالی نگذاریـد و همیشـه   : فرمایدطورکه امام می
چـه بیشـتر   اهللا شـما هر  شاء باشید و انوحدت داشته باشید و همبستگی داشته 

جنگیـد و  کنید و بر علیه سـتمگران و مسـتکبران جهـانخوار مـی    وحدت پیدا می
وزیـد و پیـروزي از آن   شوید و خداوند خودش فرموده است که شـما پیر پیروز می
  .شماست

با هـم  ... وصیت من براي دوستان و رفقا و آشنایان و خویشان این است که ... 
وحدت داشته باشید و همبستگی داشته باشـید و از انقـالب و اماممـان حمایـت     
کنید و شما در انقالب، پیشرفت بیشتري داشته باشید و دعـا بـه امـام را یادتـان     

  .نرود
  

  )مراغه 1343 -1361( فردوس سالمیمیرحسن  شهید 
 حضـرت  راه همانـا  کـه  خمینی امام راه در که کنممی سفارش دوستانم براي
 رونـد، می مستقیم راه که را کسانی خدا که بگذارید قدم است، )لیه السالمع(حسین
 عمل هاآن به توانیدمی که آنجا تا و بخوانید را البالغهنهج و قرآن. کندمی رستگار
 پیروزي رمز جهان مسلمین براي یک هر که بکنید حفظ را کلمه وحدت و بکنید
  .است
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  )فریدن 1340 -1360(شفیعیان میر دسیدسعی شهید 
وحدت و یکپارچگی خود که تنها عامـل موفقیـت اسـت را حفـظ     ! ... برادرانم

اکبر اسـت؛ مملکـت    گونه که امام می فرماید، مملکت ما مملکت اهللاکنید و همان
ببـریم و بـه همـۀ    اهللا است؛ مملکت قرآن است و ما باید اسالم را به پـیش   رسول

هـا  اهللا اسالم را صـادر کنـیم و قـدرت اسـالم را بـه تمـام ابرقـدرت        شاء دنیا، ان
  .بفهمانیم

  
  )میبد 1342 -1361(آبادي میرطالبی رکن سیداحمد شهید 

فرمودند، رمز پیـروزي  طوري که امام عزیزمان همان! خواهران و برادران عزیزم
چـه  هاي نماز جمعه را با انسـجام هر فاز شما تقاضا دارم که ص. ما وحدت ماست

  .بیشتر تشکیل داده و مساجد را خالی نگذارید
  

  )شهرکرد 1348 -1365(نادري بنی پرویز  شهید 
انسجام خود را حفظ کنید که پیروزي اسـالم در   وحدت و! اي امت شهیدپرور

و اعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً و  « :گویـد که قـرآن میطـوريهمان ،وحدت شما است
ها بـر  ها را خالی نکنید و به یاد آورید زمانی را که بعثیدر ضمن جبهه. 1»التفرقوا

هایی و بـا  و با چه مشقت» بمانیم ٢ما آمدیم تا«خرمشهر نوشته بودند در و دیوار 
اي کـه بـراي   از خـود گذشـته  هایی و با از دسـت دادن هـزاران جـوان    چه زحمت

آن را [گرفتنـد  مـی  سـبقت  شکسته شدن خط دشمن در میدان مین از همـدیگر 
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  ].آزاد کردیم
  

  )قزوین 1338 -1361(کار ماهر  یعقوب نازك شهید 
: اهللا براي غلبه بر کافرین و ظالمین باید به سـه نکتـه عمـل کننـد      امت حزب

توان بر هر کـاري چیـره    است، می اول ایمان، که با ایمان و تقوي که سالح مؤمن
شد که از خداوند ایمانی قوي و استوار براي این امت خواهانم؛ دوم ایثار، که امـت  

] از[در راه اسالم باید همه چیز خود را ایثار کنند، چه از لحاظ مال و یا جان کـه  
شـدن   خدا ایثار هرچه بیشتر براي امت خواهانم؛ سوم وحدت، آن هم بـا نزدیـک  

  .ها و اعمال به یکدیگر تحت رهبري امام خمینیقلب
  

 )الشتر 1345 -1366( ندري اهللا هدایت شهید 
خـواهم کـه دعـا جهـت پیـروزي را فرامـوش       مردم قهرمان و شهیدپرور میاز 

گاه باشید که دشمنان در صفوف متحد شما رخنه نکنند و هرچه بیشتر آ نکنید و
پیـروزي اسـت و از امـت مسـلمان     اتحاد خویش را حفظ کنید که وحدت ضـامن  

هـا و خـداي نخواسـته اگـر پـارتی بـازي       کاريندانم ]ي[کنم که جلوخواهش می
بگیرید و کسانی که در هر مقامی هستند اگر بـه خـون شـهیدان خیانـت      ،هست

دادن گاه باشید که دیر یا زود به دست تواناي رزمندگان اسالم به زبالـه ، آکنندمی
خواهنـد   ،ها رفتنـد رجوي] و[صدرها ها و بنیطلبسلطنت که یهمان جایخ، تاری

  .رفت
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  )فریمان 1346 -1363(نصري حسن  شهید 
و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته «

کشم و آن کـس کـه مـن او را    ورزم، میو آن کس که به او عشق می« ؛»فأنا دیته
بهـایش بـر مـن واجـب     واجب است و آن کس که خونبهایش بر من کشتم، خون

عاشـق شـوید و عاشـق خـدا     ! ؛ پس برادرانم»بهایش هستماست، پس خودم خون
هـا تزلـزل کردنـد، شـما را     شوید و دست وحدت در دست هم بفشارید تا اگر کوه

اگر دست وحدت با هم دادید، آمریکـا کـه سـهل اسـت، اگـر      . کسی نتواند بلرزاند
چـرا کـه    ؛نـد توان، نمـی 1ان قصد ضربه را خواسته باشند بزنندهمۀ کشورهاي جه

  .وحدت یکی از عوامل پیروزي است
  

  )فیروزآباد  1346 -1365(نصیري  یصفرعل شهید 
هاي جمعه، دعاي کمیـل  هرگز نماز جماعات و شب! برادران و خواهران مبارز

چرا که دلیل دگرگونی عظیم در کشور ما همین اتحاد بـوده کـه در    ؛را رها نکنید
این عبارات به وجود آمده و راهنمـایی روحـانیون کـه همیشـه پرچمـدار انقـالب       

بـه  ] اگـر [ 2شـد و آمدنـد، اتحـاد برقـرار نمـی    اگر مردم در مسـاجد نمـی  . اندبوده
. شـد پیروز نمی 4وجه انقالبمان، به هیچ3دادندهاي روحانیون گوش نمیراهنمایی

رسـاند، فقـط   چیزي که شما را بـه پیـروزي رسـاند و مـی    : مسئله دیگر این است
در ایـن زمـان کـه    . پس از تفرقه و جـدایی دسـت برداریـد   . وحدت بوده و هست
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پس از این . جنگ است، ممکن است در جامعه کمبودهایی هم وجود داشته باشد
  .کندما را آزمایش میکمبودها، ناراحت نشوید که خداوند هر لحظه ش

  
 )کازرون 1344 -1362(نظري  دصم شهید 

هـاي  ابرقـدرت  بدانیـد ! ر و همیشه در صـحنۀ ایـران  ملت مسلمان و شهیدپرو
شـما بایـد بـا وحـدت و     . اندترسند و به لرزه افتادهجهان از نیروي ایمان شما می

نـوکران فریـب  یگانگی و با اطاعت از امر امام، عرصه را بر ایـن جهـانخواران و بـر    
تـرین ضـربه بـه    ها، یعنی همین منافقین تنگ کنید و نگذارید کوچـک خوردة آن

تفرقـه مایـۀ شکسـت    ] و[وحـدت رمـز پیـروزي     ...اسالم و مسـلمین وارد کننـد   
  ].است[

  
  )تبریز 1348 -1363( نظري هادي شهید 

زادي آمـا بـراي    .را ادامه دهید وحدت خود را حفظ کنید و با یاري اهللا راه ما
از سـرزمین   1انخونمـ  ةخرین قطـر آتا . جنگیمکربال و قدس از دست ظالمین می

وحـدت کلمـه را   ...  !و اي ملـت غیـور و فـداکار ایـران     .کنیممان دفاع میاسالمی
شـود و خـداي نـاکرده     اگر اختالف در میان شما پیدا ؛حفظ کنید تا پیروز شوید

  .شودشما تبدیل به ذلت میانجامد و عزت نهضت به شکست می ،اوج گیرد
  

                                                             
 خونم: در اصل وصیت -1



 

 79      »دفتر پنجم«دت وحـــــ

 

  )اقلید 1344 -1365( اللهی نعمتحسین علی شهید 
کنم وحـدت کلمـه را حفـظ کنیـد کـه رمـز ایـن        از همۀ مردم درخواست می

  . پیروزي وحدت است
  

  )جهرم 1338 -1361( نوروزي گلبرنجی  یعلشعبان شهید 
انـد و روز  کرده کلمه را حفظ اهللا که وحدت حزب] و[درود به امت شهیدپرور 

  تازنـد و رهبرمـان را تنهـا    هاي جنایتکار شـرق و غـرب مـی   به روز بر علیه قدرت
تر باشید و وحـدت  گذارند و پیام من این است که هر روز از روز قبل منسجمنمی

که رمز پیروزي این انقالب است، از یاد نبریـد تـا دشـمن در بینتـان رخنـه      ] را[
ت اسـالم و رهـایی مستضـعفین و پیـروزي نهـایی و      راه نجا! اي ملت غیور. نکند

     حتمی، پشتیبانی کـردن از دولـت جمهـوري اسـالمی و پیوسـتن بـه خـط امـام         
اسـت و   )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   ص(که همان خط اصیل اسالم و محمد] باشدمی[

  .وقت تنها نگذارید نخورید و رهبر عزیزمان را هیچ] را[هاي دشمن فریب دسیسه
  

  )کوهپایه 1346 -1362( یهاشم سعبا هیدش 
 :اما چند وصیت به ملت شهیدپرور و انقالبی ایران، به خصوص مردم زادگـاهم 

خواهم که از مالتان انفاق کنید و نمازهاي یومیه را به جماعـت بـه جـا    از شما می
    . دعـا کـردن بـه امـام را فرامـوش نکنیـد      . اوقات بیکاري را قـرآن بخوانیـد  . آورید
از حد و حدود اسالم تجاوز نکنید و وحدت بین خود را . ها را گرم نگه داریدجبهه

  .ایمهاي ما از این بوده که مردمی متحد بودهحفظ کنید که همۀ پیروزي
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  )دورود 1345 -1366(هاشمی محمدرضا  شهید 
مـان دارم و پیـام ایـن    چند پیام به شما امت خداجو و مسلمان کشور اسالمی

هاي حـق  شجاعانه در جبهه. ها را یاري کنیداین موقع حساس جبهه است که در
دشـمنان اسـالم و امـام    ] و[مزدوران ] و[علیه باطل حضور یابید و پوزة صدامیان 

پشتیبان جمهوري اسالمی باشید کـه ایـن انقـالب و    . عزیزمان را به خاك بمالید
امـام  . اسـت  )الشـریف ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (پایان این حکومت، فرج قائم آل محمد

او را دعـا  . عزیزمان را در حوادث روزگار تنها نگذارید و گوش به فرمـان او باشـید  
از اختالفات بپرهیزید و . کنید و رهرو راهش باشید که راه او صراط مستقیم است

دیگران را به وحدت دعوت کنید زیرا که پیـروزي مـا در گـرو وحـدت شماسـت؛      
  1.»تفرقواال و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

  
  )برخوارومیمه 1340 -1363(هاشمی جزي سیداکبر  شهید 

ام، اي کـه بـر دوش، خـون هـزاران     امت اسالمی، خـواهران و بـرادران ایمـانی   
هایی که موجـب تفرقـه بـین امـت     از حرف! ... شهید به خاك و خون خفته دارید

جمهوري اسـالمی  تواند می  اسالمی است، سخت بپرهیزید، چون تنها چیزي که 
و رمـز پیـروزي بـر     را شکست دهد، تفرقه بین اقشار مختلـف امـت اسـالم اسـت    

ترین گاه وحدت، نماز جمعه و نماز جمعه، محکممستکبران، وحدت کلمه و تجلی
ها بـه دسـت نیامـده؛ بهـاي آن     نماز جمعه به این آسانی. سنگر پشت جبهه است

را از دست ندهید و بـر هرکـاري   پس مواظب باشید آن . خون هزاران شهید است
  .مقدم بشمارید و حتماً شرکت کنید
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عوض اینکه سنگ قبرم را با نام و نشان و شعر پـر کنیـد، بـا خطـی     ! پدرم... 
تنها راه پیروزي مسلمین، وحدت کلمه و پیروي از والیـت فقیـه   : درشت بنویسید

  .گرایان و منافقاناست تا حجتی باشد براي گروه
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  وحدت نماز جمعه و جماعت؛ نماد: فصل سوم    
  

  )زرین شهر 1343 -1363(زي یر یآقابابایاحمد  شهید 
از  ١هـا خودم این است که در ایـن شـهر    یپیام من به برادران و خواهران دین

ما همه، هدفمان خداست و ما که یک خـدا بیشـتر   . و تفرقه بپرهیزید یدو دستگ
شما با وحـدت و همبسـتگی خـود     !؟چرا دو دستگی بینمان به وجود آید م،نداری

 2که توانسـتیم ] بود[ها را پرشکوه کنید، با همین وحدت و همبستگی نماز جمعه 
خواهیم توانسـت  ] نیز[کشورمان بیرون کنیم؛ با همین وحدت  3عامل آمریکا را از
  .را نابود کنیم یو خارج یدشمنان داخل ۀخود آمریکا و هم
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  )شیراز 1338 -1362(مرادي اهللا سید ناصر شهید 
 )علیه السالم(ها راه حسیناز ملت انتظار است که راه شهدا را ادامه دهند که آن

] را[اند و نمـاز جمعـه   قرار گرفته )لیه السالمع(را رفتند و در صف یاران امام حسین
تـر ادامـه دهیـد و    تـر و منسـجم  با وحدت بیشتر و باشـکوه  ،شکن استکه دشمن

همیشه وحدت داشته باشید که دشمن از ایـن وحـدت شـما در وحشـت بـوده و      
مسـجد سـنگر اسـت و    . هست و تأکید بر این است که مسجدها را تنهـا نگذاریـد  

  .سنگرها را حفظ کنید
  

  )اردبیل 1345 -1362(باقري منصور  شهید 
را بفشارید و پاهایتان را در راه اسالم استوار نگه دارید  1هایتاندندان !دوستانم

میدان بـه دشـمنان اسـالم    ] و[کرده با دشمن روبرو شوید تا عرصه و با مشت گره
سیاسی جمعه دسـت برنداریـد؛ چـون آن     -و در ضمن از نماز عبادي. تنگ باشد

 . یک پایگاه وحدت براي اسالم و مستمندان است
  

  )شهرري 1345 -1366( زاده شیده تقیاکبر علی شهید 
هـا  خواهم که راه شهداي عزیز را ادامه دهید و نگذارید که خون آناز شما می

چنان درسـی بـه   کنیم و باید آنمال شود؛ زیرا ما در برابر تمام کفر مقابله میپاي
سعی کنیـد  . دشمنان بدهیم که دیگر به فکر حمله به کشور اسالمی ایران نیفتند

  .عه و وحدت کلمۀ خود را به طور کامل حفظ کنیدنماز جم
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  )سمیرم 1304 -1365(ي رداو داود شهید 
کنم به شما که در نماز جماعت و جمعه شرکت کـرده و وحـدت و   وصیت می

دهان یاوه گویان  1انسجام خود را بیش از پیش گسترش داده و مشت محکمی بر
خواهم که می) مساجد(داخلی  ۀشرق و غرب بزنید و از برادران هم سنگر در جبه

. هـاي ضـدانقالب باشـند   سنگرهاي خود را همچنان حفظ کرده و مراقب حرکـت 
  .فرماید مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنیدهمان طورکه امام می

  
  )بیدگل آران و 1346 -1365(دهنویان رضا  شهید 

وحدت را فرامـوش  گاه قیام و نماز جمعه، این تجلی! ... اي بزرگواران و مربیانم
نفرموده و با شرکت همیشگی خودتان، بـه دشـمنان بگوییـد کـه مـا همیشـه در       

دهـیم کـه شـما سرنوشـت مـا را بـه       صحنه بوده و هستیم و رخصت و اجازه نمی
  .محسوب کنید 1*دست کثیفتان گرفته 

  
  )اهواز 1342 -1365(ذیغمی محمد  شهید 

دوستان و تمام کسانی کـه پیـامم بـه    اما پدر، مادر، خانوادة محترم، همسرم، 
بدانید که امـروز، روز عمـل اسـت و جـایی بـراي شـعار دادن       ! ها خواهد رسیدآن

یا لیتنا کنا : گفتیممی )لیه السالمع(الحسیناگر زمانی در زیر منبر اباعبداهللا. نیست
معکم فافوز فوزا عظیما، امروز دیگر بایـد بـا حضـورمان ثابـت کنـیم کـه چنـین        

هایمـان کـه یادگـار شـهیدان     دهـیم و بـا تفنـگ   را از جان و دل سر مـی  شعاري
شکافیم و او را از صـحنۀ روزگـار بـه یـاري     می دشمن را] قلب[کفن است،  گلگون
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ولی این را نیز به یاد داشـته باشـید کـه بـا اتحـاد،      . خداوند منان برخواهیم چید
هـاي  ین نشـانه تـر پشت دشمن را سخت خواهیم شکست و امروزه یکی از متجلی

سیاسی انـدکی   -با شرکت در این مراسم عبادي. باشدوحدت، نمازهاي جمعه می
حجـابی  بـی  جا با بدحجابی و بعضاً به شعارهایمان جامۀ عمل بپوشانیم و از همان

سکوت در مقابل این پدیدة شـوم اسـتعمار، خیـانتی بـس بـزرگ و      . مبارزه کنیم
  .باشدنابخشودنی به خون شهیدان می

   
  )همدان 1343 -1366(پور رمضانیمهدي  شهید 

جماعـت  ] و[هرگز از راز و نیاز و دعاهـاي توسـل، کمیـل و نمازهـاي جمعـه      
! اي مـردم . شـود مـی  مگی باعث تقویت وحدت و تقواي شمادست برندارید که ه

قدر این انقالب را بدانید، این انقالب بود که شما را ساخت و خط حقیقـت را بـه   
پس باید خود را بدهکار این انقالب بدانیم نه اینکـه از آن طلبکـار    شما نشان داد؛

  .باشیم
  

  )خرم آباد 1347 -1361(زبردست نادر  شهید 
خواهم که وحـدت کلمـه   ایران می نۀهمیشه در صح من اول از ملت قهرمان و

جماعات را بـا شـکوه هرچـه بیشـتر بـه اتمـام        نمازهاي جمعه و و 1دنرا حفظ کن
  .خبر هیچ کاري انجام دهندنگذارند که این منافقان از خدا بی برسانند و
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  )اردبیل 1329 -1363( قوجه بیگلو زمانیالتفات  شهید 
کنم که تا آخرین نفـس یـار و   به یکایک شما وصیت می! باري فرزندان عزیزم

خدا باشید، نمـاز را بـه پـا داریـد و زکـات مالتـان را در راه خـدا        یاور قرآن و دین
و از فقیــران دســتگیري کنیــد و امـام بزرگوارمــان را تنهــا نگذاریــد و در   بدهیـد 
اهللا، اعم از دعاي کمیل و توسـل و نمازهـاي وحـدت و     هاي پرشکوه حزبمراسم

یـاد بگیریـد و    )لیه السـالم ع(جمعه شرکت کنید، آزادي و آزادگی را از امام حسین
  .نرویدوقت زیر بار ظلم  هیچ

  
  )تهران 1349 -1367 رانیآ سقازاده مهدي شهید 

طـور کـه شایسـتۀ خوانـدن     قرآن را بخوانید امـا، آن  !برادران و خواهران خوبم
     است و بدانید هرچـه را کـه بخواهیـد، فقـط از خـدا و قـرآن بایـد بخواهیـد کـه          

نماز جماعت و جمعه را به پـا داریـد   . ها نیستتر از اینکس کاملچیز و هیچهیچ
  .و ضامن پیروزي شما خواهد بود که باعث تحکیم وحدت

  
  )شهرکرد 1341 -1363(نیانی اشریفی زایرج  شهید 

تـر  اهللا تقاضا دارم که نمازهاي جمعه و جماعات را هرچه باشکوه از امت حزب
ها را خالی نگذارند و وحدت را در بین خـود حفـظ کننـد کـه     به پا دارند و جبهه

  .دشمن از وحدت مسلمین هراس دارد
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  )شهرري 1316 -1363(شیرآشتیانی  حسن شهید 
اهللا تعـالی   لخواهم که تا انقالب مهدي عجاول از خداوند متعال می 1در وهلۀ

اجانب شرق  2دارد و این انقالب الهی را از گزند فرجه الشریف، امام خمینی را نگه
امیدوارم که ایـن انقـالب را متصـل    . شرق و غرب و مزدوران داخلی محفوظ بدارد

ل اهللا تعـالی  عج(امام زمان، به انقالب منجی عالم بشریت و رهبر مستضعفین زینبی
بگرداند و به زودي رزمندگان غیور اسالم در سایۀ تأییـدات خداونـد    )فرجه الشریف

سـپرده و  رور ایـران، هرچـه زودتـر رژیـم سـر     متعال و دعاهاي امام و امت شهیدپ
کشـیدة  روزگار محو و نابود بگردانند و مـردم سـتم   ۀصدام یزید را از صحن سفاك

کار آمریکایی نجات دهند تا در کربالي خونبـار  عراق را از چنگال این رژیم جنایت
ز راه با امام امت، نماز وحدت بخوانیم و به امید روزي که ا )لیه السالمع(امام حسین

  .هاي غاصب آزاد نماییمتکربال، قدس عزیز را از چنگال صهیونیس
  

  )یزد 1345 -1361(شیرانیان مهران  شهید 
توانید در نمازهـاي جمعـه و   و تا می 3پیرو خط رهبر و مطیع فرامینش باشید

  .اجتماعاتی که موجب وحدت بین مسلمین است، بروید
        نمـایم، ایـن اسـت کـه سـعی کنیــد      و دیگـر از سفارشـاتی کـه بـه شـما مـی      

االمکان در نمازهاي جمعه و جماعت و اجتماعاتی که موجب هرچـه بیشـتر   حتی
که در پیشرفت شدن وحدت بین مسلمین است، شرکت کنید و دیگر از کارهایی 
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است، کوتاه کردن دست منافقان از سر کارهاسـت کـه دسـت     ثرؤاهداف انقالب م
ها و دیگر مسئولین دلسوز را از ما گرفتنـد و مـا   امام جمعههمین منافقان بود که 

  .ها محروم ساختندگیري از آنرا از بهره
  

  )یزد 1345 -1364( دآباحسین صابريحسین  شهید 
بـه عنـوان یـک دوسـت     ! سال بـا شـما بـودم    دوستان عزیزم که در طی چند

زمانـه خـداي    خواهید در ایـن اگر می :کوچک خود، از این حقیر داشته باشید که
الهـی را انجـام داده باشـید،     ۀنخواسته به چپ یا راست منحـرف نشـوید و وظیفـ   

طبق حـدیثی  . نه یک قدم جلو، نه یک قدم عقب. گوش به فرمان رهبرتان باشید
جاهل کسی است که یا تنـدرو اسـت   «: فرمایندکه می) لیه السالمع(از حضرت علی

  .»یا کندرو
میت بدهید که نمـاز جمعـه، نمـایش وحـدت و     نماز جماعت و جمعه را اه ...

  .قدرت ارتش بیست میلیونی تمام امت مسلمان است
 

  )شیراز 1341 -1361(ضیغمی مسیح  شهید 
نـه   ،وصـیه تچند توصیه به عنوان یک برادر حقیر و سـرا پـا تقصـیر، چنـد     ... 

 سعی کنید حتی دو رکعت از نمازهایتان هم قضـا نشـود   -1 :نصیحت و پند دارم
نماز جمعـه، ایـن سـنگر     -2» کفر فقد من ترك الصاله متعمداً«البته عمداً؛ چون 

نماز جمعه بر هر بـالغی واجـب    ؛اسالم و وحدت بر علیه دشمن را فراموش نکنید
منکـر   امر به معـروف و نهـی از   -3) صلی اهللا علیه و آله و سلم حضرت محمد( .است

 -6تمام کارها خدا را باال قـرار دادن  در  -5حد جان  پیروي از روحانیت تا سر -4
دعـا   -7خدا دست از زندگی دنیا و زن و بچه و برادر و خـواهر گذشـتن    به خاطر
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براي سالمتی امام در همۀ اوقات کردن، خصوصاً در نمازها و خالصه کارهاي خیر 
  .و در راه خدا انفاق کردن

  
  )تهران 1343 -1364( عباسیانعلی  شهید 

هستم که بخواهم براي خانواده یا امت یا دوسـتان پیـامی    نآتر از  من کوچک
ن اینکـه پیـرو   آشوم و  اي را متذکر می نکته اما به حسب وظیفه چند ،داشته باشم

همیشـه پیـرو روحانیـت مبـارز و روحانیـت       .امام امت باشید و از تفرقه بپرهیزید
ه را کـه  نمازهـاي جمعـ   .ل روز باشـید ئگـاه بـه مسـا   آشیعه و متعهد به اسـالم و  

نمـاز  «. شـلوغ نگـه داریـد    ،گاه وحدت اسالمی است نمایانگر قدرت اسالم و تجلی
  .»جمعه حج فقراست

  
  )تبریز 1341 -1362( عبدلی فاضلی یحیی شهید 

مسـلمانان    امام مهربان این حرف را به تمـامی  ،است] این[خرین حرف بنده آ
رفـتن بـه مسـجد و    مسـجد سـنگر اسـت و بـا     ، مسجد را ترك نکنید :گفته است

وحـدت مسـلمین را    ،شرکت کردن در نماز جماعت و نماز جمعه و دعاي کمیـل 
  .شاء اهللا نا .انسجام دهید

  
  )خلخال 1346 -1365(غالمی معراج  شهید 

وحدت و یکپارچگی را حفظ نمایید کـه   ؛دست به دست هم بدهید! ملت عزیز
تمام دشـمنان اسـالم را از پـاي درآورده اسـت؛ مخصوصـاً       ]که[ این وحدت است

وحدت در نماز جمعه و سایر نمازها، وحدت در دعاهـا، در دعـاي کمیـل و سـایر     
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  هـا باعـث   هاي دشمنان داخلـی ندهیـد کـه ایـن    گوش به حرف! ملت عزیز. دعاها
گـوش بـه فرمـان امـام خمینـی      ! ملت عزیز. شوند که وحدت شما از بین برودمی
  .ید؛ مبادا از فرمان او سرپیچی کنیدباش

  
  )لنگرود 1345 -1360(فاتح لوکالیه  حسن شهید 

د، چون من منتظر شـهادت بـودم   یشما منتظر آمدن من نباش! زمیمادر عز -1
  .و به آن رسیدم

د و بـا شــرکت در نمــاز جمعــه و شــرکت در  یــوحـدت خــود را حفــظ کن  -2
  .خوار بزنیدهاي جهانبر دهان ابرقدرت یها، مشت محکمییمایراهپ

در چشـم دشـمنان    1يشهادتم را در راه اسـالم و قرآنـت کـه خـار    ! خدایا -3
   .ریاست، بپذ

  
  )کاشان 1331 -1365( فارسی علی شهید 

هاي جمعه روي خاك قـرار   هاي نورانی که شب اي صورت !برادرانم و خواهرانم
سـمان نظـر   آبـه   ،نماز جمعـه  ،گاه وحدت هایی که در تجلی گیرید و اي چشم می
د و اي کسانی کـه بـر   یده اکبر را سر می  هایی که فریاد اهللا دهاند و اي یافکن می

یکبار دیگـر   .گوش باشیده ب !زنید را بانگ می »راهت ادامه دارد«مزار شهدا فریاد 
هـاي   اهللا در نیمـه   کهئبام جماران نازل شد و مال 2رب )جل جالله(فرمان حضرت حق

الم اهللا سـ (اي فرزنـد پـاك زهـرا    :فرمان الهی را دادنـد کـه   ،امدرخواست امه شب ب
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  .فرمان الهی این است که امسال پیروزید !)علیها
  

  )بیدگل آران و 1344 -1362(قامتی حسین  شهید 
وحدت را کـه اسـاس انقـالب ماسـت،     ! دوستان: وصیتم به دوستان و آشنایان

سـالح مـؤمن اسـت، مشـتی     ترین حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه که بزرگ
چرا کـه فـردا    ؛ها بزنید و باید از انقالب اسالمی دفاع کردمحکم بر دهان ابرقدرت

  .روز قیامت است و روز سرنوشت، باید جواب بدهید] که[
  

  )تبریز 1346 -1364( قنبریه یعقوب شهید 
قدر این انقالب را بدانید که بـا خـون هـزاران شـهید بـه ثمـر        !اي ملت ایران

انقـالب   ةتـرین ثمـر  همیشه از والیت فقیه حمایت کنید کـه بـزرگ   ؛رسیده است
در نماز جمعه و جماعت شـرکت   ؛دارید حضورتان را در صحنه محکم نگه ؛ماست

  .ترسندکنید که دشمنان اسالم از وحدت شما می
  

  )نجف آباد 1338 -1362(اي قوقه حسین شهید 
چند پیامی با شما مردم شهیدپرور ایران دارم و آن، این است که مبادا خداي 

دیگر اینکـه ایـن مسـاجد را خـالی     ... ناکرده یک وقت دست از روحانیت بردارید 
هـا شـرکت کنیـد،    نگذارید، چون همین مساجد سنگر شماست و در نماز جمعـه 

ایـد، هـر خبـر مهمـی کـه هسـت، در       کردهاید و مشاهدهطور که دیدهچون همان
هـاي پرشـکوه   همین نمازجمعـه . شودها مابین شماها پخش میهمین نماز جمعه

کنـد و  شما مردم شهیدپرور و قهرمان ایران است که کاخ ستمگران را ویـران مـی  
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دشـمنان اسـالم از   . سازدکاران شرق و غرب وارد میتودهنی محکمی به ابرجنایت
هـا بـود کـه توانسـتید     هـا و یکپـارچگی  همین وحدت] با. [دترسنوحدت شما می

تـان را روز بـه روز   د این وحـدت اسـالمی  یحکومت ظلم را واژگون کنید؛ پس بیای
قوت بخشید تا نه تنها کاخ ظالمین را در هم کوبید، بلکه با این عملتان بتوانید از 

  .هرگونه نفوذ منافقین در ملت اسالمی جلوگیري کنید
  

  )کاشان 1345 -1364(کاردوست حسن  شهید 
اهللا و همیشه در صحنه، این اسـت کـه وحـدت     و اما پیامم به شما امت حزب

ها ها و دعاي کمیلها و نماز جماعتصفوف نماز جمعه] در[خود را حفظ کنید و 
صـبر و  . و دعاي توسل شرکت کنید که هرچه داریم، از ایـن دعاهـا و نمازهاسـت   

  .هاي شهدا، اسرا و مفقودین بخواهیددهبردباري براي خانوا
  

  )امیدیه 1340 -1363( کریمی اهللا روح شهید 
تواننـد  ها را خالی نگذارند و تا میرسانم که نماز جمعهمی] پیام[به امت عزیز 
باشـد و همچنـین   مـی  وحدت ما توسط همین نمازهـاي جمعـه   شرکت کنند که

  .جماعات و دعاي کمیل را هرگز فراموش نکنید
  

  )زنجان 1343 -1362(کالنتري رسول  شهید 
بـا  ... با همشهریان مسلمان و همیشه در صـحنۀ سـلطانیه دارم    1مطلبی چند

انیـد  تویمـ  خصوصـاً در نمـاز وحـدت و دعـاي کمیـل     شرکت خود در مراسـم، م 
                                                             

 یمطلب چند: تیوص اصل در -1
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  .قابل نفوذ سازیدتر و غیراجتماعتان را محکم
  

  )جهرم 1341 -1362( جهرمی کوشکیمیثم  شهید 
از مقاصد شوم و پلیـد  ] و[سعی کنیم که دشمنان خود را کامالً بشناسیم باید 

بیشتر سعی دشمن در این است که وحدت این ملـت را از بـین   . ها آگاه شویمآن
هـا خلـوت   خواهد که نماز جمعـه خواهد که مردم از امام جدا شوند، میببرد و می

شـود و در نتیجـه   می شود و لذا به هر طریقی که ممکن است جهت این کار وارد
در . بایـد همیشـه در صـحنه باشـیم    . تفاوت باشـیم نباید در مقابل این مسائل بی

شته باشـیم و یـک لحظـه بـه عوامـل ضـدانقالب       نمازهاي جمعه شرکت فعال دا
خواهد مردم و دولت را به جان هم بیندازد و ما باید انقالب میضد. فرصت ندهیم

  .شناسایی کرده و در زیر پاي خود لگدمال نماییمها را کامالً هوشیار باشیم و آن
از مردم عزیز و بزرگوار و رزمندة شهرمان نیز تقاضا دارم کـه وحـدت خـود را    

  .کامالً حفظ کنند و از هرگونه تفرقه بپرهیزند
  

  )کنگاور 1345 -1364(گودینی  معبدالکری شهید 
امـام عزیزمـان    اي کهخواهم، وحدت کلمهاز شما ملت شهیدپرور و ایثارگر می

. کنند را از دست ندهید تا قانون اسـالم بـه خـوبی پیـاده شـود     همیشه اشاره می
دارید و زنده و نیز در دعاي کمیـل و   مسجدها را که سنگري عظیم است، پر نگه

  .نماز جمعه و نماز وحدت و دعاي توسل شرکت کنید
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  )تهران 1344 -1364(لطفی اکبر  علی شهید 
اسالم را به خوبی درك کـنم و   1مرا به جایی بردي که بتوانم! این که پدر] از[

منظورم همان نماز جمعۀ .] (ممنونم[مردم را ببینم،  ۀجا وحدت یکپارچدر همان
و شما نگذاشتید که .) يشکن است که مرا براي خدمت به خدا به آنجا برددشمن

کردید، امکـان  نمیمن به راه فساد بروم و یا ضدانقالب شوم و اگر شما این کار را 
خبـر را بخـورم و زبـانم الل، بـر ضـد ایـن       داشت یک دفعه گول منافق از خدا بی

  .کنمانقالب باشم و خالصه خیلی تشکر و قدردانی از شما پدر بزرگوارم می
  

  )نجف آباد 1345 -1364(آبادي محمدي ملکسعادت  شهید 
عجیـل ظهـور   دعـا در ت . صـبور و شـکیبا باشـید   ! هـاي شـهدا  و شما خـانواده 

. شـود مـی  ها در آن زمـان حـل  کنید که سختی )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
نگذارید به حال خودشان باشند تـا  . فرزندان و یادگاران آنان را خوب تربیت کنید

ــروزي رزمنــدگان، در صــحن   ــا همــت و پی ــر و ب ــداهللا ابا ]حــرم[هرچــه زودت عب
  .نماز وحدت بخوانیم )علیه السالم(الحسین

  
  )خلخال 1336 -1360(مرجایی  يمهدسید شهید 

اهللا قرآن به ما مژده داده که ما پیروز هسـتیم و در کـربالي حسـینی،     شاء ان
  .نماز وحدت برپا خواهیم کرد
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  )نجف آباد 1348 -1363(آبادي  مشاوري نجفسعید  شهید 
کـه   ام به شما این اسـت توصیه! ... این حقیر پیامی براي ملت شهیدپرور دارم

هـاي منـافقین را در نطفـه خفـه کنیـد و بـا       همیشه در خط امام باشید و شـایعه 
پیروي کردن از امام عزیز و عمل کردن به دستورهایش، قلب امـام زمـان را شـاد    

توصیۀ دیگرم این است که مساجد را پر کنید، چون امام عزیزمـان فرمـوده   . کنید
و همچنـین بـه پـا کـردن      »مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید«: است که

و اتحـاد شـما اسـت و     دهندة وحـدت ساجد است که نشاننمازهاي جماعت در م
  .شودتر میچه مساجد را پرتر ببیند، بر وحشتش افزودهدشمن هم هر

  
  )اصفهان 1343 -1360(بهارانچی مکتوبیان حسن  شهید 

امـام امـت   خواهم در نماز جمعه که بـه فرمـودة   از شما برادران و خواهران می
مذهبی اسـت، شـرکت کنیـد و بـا وحـدت       -یک نماز سیاسی, شکنخمینی بت,

مشت محکمی بـر دهـان منافقـان و    » اهللا اکبر، ال اله اال اهللا«کلمۀ خود و با شعار 
  .گویان بزنیدیاوه

 
  )خمینی شهر 1344 -1362(درچه  موسوي حسن سید شهید 

کنید و در نمازهاي جمعـه  وحدت خود را حفظ ! اهللا و قهرمان شما امت حزب
انـد، از ایـن    و جماعات شرکت کنید و بدانید کـه دشـمنان هرچـه ضـربه خـورده     

  .وحدت و انسجام شماست
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  )اصفهان 1346 -1363(رنانی  يموسو رجعفد سی شهید 
کنید که احـادیثی   1رگزارتر بنماز جمعه را باشکوه! ... اي ملت شهیدپرور ایران

و روایاتی از ائمه اطهار روایت شده که هر که نماز جمعه را بدون عذر ترك کنـد،  
لرزاند و شما با آمـدنتان  می دشمنان اسالم را] پشت[ها منافق است و نماز جمعه

  .در نماز جمعه، وحدت و یکپارچگی خودتان را اعالم کنید
 

  )شهرکرد 1345 -1365(میرفروغی قهفرخی  سیدبهمن شهید 
خواهم با وحدتشان در نمازهاي جمعه و جماعات، مشـت  اهللا می از امت حزب

 چنـان صفوفشـان را محکـم   شرق و غرب بزننـد و آن گویان یاوهمحکمی بر دهان 
  .انقالب باقی نماندنگه دارند تا راه نفوذي براي ضد

 
   )ساوه 1342 -1362(ناصري هادي  شهید 

راه پاك انبیـا کـه همـان     ةجویند همیشه پوینده و ...! اهللا شما اي امت حزب
خود و شـرکت   ۀباشید و با وحدت و یکپارچگی و حضور در صحن ،خط امام است
گویـان  مشت محکمی بر دهـان یـاوه   ،میعادگاه عاشقان اهللا، جمعه مستمر در نماز

نـان را در نطفـه خفـه    آهـاي  هئشرق و غرب و این منافقین کورصفت بزنید و توط
  .یدکن

  
  )شازند 1341 -1361(نظري  یصفرعل شهید 

خـواهم کـه در هـر    از همگی شما می! ... پدر، مادر، برادرم، خواهرانم، خانواده
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زنـدگی خـود قـرار    ] در رأس[حال پیرو والیت فقیه باشید و همیشه روحانیت را 
 هاي شـیطانی، داده باشید و با کفار و منافقین و با آمریکا و شوروي و دیگر قدرت

بگیریـد و در نمازهایتـان،   ] هـا [با تمام قوا بجنگید و انتقام خون شهیدان را از آن
جماعت بخوانید کـه  ] به[امام را دعا کنید و حتماً نمازهایتان را اگر ممکن است، 

  .خداوند جماعت را به پیغمبر هدیه فرستاد. کندجماعت، وحدت را ایجاد می
  

  )برخوارومیمه 1314 -1363(واعظی حسن  سید شهید 
وحدت را حفظ کنید و بـا شـرکت   ! شما دوستان و آشنایان و اي امت اسالمی

هاي قدرت باشد، ضربۀ محکمی بر دهان ابر ترین سالح میدر نماز جمعه که بزرگ
  .جهانخوار بزنید؛ این قلب و این هدیۀ خدا را تنها نگذارید

  
  )کازرون 1347 -1364(هاشمی ابوالقاسم سید شهید 

شما را به خـون آن جـوان سـرو قامـت و حلقـه بـه       ! امت شریف و قهرماناي 
شرمانه بیرون آمـد و  دست که تازه داماد بود و ناگه تیري از دست خصم زبون، بی

نمـاز  . دهم که دست از یاري رهبر و اسالم برنداریـد قلبش را شکافت، سوگند می
وحدت شما را به همـراه   زیرا نماز جمعه ؛تر به جاي آوریدجمعه را هر چه پرشکوه

  .دارد و وحدت هم رمز پیروزي است
  

  )دامغان 1347 -1366(هاشمی  سعید سید شهید 
هایتـان را خـوب   وصیتی که بـه شـما دارم، ایـن اسـت در کنـار اینکـه درس      

ها شرکت خوانید، سنگر نماز جمعه را ترك نکنید و در جلسات و نماز جماعت می
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  .شود بین شما و مردم میکنید که باعث وحدت هرچه بیشتر 
  

  )کوهدشت 1345 -1367( يیارمحمد قصاد شهید 
عاشوراي حسینی را هر سال از سال پیشین بهتر زنـده نگـه   ! ... خواهران عزیز

هـا شـرکت نماییـد،    پیمـایی در راه. چـه داریـم از محـرم داریـم    زیرا مـا هر  ؛دارید
نظـر معنـوي و سیاسـی،    پیمـایی از  این راه. پیمایی روز جهانی قدسمخصوصاً راه

بـــخش   باشد و شرکت در نماز جمعه و نماز وحدتداراي ارزشی خاص خود می
آن، آحاد مردم را در جریانـات  هاي ؛ نمازي که خطبه]را فراموش نکنید[مسلمین 

     سیاسی و اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور خـود و سـایر کشـورهاي مسـلمین قـرار         
  .میل و توسل را زنده نگه داریدساز کهمچنین دعاي انسان. دهدمی
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  جبهه انقالبوحدت در لزوم  :مفصل چهار   
  

  )بندرعباس 1345 -1364( آرماترضا علی شهید 
 ما االن چنـگ  چون زمان حسـاسی است و ،باشید هوشـیار !اي مردم مسلمان

 بـه نیـروي ایمـان و    لاتکـا  فقـط بـا وحـدت و    و ] ایـم [مریکا انداختـه آحلقوم ر د
  .مریکا را مغلوب کنیمآتوانیم  پشتیبانی والیت فقیه می

  
  )تهران 1342 -1364(بشیري  رجعف سید شهید 

کند بـین   دانید، دشمن دائماً سعی می طور که خودتان می همان !برادران عزیز
شما تفرقه بیندازد و خود سوءاستفاده کند؛ شما با وحدت خود، این هدف دشمن 

  .خنثی کنیدرا 
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  )دزفول 1345 -1364( هرزا ترنجیعبداالمیر  شهید 
کنم به اینکه پشتیبان هم باشید و وحـدت داشـته باشـید و     شما را توصیه می

روزي نکند از مسجد دور شوید که مـا هرچـه داریـم، از    ، ]پیروز شدید[بعد اینکه 
و جلسات  افتد؛ در مسجد مساجد است؛ مسجد جایی است که انسان به گناه نمی

قرآن شرکت کنید و به سخنان امام گوش کنید و عمل کنید؛ بـه جبهـه برویـد و    
 .نکند سنگر برادران را خالی بگذارید

  
  )دهدشت 1341 -1364( تقوي عبدالظریف سید شهید 

وصیتم با شـما ایـن اسـت کـه وحـدت داشـته باشـید و از ایـن اختالفـات و          
نظر کنید که اگر به خـواب  معصیت، صرفها که هیچ سودي ندارد به جز درگیري

  .بروید، بهتر است تا در بهر چنین مسائلی باشید
  

  )شهرضا 1345 -1361(جمالی  لعبدالرسو شهید 
را  1اکنون که انقالب احتیاج به وحدت و یکپارچگی و کوشـش دارد، خودتـان  

به چیزهاي واهی و پوچ سرگرم نکنید؛ باید نهادهاي انقالب را براي خـود، محلـی   
هـاي شخصـی را بررسـی    حساب جهت خدمت قرار دهیم، نه اینکه بخواهیم خرده

ها کنیم؛ باید فکر کنیم و ببینیم که این انقالب تاکنون، چقدر از افراد و شخصیت
  .براي او شهید شدند
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  )خمینی شهر 1345 -1362(چاکرالحسینی عباس  شهید 
بـا   1خـواهم می  من به عنوان بسیجی کوچک، از سپاه و ارتش و بسیج و غیره

اسالم را بـه همـۀ    2وحدت داده و مثل همیشه با هم باشید تا بتوانیم] دست[هم 
مسجدها را خالی نگذاریم، به قول امام، مسجد سنگر اسـت؛  ...  جهان صادر کنیم

دور هـم   ترسد؛ چون آنجا مردمحفظ کنیم؛ ضد انقالب از مسجد میها را مسجد
شوند؛ اگر مسجد پر شـد، بدانیـد کـه آن روز پیروزیـد؛ در مسـجد دعـا       جمع می

کا و امثال آن از وحـدت  شود؛ آمرییادتان نرود؛ چون آنجا دعا زودتر مستجاب می
 .ترسند که امام تاکید زیادي بر آن داردمی ]اي[کلمه 
  

  )مهریز 1347 -1365(فرد  حسینی رضا یدس شهید 
هـاي اسـالمی دیگـر را    البالغه و کتابمطالعۀ قرآن، نهج! اي دوستان! برادرانم

فراموش نکنید؛ در راه اهللا قدم بردارید؛ در بین همـدیگر وحـدت داشـته باشـید؛     
  .همدیگر را ارشاد کنید و راهنماي یکدیگر باشید

  
 )رشت 1339 -1361(دوستدار  علی صفر شهید 

نگذارید که این مزدوران آمریکایی، به اسـالمی کـه بـا خـون هـزاران       !برادران
توانید وحدت را حفظ کنید؛  و تا می 3کنند شهید به این درجه رسیده، لطمه وارد

طـور کـه امـام عزیـز مـا گفتنـد،        مسجد را رها نکنید؛ همان! دیگر اینکه، برادران

                                                             
 خواهندمی: وصیت اصل در -1
 بتوانید: وصیت اصل در -2
 شود: در اصل وصیت -3
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  .کنیدها را حفظ  ، سنگر]است[مسجد سنگر 
  

  )خلخال 1345 -1361(پور رستممحمد  شهید 
نگذارید انقالب اسالمی، خداي نکرده شکست ! ... اهللا برادران و خواهران حزب

 ؛1»واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـاً و ال تفرقـوا   «. وحدت خودتان را حفظ کنید. بخورد
همگی به ریسمان و به وحدت الهی چنگ بزنیـد و بـه خـدا متکـی باشـید و از      «

  .»تفرقه بپرهیزید
  

  )سلماس 1347 -1366(رضایی رضا  شهید 
  .وحدت، وحدت، وحدت و کالً حفظ وحدت: پیام تمامی شهدا

  
  )فراشبند 1350 -1365(رضایی عبدالرضا  شهید 

خصـوص سـپاه    مبـارز و بـه  خواهم که بـا روحانیـت    اهللا می از شما امت حزب
  .پاسداران انقالب اسالمی همکاري کنید و وحدت خود را حفظ نمایید

  
 )شبستر 1340 -1363(رفیعی منصور  شهید 

خواهیـد در زیـر پـرچم    اگـر مـی  ! اي جوانان عزیز و اي برادران و اي دوستان
پرافتخار خداي متعال زندگی سعادتمندي داشـته باشـید، دسـت از ایـن دنیـاي      
مادي بکشید و به معنویات فکر کنید و وحدت همیشگی خودتان را حفظ کنید و 

جایی که اسالم با دشمنان در جنگ است و احتیـاجی بـر شـما شـد، ننـگ      تا آن
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  .است در خانه بنشینید و شعار بدهید
  

  )فومن 1343 -1367(روحی حسن  شهید 
 هـا همـۀ زمینـه  از روحانیت معظّم و متعهد و آگاه و دلسوز کـه همیشـه و در   

، خواسـتارم در کنـار   )شـمارند انگشـت  هاو در شهر ما تعداد آن(اند قدم بودهپیش
هـا خـوب   که در انتخابات اخیر چهره(اهللا  نیروهاي صادق و مخلص و مؤمن حزب

کـه  (هاي صحیح ریزي، با ایجاد وحدت و تشکیالت منسجم و برنامه)مشخص شد
هـاي  جذب و هدایت جوانان و ایجـاد محـیط  که جهت ) ترین کارهاستاز اساسی

اهللا است، تالش و کوشش نماینـد تـا    هاي دیگر و سازماندهی حزبسالم و برنامه
  .ها را بگیریمها و نادانپرستآن من] ي[بتوانیم با این اسلحه جلو 

بـردم،  اي که به شما بگویم و همیشه من از این موضوع رنج میو دیگر نکته... 
اهللا بتوانیـد   ن شـاء اریزي درست بـود کـه   شکیالت صحیح و برنامهیک ت 1داشتن

اهللا را قوي کنید و جلسات دوستانه را زیادتر کنید و وحدت خود  تشکیالت حزب
  .را بیشتر نمایید و قدر نیروهاي مخلص را داشته باشید

و سخنی با مسئولین شهر که بایستی با همبستگی و وحدت هرچه بیشـتر  ... 
اهللا مظلوم، به این مـردم محـروم خـدمت نماییـد و در      ت دلسوز و حزببا روحانی

  .المال دقت نموده و با همه، یکسان رفتار کنید مصرف بیت
  

  )میانه 1346 -1362( رهبري رضا علی شهید 
این ابرمـرد و   ،این امام خواهم که قدر من از شما می !اي امت شهیدپرور ایران
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از بیانات ایشان که فقط براي  .را بدانید )تعالی فرجه الشریفل اهللا عج(ب امام زمانئنا
راسـتی  ه شک حسین دوران است که ب استفاده نمایید که بی ،پیشبرد اسالم است

نعمت عظیمی را به ما اعطا فرموده است و مساجد را خالی نگذاریـد کـه    ،خداوند
خـارجی   توانید هم با نفـس امـاره و هـم بـا دشـمنان      سنگري بزرگ است که می

ــت و بــ     ــد و در نمازهــاي جماع ــارزه کنی ــالم مب ــوص در نمازهــاي  ه اس          خص
سیاسی جمعه شرکت کنید و وحدتتان را حفظ کنید و همیشه پشتیبان  -عبادي

  .والیت فقیه و روحانیت عزیز باشید
  

  )شیراز 1344 -1363(رهسپار منصور  شهید 
دسـت ندهیـد و اگـر     از! کنم که وحدت خود را، اي ملت عزیـز من توصیه می

هم کمـک کنیـد، از کمـک     برادرانه با. افتیدقدر این نعمت را ندانید، به فساد می
  .کردن به یکدیگر نهراسید و همه چیزتان را به یکدیگر انفاق کنید

  
  )شهرضا 1347 -1365(رهنمایی  موسی سید شهید 

شـما شـاد   با هم متحد باشید که دشمن از اتحاد شما نـابود و از تفرقـۀ بـین    
و خداي نکرده ممکن است بر سـر شـما مسـلط گـردد و زمـان، زمـان       ] شودمی[

حجاج شود که دیگر کسی نتواند ذکر خدا در دل گوید؛ اگر وحدت داشته باشید، 
افتند و اگر متفرق باشید، دشمن همـین را   ابرقدرتان از شما در ترس و هراس می

 .یدآر متفرق باشید، چه پیش میخواهد؛ دیگر خود بقیه را بدانید که اگ  می
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  )ممسنی 1341 -1365(زارعی منصور  شهید 
خواهم که همیشه وحدت و جماعـت خـود را گسـترش    از ملت عزیز ایران می
دوري کنند تا بتـوانیم   ،به خاطر رضاي خدا، هاي جزئیدهند و از تفرقه و جدایی

همیشه گوش به فرمان خواهیم که از شما می. اسالم را به تمام جهان صادر کنیم
  امام خمینی باشید و از روحانیت در خط امام پشتیبانی کنید

  
  )تهران 1344 -1362(زاهدي سعید  شهید 

      همیشـه بـا اسـالم و انقـالب و امـام باشـید و بدانیـد یـک گـام          ! عزیزان مـن 
همیشـه در  . باشـد نشینی، یـک قـدم نزدیـک شـدن بـه کفـر و شـرك مـی        عقب

مبـادا از  ... نسبت به کمبودها صابر باشید . والیت فقیه باشید مواضعتان، پشتیبان
ها بـه یکـدیگر کمـک    در سختی. همیشه یار و یاور هم باشید. یکدیگر جدا شوید

  .وحدت و یگانگی خود را حفظ کنید و ایمان خود را به هیچ چیز نفروشید. کنید
  

  )تبریز 1346 -1363(حق  زاهدي محمدشهید  
همیشه بر این مردم، کلمۀ ملت به کـار نبریـد؛ همیشـه     !و اي امت شهیدپرور

با یکدیگر وحدت را حفظ کنید و همیشه پشتیبان نیـروي  . کلمۀ امت به کار برید
 بـن هـا یـاران حسـین   اسالم، اعم از سپاه، بسیج و ارتش و غیـره باشـید کـه ایـن    

هستند پیش شما و همیشه در نمازهاي جمعـه و دعـاي کمیـل     )لیه السالمع(علی
کـاري در  کـاري و راسـت  شرکت داشته باشید که این دو مراسم، ماشـین درسـت  

  .اندجادة لغزنده
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  )مشهد 1348 -1365(زحمتکش محمد  شهید 
خواهم که وحدت خـود را همچنـان   من به عنوان یک برادر کوچک از شما می

  .اماممان باشید، مبادا غفلت کنید يرودنبالهحفظ کرده و همواره 
  

  )تبریز 1344 -1361(زلفی غازانی محمد  شهید 
وصیت من به ملت ایران عزیزم و سایر ملل مستضـعف جهـان ایـن اسـت کـه      
وحدت و یکپارچگی خودشان را حفظ کنند و تا نابودي کامل ظلـم و بیـدادگري،   

سرخ شهادت را پیشـۀ خـود قـرار    شان برندارند و خط دست از مبارزة حق طلبانه
  .دهند
  

  )خوانسار 1341 -1365(سجادي سیدجعفر  شهید 
هــا و هــا و اعمالمـان را از هرگونـه خودخـواهی   قلـب بایسـتی  مـی ! ... عزیـزانم 

داشتی به این دنیاي فانی نداشـته  غرورهاي کاذب و جاهالنه به دور داریم و چشم
انقالب کوشا باشیم و دین خـود را نسـبت   باشیم تا بتوانیم خالصانه در جهت این 

سپس وحدت و انسجام خود را هرچه بیشـتر نمـوده و در   . به اسالم عزیز ادا کنیم
خـوي،  همه جا و همه حال، مراقب این انقالب نوپـا باشـیم تـا دیوصـفتان زشـت     

  .اي بر آن وارد نسازندخدشه
  

  )همدان 1347 -1367(سرابی رمضان  شهید 
! ایـم تان را داشـته وستان عزیز که به نحوي توفیق آشناییشما اي برادران و د

هـاي پـوچ   اهللا حاللمان کنید و وحدت خود را محکـم کنیـد و بـه حـرف     شاء ان
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ایـد، از  ها را گـرم نگـه داشـته   همچنان که تا به حال جبهه. منافقین گوش ندهید
  .تر نگه داریداین به بعد گرم

  
  )تهران 1346 -1362(  ناصري سیدداود  سید شهید 

توانند جلوي این انقالب کاري بکنند؛  نمی] وقت[منافقین باید بدانند که هیچ 
داریم، رهبـر داریـم و وحـدت کلمـه      )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(زیرا ما امام زمان

طـور کـه امـام عزیـز      وقت شکست در کار انقالب ما نیسـت و همـان   داریم و هیچ
  .هستیم، چه بکشیم و چه کشته شویمگفتند، ما در دو حال پیروز 

  
  )بندرگز 1343 -1365(شربتی اهللا نصرت شهید 

فـرین امـام   آ تنها نگذارید و به فرامین سـعادت  امام بزرگوار را !اهللا امت حزب
تواننـد، بـه   آن دسته از برادران کـه مـی  . عمل کنید ن گوش فرا داده وأالش عظیم

صهیونیسـم و اسـتکبار   ] و[بعث و صـدام  تا سرنگونی حزب کافر ] و[جبهه بروند 
امان ادامه دهند و در پشت جبهه از رزمندگان اسالم حمایـت و  جهانی به رزم بی

پشتیبانی و براي فتح نهایی دعا کنند؛ در نماز جمعه و جماعت شرکت کنند کـه  
حضور در صحنه، یک تکلیف و موجـب حراسـت از انقـالب اسـالمی و تـداوم راه      

  .اهللا استص در عمل و حفظ وحدت وظیفۀ اصلی حزب شهیدان است؛ اخال
 

  )نجف آباد 1337 -1361(شریعتی  مهدي سید شهید 
بدانید کـه وحـدت و    !اندرکاران حکومت اسالمی ها و دستاي مسئولین ارگان

ها در جهت رشـد انقـالب   وحدت و انسجام است و بسیج آن ۀپشت کار شما وسیل
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توکل به خدا و پشتیبانی امام و امـت جهـت   و تحقق اهداف مقدس آن است و با 
دست منـافقین   ،بهاي شهدا صبر و استقامت کنیدتحقق قانون اساسی یعنی خون

هاي مملکتی کوتاه کنیـد و در ایـن راه   نو خود فروختگان غرب و شرق را از ارگا
کنندگان نهراسـید و بدانیـد کـه مـا مـردم      هاي سرزنش اندازي از سرزنش و سنگ

مان خواهیم بود و تا پاي جان از شما هاي اسالمی و انقالبی ما و برنامهپشتیبان ش
  . حمایت خواهیم نمود

  
  )خمین 1337 -1362(  شریفی علی سید شهید 

وحدت و انسجام و تشکل داشته باشید و از روحانیت مسـئول و متعهـد جـدا    
روحانیـت  نشوید و مسجد را خالی نگذارید که انقالب ما از مسـجد و بـه رهبـري    

  .آغاز و پیروز شد
  

  )سمنان 1337 -1361( شهاب یداهللا شهید 
هـا  خـواهیم از ابرقـدرت  به شما عزیزان بگویم در این برهه از تاریخ که ما مـی 

بـه وحـدت کلمـه بـیش از همـه احتیـاج داریـم و بـدون          ،ریم و مستقل شویمبب    
 ،اهللا به امید خـدا اسـالم   شاء ناگونه اختالفی به ریسمان خدا چنگ بزنید تا هیچ

  .را مهیا سازد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي] ظهور[ ۀابرقدرتی گردد که زمین
  

  )کرمانشاه 1335 -1360(صفدري صادق  شهید 
مبادا غفلت کنید و وحدت را از یاد ببریـد و تـا جـان در بـدن داریـد، از ایـن       

داري کنید؛ خداوند بـه شـما اجـر     نهضت اسالمی که خداوند نصیبمان کرده، نگه
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  .عظیم عنایت فرماید
  

  )نجف ُآباد 1350 -1365(صفدري مهدي  شهید 
گرایـی دسـت   گرایـی و گـروه  گرایی، حـزب خواهم که از خطمی! برادران عزیز

و همگـی داراي یـک    1بردارید و همگی با وحدت کامل به حبل خدا چنگ بزنیـد 
  .3و در راه یک هدف گام بردارید 2هدف باشید

  
  )مشهد 1335 -1359(یزدي  صفريناصر  شهید 

غیر از اینکه برایم دعا نمایید کـه  ه ب ،ام چیزي براي گفتن ندارمنامهدر وصیت
س حکومت هستند و صـادق هـم   أکه در ر خداوند گناهانم را ببخشد و از کسانی

 :همچنان کـه اماممـان گفتـه اسـت     ؛خواهم وحدت خود را بازیابندمی ،باشندمی
حساس براي  ۀو من هم در این لحظ» این وحدت بود که ما را به پیروزي رساند«

خواهم که به مردم ما کمک کند و از پدر و مـادرم  از خدا می ،برقراري این وحدت
غـاز وحـدت نـوین در    آقل پخش نمایند براي خواهم که یک روز را در مشهد نُمی

برسـانید و   ،س هسـتند أکـه در ر  گـوش تمـامی کسـانی   ه ب] را[این  ؛مانمملکت
  .باشندجوانان خواستار این می ،بگویید که در سنگرهاي اسالم

  
  

                                                             
 بزنند: وصیت اصل در -1
 باشند: وصیت اصل در -2
 بردارند: وصیت اصل در -3
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  )اصفهان 1345 -1368( اشنی طاهريحسن  شهید 
وحدتتان را حفظ کنیـد، نگذاریـد خـداي نـاکرده     ! اي امت همیشه در صحنه

و  1بعضی از دشمنان حرفی بزنندنکند . اي بین شما ایجاد شودترین تفرقهکوچک
بزرگ و از ائمۀ جمعه جـدا  ] ي[ها را شما باور کنید، مبادا شما را از علماآن حرف

کنند، مبادا بین شما نیروهاي انتظامی و نظامی تفرقه ایجاد کننـد، آگـاه باشـید،    
بیدار باشید که دشمنان از هر راهی خواستند وارد بشوند شکست خوردنـد، حـال   

  .اندف را پیش گرفتهراه اختال
  

  )خمین 1344 -1365(عباسی حسین  شهید 
کنم به تقوا و ترس از خدا و وحدت کلمه و اتحاد و در پایان شما را دعوت می

از تمـامی بـرادران و   . همبستگی، تا دشـمنان نتواننـد در بـین شـما نفـوذ کننـد      
ل و توسـل  رود که در مراسم نماز جمعه و دعاي کمیـ خواهران مسلمان انتظار می

د که بنا نرا بخوان )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(شرکت نمایند و دعاي فرج امام زمان
  .بر حدیث، در ظهور آن حضرت بسیار مؤثر است

  
  )مشهد 1333 -1365(آیسک  عربی رضا علی شهید 

مواظب باشید تا هــــواي نفـس بـر شمــــا غــــالب      ! برادران مسئول] اي[
رود؛ مسئولیت 2باید بدانید کــه هــرچه پست و مقـــامتان باالتر ! برادران. نشود

پـاك و خـالص   هـاي   انجامعـــۀ اسالمی احتیاج به انسامروز . گردد تر می سنگین

                                                             
 بزنید: در اصل وصیت -1
 شود: در اصل وصیت - 2
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هـاي بسـیج را تنهـا نگذاریـد و     ایگـاه پ! برادران. ور قرار بگیرنددارد که در رأس ام
سفارشم بـه  ] و... [همه محض رضاي خداوند در این جهاد مقدس شرکت نمایید 

  ].است[وحدت  1همۀ شما وحدت وحدت
  

  )اقلید 1342 -1361(عسگري عباس  شهید 
کشـته  ] هـا گلوله[ما به خاطر اسالم و دفاع از آن زیر ! شما اي پاسداران اسالم

؛ تن به دها دیدیم؛ در بند حق افتادیم تا اسالم از بندها آزاد شو حرمتی شدیم؛ بی
مرگ سپردیم تا اسالم زندگی را از سر گیرد؛ ما از اسالم دفاع کردیم با زبـان، بـا   
شمشیر، با دست، با چنگ، با دنـدان؛ آخـرین رمـق خـود را در ایـن راه بـاختیم؛       

وحـدت کلمـۀ   ] و[فـاق  موجودي خود را مایه گذاردیم؛ در هیچ حـال یگـانگی، ات  
  .خود را از دست ندادیم

  
  )جهرم 1344 -1362(زاده غریبمسعود  شهید 

هـا در ارتبـاط   خواهم که با تمام ارگـان آموزي میاز برادران عضو بسیج دانش
تر کنید و وحـدت و اتحـاد   باشید و وحدت خود را با اتحادیۀ انجمن اسالمی قوي

بیشتر در این کـار هسـتند کـه انجمـن     خود را بیشتر حفظ کنید؛ چون منافقین 
اسالمی و بسیج را با هم درگیر کنند؛ چـون بسـیج و انجمـن اسـالمی در سـطح      

  .مدارس است؛ پس برنامه هاي خود را با هم تنظیم کنید در سطح مدارس
  
  

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )امیدیه 1333 -1359(مدان  فارسینادر  شهید 
نامـه   ایـن وصـیت  ا اینکه هر کس را فرصت دیـدن  ندارم الّ نسخنی براي گفت

و جوانـان   و برادران پاسـدار  1اندکی نیز به اعمال خود در این دنیا بیندیشد ،باشد
خـون و احرازکننـدگان    ةخرین قطـر آمسلمان را دعوت به استقامت و پایداري تا 

  .خوانمپیروي مطلق از امام می] و[هاي مملکت را به وحدت کلمه پست
  

  )جرقویه 1344 -1364(بادي آ حسن فاطمی مصطفی سید شهید 
شود  کارهایی که باعث می] از[وحدت کلمه را حفظ کنید و نفاق و اختالف و 

هـا و  این نهضت و انقالب رو به ضعف برود، بپرهیزید؛ مواظب باشید کـه گروهـک  
توانید از امام امت پشتیبانی کنیـد   منافقین در میان صفوفتان رخنه نکنند؛ تا می

  .تنها گذاریداي  و مبادا او را لحظه
  

  )اصفهان 1347 -1365( پورفرهمندبهنام  شهید 
و ... تالشتان این باشد که در راه تقویت ایمان قـدم برداریـد   ! شما مردم پیروز

   اساسـی اسـالمی، انقـالب اسـالمی را کـه      ] ي[هـا جانبۀ ایـن ارکـان  با حفظ همه
و نعمـت  بخش خون شهیدان است و نعمت رهبري الهـی و انسـانی دلسـوز    تداوم

  .ها را بدانیدبرادري و وحدت؛ بر شماست که قدر این نعمت
  

  )تهران 1345 -1367(می ئقانادر  شهید 
بـا تمـام  توانتـان     .عمل کنیـد  ]و[ دقت نمایید ،امام و سخنانش فکر کنید به

                                                             
 بیندیشید: اصل وصیتدر  -1
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شنایی پیدا کنید که یک واژه و یا یـک کلمـه از   آن آسعی کنید بیشتر با متون قر
و  هن واژآمعلـوم شـده اسـت و     سال براي امت مسلمان تقریبـاً ن در این چند آقر

و سعی کنید که حافظ خون شـهدا باشـید، نگذاریـد    . شهید و شهادت است ۀکلم
مال شود و همیشـه در کارهایتـان وحـدت داشـته باشـید تـا جـو        ها پايخون آن

ه که به مسجد و بسـیج، تـازه را  ] ي[معنوي بسیج، حفظ و بیشتر گردد و برادران 
  .کنند، عاشق و شیفتۀ این راه شوندپیدا می

  
  )جرقویه 1347 -1365(آبادي قیصري حسنحسن  شهید 

انجمـن اسـالمی و روسـتایی و مخصوصـاً بـرادران و       برادران و خواهران عضـو 
هـاي محـرم   ماه وظیفه دارند که در ایام خواهران جهاد سازندگی در سراسر کشور

تر در روستاها برگزارکننـد، بـراي   باشکوه هرچه تمامهاي عزاداري را و صفر برنامه
ن شـاء  ا وار پیام شهیدان را به گوش همه برسانند تامردم سخنرانی کنند و زینب

، طلب و شهیددوست شوند و ما بتوانیم در این مـاه عزیـز  اهللا همۀ ملت ما شهادت
نیم و بـراي  ن شاء اهللا هرچه بیشتر وحدت و انسجام پیدا کا ،ماه محرم و ماه صفر

بازان ما و پاسداران ما در جبهـه  مقابله با دشمنان اسالم، بیشتر آماده شویم و سر
ل ئـ گیري نان شاء اهللا در این ماه که ماه پیروزي است، به پیـروزي نهـایی چشـم   ا

  .شوند و سربازان کفر صدامی را از سرزمین اسالم بیرون برانند
  

  )نجفآباد 1345 -1366( یکاویان یعلسعبا شهید 
و ما اکنون بایستی بیدار و هوشیار باشیم و یک لحظه غفلت نکنـیم کـه اگـر    
غفلت کـردیم و گـوش بـه فرمـان امـام عزیزمـان نـدادیم، جمهـوري اسـالمی از          
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رود و ما زیر دست استعمار شرق و غرب، مثـل سـابق، بلکـه بـدتر از     دستمان می
توانیم آزاد و مستقل زنـدگی  نمی رسد که دیگروقت روزي میرویم و آنسابق می

هـا را  پس بنـابراین جبهـه  . خواهیم که آن روز را نیاورداز خداوند بزرگ می. کنیم
خالی نباید بگذاریم و اگر در پشت جبهه هستیم، مجال به ضدانقالب را نـدهیم و  

  .ها بزنیمبا وحدت، با هم توي دهن آن
  

  )دزفول 1342 -1361( کلول  اهللا نعمت شهید 
ن، نمـاز  آن به عنوان یک برادر کوچک این است که برادران جلسات قـر پیام م

هـا را  نآتـر  جماعت، نماز جمعه و دعاي کمیل را فراموش نکنند و هرچه باشـکوه 
نماز جماعـت   ،من دعا است و براي لرزاندن دشمنؤچون سالح هر م ؛برگزار کنند

این سنگر عبادي و سیاسی را بـه هـیچ وجـه     ،مسجد. و نماز جمعه را به پا دارید
اي  لهئخالی نکنید و وحدت همیشگی خود را حفظ کرده و یک دفعـه نکنـد مسـ   

  .کنید] داپی[ید و با هم اختالف آپیش 
  

  )تهران 1346 -1366(آبادي کریمی محمدحسین  شهید 
 بیاییم شهدا را الگوي خود قرار دهـیم ... سخنی هم دارم براي برادران بسیج، 

همیشه این آیـۀ قـرآن   . گویان بزنیمو با وحدت خود، مشت محکمی بر دهان یاوه
همـۀ   1.»به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و گـروه گـروه نشـوید     «را یادتان باشد که 

توانیم اعمالمان خالص و اعمال ما در نزد خداست؛ پس سعی کنیم تا آنجا که می
و در محضـر خـدا معصـیت    عالم محضـر خداسـت   «: پاك باشد، به قول امام عزیز
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  .»نکنید
  

  )سمنان 1338 -1363( کیا یعل نسیدحسی شهید 
غیـر از اطاعـت از    ،معشـوق خـود  ه بـ ن من مسیري براي رسید! برادران عزیز

و شـرکت در جهـاد    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب امام زمانئدستورات خداوند و نا
 نمـایم، ایـن   تـذکر عـرض  ت جهم دانیمطلبی را که الزم م .اهللا نیافتم سبیل یف

نمایـد، اختالفـات داخلـی    یم را تهدید که انقالب اسالمی ايهتنها مسئل که است
بیایید براي رضـاي خداونـد،   . تمام اختالفات از نفس است: فرمایدیم ماست و اما

  .خداوند با جماعت است: این است ]نتیجه[که  ]باشیم[داشته  وحدت
  

  )دزفول 1341 -1361(چین مگند نعبدالحسی شهید 
! و اما شما برادران و همرزمانی که در مسجد خیلی چیزها به مـن یـاد دادیـد   

ناراحت نباشید که من رفتم؛ رجب رفت؛ خورشیدي رفت؛ مهم نیست؛ مهـم ایـن   
  .دیاست که شما وحدت داشته باشید تا بتوانید براي امام امت، فرزندانی پاك باش

  
  )نجف آباد 1343 -1361(متفکران  اسیدمحمدرض شهید 

از شما تنها خواهشی کـه دارم   !اي با خواهران و برادران ایثارگراول چند کلمه
این است که راه شهیدان را تا آخرین نفس ادامه دهید و پیرو خط امام باشید کـه  
خط امام، خط انبیا است و نگذارید که منافقین کوردل در بین مردم رخنه کننـد  

تواننـد بـا آن   وقـت نمـی   کـه هـیچ  (رده واژگون کننـد  و این انقالب را خداي ناک
هـاي دول شـرق و   خون شهیدان زیر چکمـه ] نگذارید[و ) وحدتی که مردم دارند

  .مال شودغرب پاي
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  )یزد 1344 -1365(آبادي  عزیز محمديعباس  شهید 
من شما را به استقامت و پایداري تا آخـرین  ! برادران پاسدار و جوانان مسلمان

من شما را بـه  ! هاي مملکتی پست 1کنم و اي احرازکنندگان دعوت میقطرة خون 
  .خوانم وحدت کلمه و پیروي مطلق از امام امت می

  
  )الرستان 1335 -1366( مفیدعلی  نجف شهید 

ایـن گـروه را حفـظ کنیـد و وحـدت و      : سازان بسیج این اسـت یندهآ پیامم به
شنا سازید و راه شهدا را آانسجام خود را از دست ندهید و خود را به احکام اسالم 

  .ادامه دهید و در خدمت جنگ باشید
  

  )نهاوند 1335 -1365(ملک رضا  موسیشهید  
بـرادران عزیـز   سالم بر تمامی مردمان با ایمان روسـتایمان و سـالم بـر شـما     

امیـدوارم کـه   ! اي عزیـزان . هاي مقاومت و انجمن اسالمی و شوراي اسالمیپایگاه
امیدوارم که هر چه بیشتر وحـدت و یکپـارچگی خـود را    . در کارتان موفق باشید

  . حفظ کنید
  

  )کرج 1337 -1365(ح نژادفال علی شعبان شهید 
خـالص در جهـت    شما باقی خواهـد مانـد، عمـل   ] و[تنها چیزي که براي من 

نباشد، بدان  2خداست و اگر همیشه در رنج باشی و اعمالت براي خدا و با اخالص

                                                             
 احراض کنندگان: در اصل وصیت -1
  اخالصیت: در اصل وصیت -2
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. گرایـی و تفرقـه را از میـان خـود دور بربزیـد     گروه. هایت به فنا رفتهرنجکه همۀ 
اخالق اسالمی داشته و در برابـر مشـکالت ایسـتادگی    . وحدت کلمه داشته باشید

  .نمایید
  

 )رشت 1344 -1365(نقیبی راد سیدمهدي  شهید 
نظم و وحدت کلمه را به گفتۀ امام امت حفظ کنید و آگـاه  ! اي برادران پایگاه

      تـرین حرکـت خـالف، بیشـترین سوءاســتفاده را     باشـید کـه منـافقین از کوچـک    
  .کنندمی

  
  )گچساران 1340 -1366(  نژاد نوريصدراهللا  شهید 

از ولـی امـر و   ) تمام معنا امـت نمونـه  به (تنها، سفارش به اطاعت مردم خوب 
هـاي  از مسئولین تقاضامندم حال کـه تمـام چشـم   . کنم حفظ وحدت اسالمی می

خصوص ماهیت انقالبی آن دوختـه شـده،    رمق مستضعفین دنیا به انقالب و به بی
خصـوص بـا   هایی که در خور مسئولین ایـن نظـام نیسـت، بـه    با رفتارها و حرکت

طلبی، باعث قطع امید مظلومین و ستمدیدگان نفوذ و قدرتاختالف بر سر حوزة 
دنیا نشوند و بدانند که به تمـام معنـا در قبـال اسـالم، رهبـري، انقـالب و خـون        

باشـد توصـیه بـه     شهیدان آزادة این حرکت مسئول هسـتند؛ الزم بـه تـذکر مـی    
وحدت به منزلۀ بودن اختالف بین مسئولین نیسـت، بلکـه فقـط از بـاب تـذکر و      

  .چار غفلت نشدن استد
  

  )کازرون 1344 -1361(هاشمی  سیدقاسم شهید 
آید، شوق ایمان پاسداران و جانبازان و ضعف وقتی از جبهه سخن به میان می
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آیـد،  وقتی از جبهه سخن بـه میـان مـی   . آیدروحیۀ دشمنان اسالم به یادمان می
تـا نیروهـاي    وحدت یکپارچۀ جانبازان اسالم از ارتشی و پاسـدار و بسـیج گرفتـه   

رزمندة محلی و رزمندگان قهرمان کُرد، از یـک طـرف و تفرقـه و جـدایی آشـکار      
آیـد،  وقتی از جبهه سخن بـه میـان مـی   . آیدخوار کفر، در نظر مینیروهاي جیره

فرماندهی کل قواي اسالم، مهدي موعود و شهیدانی که عاشقانه به وصال دوسـت  
بـا یـورش بـر قلـب     ] و[انـد  گذاشته رسیدند و معلولینی که جان در کف اخالص

خویش را فداي اسالم و انقالب کردنـد، بـه یادمـان     يدشمن کافر عضوي از اعضا
  .آیدمی

  
  )ابهر 1339 -1364(ارقلی ی حسن شهید 

اول خودشان را بسـازند و عمـالً پیـرو    : اهللا این است پیام من به برادران حزب
فروشـان مبـارزه کننـد و    منکرات و گـران امام باشند و امیدوارم در پشت جبهه با 

وحدت را حفظ کنند، همه با هم باشند تـا دشـمن داخلـی و خـارجی را از بـین      
  .ببرند
  

  )تالش 1345 -1365(یوسفی  لعاد شهید 
م کـه بـه   یکنـ اي جهـاد مـی  باشـد کـه در راه عقیـده   امروز افتخارمان این می

ماند که ما پیـروز شـویم   برایمان نمیحقانیت آن کامالً آگاهیم و غیر از این راهی 
اي مرگبار بر فـرق دشـمن فـرود آوریـم و لـذا بـه       یا شهد شهادت را چون اسلحه
رسانم که وحدت را حفـظ نماینـد و مسـاجد را پـر     اطالع کلیۀ مردم مسلمان می

  .کنند
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    میاندر  وحدتلزوم : مفصل پنج  

      ...ملت، خانواده و 
  

  )تبریز 1344 -1362(جعفر آخرجهانی شهید  
ران عزیزم و به هموطنان عزیزم این اسـت کـه امـام را دعـا     داوصیت من به بر

  .وحدت خود را حفظ کنید] و[کنید و او را تنها نگذارید و نفاق را از بین ببرید 
  

  )سبزوار 1347 -1365( ابوچناري علی حسن شهید 
ایـد و  ها ایستادهها و سختیبرابر دشواريبا درود به شما امت که چون کوه در 

روید کـه وحـدت و اتحادتـان    اید، میبا مقاومتتان پشت دشمن را به لرزه درآورده
به نابودي ظالمان بینجامد و طومار جابران و استعمارگران را در هم پیچیـده و در  

ام و بـا  روم، راهم را بـا آگـاهی انتخـاب کـرده    اکنون که به جبهه می. هم فروکند
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سـوزند و انتظـار   روم که عاشقان اهللا در آنجـا از فـراق مـی   عشق خدا به جایی می
قت شهادت را داشتم، خـون  روم تا سینۀ دشمن را بشکافم و اگر لیاکشند؛ میمی

  .ناقابل خود را نثار معبود نمایم
ا ام، مـر خواهم که از گناهانم درگذري و تا زمانی که پاك نشدهاز تو می! خدایا

خـواهم کـه وحـدت    من به عنوان یک برادر کوچک، از شما می. از این دنیا مبري
  .رو امامان باشیدخود را همچنان حفظ کرده و همواره دنباله

  
  )اردکان 1343 -1365( سروعلیا ابویی مددعلی شهید 

خـواهم کـه    مردم روستا می  ۀطلبم و از کلی حاللیت می از تمام قوم و خویشان
  .و راه شهدا را ادامه دهند و جاي شهدا را در بسیج پر کنند دکنن را حفظت وحد

  
  )اقلید 1342 -1360( اسدي  حسینعلی شهید 

پرور ایران این است کـه همیشـه فرمـانبر امـام خمینـی      پیامم به ملت قهرمان
و دشمنان پشت جبهه را نگذارید دسـت بـه    1باشند و وحدت کلمه را حفظ کنند

  . آشوب بزنند
  

  )نائین 1344 -1363(اشرف  اهللاقدرت شهید 
وحـدت خودتــان را حفـظ کنیـد، بــراي فـرج امــام     ! و امـا اي مـردم قهرمــان  

تـا انقـالب   ! خـدایا «دعا کنید، دعـاي همیشـگی    )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان
  .، فراموشتان نشود»دار خمینی را نگه )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي

                                                             
 دیکن :وصیت اصل در -1
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    )اصفهان 1344 -1365( عرابیا منصور شهید 
در مجالس عزا و نمازهاي خود، دعا بـر ایـن پیـر جمـاران     ! برادران و خواهران

ن شـاء اهللا  ا. یادتان نرود و وحدت اسالمی خود را بیشـتر از پـیش محکـم کنیـد    
  .تمام رزمندگان اسالم در کربال ةوعد

  
  )تهران 1343 -1362(اکبري داریان ابوالفضل  شهید 

کنم که به فعالیت خودتـان در راه انقـالب اسـالمی ادامـه     میاز شما خواهش 
ن داخلی مقابلـه کنیـد و وحـدت و همبسـتگی     یهاي منافقبدهید و با این توطئه

خود را حفظ کنید تا بتوانید بیشتر در راه انقالب اسالمی کوشا باشید و نگذاریـد  
  .نفاق در بین شما بیفتد

  
  )فردوس 1343 -1365( يباقرحسن  شهید 

گـوش بـه فرمـان امـام امـت       :ن استیاهللا دارم ا که به برادران حزب یامیپ و
 امبرگونـۀ امـام امـت   یپ يهـا امید، به پیریتان خدا را در نظر بگید و در کارهایباش

را در  ياستوار و در رفتـار و اعمالتـان، تقـو   ] و[رك یتان، زید و در کارهایعمل کن
زننـد،  یمـ  ییهـا که به شما تهمت یند و آن کساید و همواره صبور باشیرینظر بگ
م، یگـو یمـ  د، وحدت راید و وحدت را حفظ کنیینگو يزیخدا چ يرضا يشما برا

د، یـ کنیکـه بـاز مـ    ید و هنگامیهم بگذار يتان را رویهاکه چشم ینه وحدت یول
  .اندآمده یاسالمریغ ید در رأس کارها کسانینیبب
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  )شیراز 1337 -1362(بذرافکن  علی صفر شهید 
امیدوارم که همیشۀ اوقات حالتان خوب باشد و سـالمتی و بـرادري و برابـري    

هاي دین اسالم اسـت کـه دیـن مبـین اسـالم روي آن      که یکی از خصوصیت] را[
] را[بسیار تکیه کرده است، داشته باشید و این برادري و اخـوت و وحـدت کلمـه    

امیـدوارم در  [؛ ]حفـظ کنیـد  [که در دین اسالم به آن سفارش بسیار شده اسـت،  
هـاي الهـی اسـت، برقـرار بـوده باشـیم؛ ایـن        ها که یکی از نعمتخصوصیت] این

قدر باالي وحدت کلمه و این رهبري عزیز که مثل پدري بزرگوار و راهنمایی عالی
ظهـور   1سر ما ایستاده است، خداوند این رهبـر عزیـز و ایـن وحـدت کلمـه را تـا      

از ما نگیرد تا ما بتوانیم خـدمتی کوچـک بـراي     )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
اسالم و به مسلمین در بند جنایتکاران شرق و غرب و عمـال داخلـی کـه همـین     

ان شاء اهللا تا بتوانیم به رهبري این امـام   2.خبر هستند، بکنیم منافقین از خدا بی
سراسـر   بـه ] را[عزیـز   3شکن و با رمز کلمۀ وحـدت، اسـالم   امت، این خمینی بت

  .4هان صادر کنیمج
  

  )کرج 1344 -1363(ی بکتاش یزعلیتبر شهید 
فکرتان را باز کنید که گوش به حرف شرق و غرب ندهید و نمازهاي روزانه ... 

اول  2.»1یداهللا مـع الجماعـه  «است؛  5را به جماعت بخوانید که دست خدا با جمع
                                                             

 از ما تا: در اصل وصیت -1
 .بتوانیم خدمت کوچکی بکنیم: در اصل وصیت -2
 ...بتوانیم ان شاءاهللا اسالم : در اصل وصیت -3
 .شکن و اسالم در کل جهان صادر کنیمبه رهبري این خمینی بت: در اصل وصیت -4
 جمعی : در اصل وصیت -5
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رون یـ ران بیـ کشور اکا را چگونه از یم، نوکر آمریکه داشت یانقالب با اتحاد و وحدت
خـواهم  یم و از خداونـد مـ  ی، و چقدر خوب است که همه با هم متحد باش3کردیم

  . ک لحظه ما را به حال خود وانگذاردیکه 
  

     )کرمانشاه 1334 -1360( کرم بستی پژوهندهیاورعلی  شهید 
تنها خواهش من بعد از مـرگم بـه شـما خـواهران و بـرادران ایـن اسـت کـه         

ها بگویید نآهایم را به اسالم شناسی و وحدت و یکپارچگی دعوت کنید و به  بچه
  .که پدر شما در راه دین خدا شهید شده است

  
  )خمینی شهر 1347 -1365( پناهی درچه علی رمضان شهید 

وحدت خود را حفظ کنید که تا شما وحـدت  ... ! و شما اي خواهران و برادران
و سـتم کنـد و از تفرقـه و    ] بگویـد [تواند به شما زور کس نمی داشته باشید، هیچ

شود سـربلندي دشـمنان و از خداونـد بخواهیـد کـه       می] که[دوري کنید ] نفاق[
داشـته  [ )لـیهم السـالم  ع(عشقش را در دل و قلب ما بیندازد و نیز حـب اهـل بیـت   

  .خیلی بکنید تا نجات یابید )لیهم السالمع(توسل به اهل بیت و] باشید
  

  )همدان 1341 -1363(ترك شهباز  شهید 
در  ،»وحدت کلمه داشـته باشـید  «: اند این گفتۀ امام بزرگوارمان را که فرموده

                                                                                                                                   
 جامه : در اصل وصیت -1
 کردند که : در اصل وصیت -2
 کنیم: در اصل وصیت -3
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  .عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید
  

  )یاسوج 1346 -1365(منصور تقوي  شهید 
امام را تنها مگذارید و همواره مطیع فرمان او باشید که علی و حسین ! عزیزان
بدانید که اگر قـدر  . است )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب بر حق امام زمانئزمان و نا

بخشد و همچنـان در صـحنه   نمی گز ما رااین نعمت خدایی را ندانید، خداوند هر
ان دارید و وحـدت کلمـه شـعار    باشید که تا وقتی در صحنه هستید و به خدا ایم

  .کندگونه خطري شما را تهدید نمیشما باشد، هیچ
  

  )تبریز 1340 -1362(توتونکار یوسف  شهید 
اطهـار و دیگـر    ۀمـ ئا دانـیم کـه انبیـا و   مـا مـی  : سخنی با خواهران و برادرانم

رین شـرایط زنـدگی صـبر و شـکیبایی و     تهاي اسالمی همواره در سختشخصیت
انسجام را هرگز از دست نداده و هماننـد کـوه اسـتوار و همچـون دریـا      وحدت و 

تـرین جـان خـود    و جهت پیاده شدن دستورات الهـی از شـیرین   ]ه[خروشان بود
تنهـا   !خـواهران و بـرادران عزیـزم    .ددست کشـیده و شـربت شـهادت را نوشـیدن    

د تان بـر ایـن باشـد کـه در زنـدگانی خـو      همیشه سعی ؛خواهشی که از شما دارم
لگـوي خـود   ل گونـاگون ا ئهـا را بـا مسـا   نآ ال و رفتار و کردار و طرز برخـورد اعم

وجـود بیایـد   ه ترین انحرافـی از مسـیر الهـی بـ    کوچک سازید و خداي نکرده اگر
   .ور خواهیم شد در دریاي جهل و کبر و غرور غوطه مسلماً
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  )اصفهان 1329 -1365(تودشکی عباس  شهید 
پرور و دالور ایران که با وحدت و آگـاهی   قهرمان و شهیددرود و سالم بر ملت 

جنایتکـاران را   ها و ابـر قدرت و در صحنه بودنشان و صبر و مقاومت الهی، پشت ابر
اي را در نطفه خفه کردند که امیدوارم ایـن وحـدت،    به لرزه درآوردند و هر توطئه

صـبر و مقاومتشـان،   تـر و   تر و آگاهی، بیشتر و در صحنه بودنشان، استوار منسجم
  .وارتر گردد ان شاء اهللا وار و زینب حسین
  

  )ریزنی 1344 -1367( یتوکلادهم  شهید 
صـبرکنید   يپـس از دیگـر   یدوستان خود یک یفراق و جدای باید بر! دوستانم

کنیـد بـا    یکنیـد وحـدت داشـته باشـید، سـع      یباشید، سـع  استوار محکم و] و[
ـ  يحضورتان در مراکز شـود بـه   یمـ  یو خـارج  یکه باعث شکست دشمنان داخل

  .اسالم عزیز قوت بخشید
  

  )مبارکه 1341 -1364(  ثریا اهللارحمت شهید 
 ،طـور کـه امـام عزیـز مـا فرمودنـد      این حزب اهللا را همان !اي مردم شهیدپرور

ها بدهید و یک صدا گردید تا اینکـه دشـمنان   نآتقویت کنید و دست وحدت به 
  .نتوانند تیرهاي تفرقه بیاندازندداخلی 

  
  )داراب 1346 -1362(جعفري عبدالحسین  شهید 

خواهم که وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و در همـه       از ملت غیور و رزمنده می
حال یکپارچه با هم باشید و هرچه در توان دارید بر دهان دشمن خـدا و دشـمن   
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 .اسالم بکوبید

  
  )یزد 1343 -1361(ندوشن  يجعفرابوالقاسم  شهید 

ه باشـند  یت فقیوال يروخواهم وحدت خود را حفظ کنند و دنبالهیاز مردم م
ن به هـر شـکل   ینفوذ باز کنند و با منافق يبرا ین راهیو هرگز اجازه ندهند منافق

  .است، مقابله کنند یو صورت
  

  )شهرکرد 1343 -1365(هفشجانی  جاللی رضا سید شهید 
وحدت خـود را   ،بر گرد محور امام امتکنم که  هاي جنوب سفارش می به بچه
  .حفظ کنند

  
  )اصفهان 1337 -1360( جمالی قهدریجانی اهللا  رحمت شهید 

همیشـه  ...  ین امت بزرگ عاجزانه خواستارم کهبه عنوان یک برادر کوچک از ا
د که اتحاد و یگانگی و وحدت کلمه است که انسـان را از چنــگال دیـو    یآگاه باش

وحـدت بـین اقشـار     ۀبخشـد و در سـای  یاستعمار درون و بیرون نجات مـ  1کثیف
پـس  . گـردد یمختلف ملت است که حفظ و صـیانت اسـالم و قـرآن فناناپـذیر مـ     

با اتحاد و انسجــام و وحدت و یکپـارچگی،  . بیایید دست در دست یکدیگر دهید
ب و ئمصـا  ۀکلیتوان بر یاین یگانگی م ۀخود را به جهانیان نشان دهید که در سای

که در بین خود ] را[بیایید و کمی فکر کنید و هر اختالفی . مشکالت پیــروز شد
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 1طـور کـه  همـان  .و نیز در جامعه دارید، به خاطر خدا کنار بگذارید و حـل کنیـد  
  :فرمایدیخداوند بزرگ در قرآن کریم م

یعنـی   ؛2»محمد رسول اهللا والذین امنوا معه اشداء علـی الکفـار رحمـاء بیـنهم    «
کسانی که به دعوت او گردن  ۀو هم) لی اهللا علیه و آله و سلمص(حضرت رسول اکرم«

نهادند و ایمان آوردند، باید بین خودشان به مهربانی و رحمت رفتـار کننـد و بـر    
پس سعی کنید در مقابل یکدیگر بـه مقابلـه و    ».دشمنان خود از غضب برآشوبند

کنید بر علیه کفار و منافقین به غضب و  دشمنی نایستید و از طرف دیگر سعــی
  .دشمنان غلبه کنید ۀتوانید بر همیشدت رفتار کنید، چه تنها از این طریق م

به هر حال بیایید همه و همه در همه وقت، به خصوص وقت نمـاز، دسـت بـه    
 ۀدعا برداریم و عامل اصلی وحدت و یگانگی امت اسالم، یعنی امام خمینی و همـ 

  .که برکــات اسالم و انقــالبند، دعا کنید] را[ـاي او یـاران باوفـ
  

  )اردبیل 1344 -1365(جناتی  طه سید شهید 
خواهیم که حضور شما سلحشوران همیشه بایـد در   از شما امت عزیز ایران می

  .یکپارچگی داریم] و[چون ما هرچه داریم، از وحدت، ایمان  ؛صحنه باشد
  

  )کاشان 1326 -1363(ت جن عزیزاهللا شهید 
هاي خـود ناامیـد شـد و بـا     تمامی توطئه 3آمریکاي جنایتکار پس از آن که از
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اي نرسید و وحدت ملت از ایـن  هاي داخلی به دست منافقین، باز به نتیجهتوطئه
اش صدام کافر را در جنـگ بـا اسـالم روانـۀ     ها بیشتر شد، مزدور سرسپردهتوطئه

انقالب و اسـالم جلـوگیري کنـد، امـا بـه      میدان کرد و با این کار خواست از نشر 
  .]نتوانست[لطف خدا 

  
  )شهرکرد 1343 -1365(عباس چراغی  شهید 

 خـواهم کـه وحـدت خـود را     شما برادران و خواهران و پدران و مادران مـی  از
حفظ کنید و با پشتیبانی خود از امام و روحانیت متعهد، مشتی بـر دهـان تمـام    

  .تجاوزگران دنیا بزنید
  

  )دزفول 1344 -1361(چناري عبدالرضا  شهید 
کنم کـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد؛ چـون بـا         من به شما مردم توصیه می
  .لرزند و همیشه مرگ بر آمریکا یادتان نرود وحدت است که دشمنان ما می

  
  )تهران 1332 -1361(حاجی احمد یحیی  شهید 

امـروز   .بگویم ام و امت شهیدپرور سخناي با شما خانوادهخواستم چند لحظه
 ،که اسالم به خون احتیاج دارد تا این انقالب نوپـا تشـکل واقعـی خـود را بگیـرد     

ام تا دین خود را نسبت به اسـالم  مدهآشرعی به جبهه  ۀجانب بر حسب وظیفاین
نامـه را  ن و انقالب و امام و امت شهیدپرور ادا کنم و امـروز کـه ایـن وصـیت    آو قر
در این  .باشد که باید به نداي حسین زمان لبیک گفتشب عاشورا می ،نویسممی

 شـما  ؛زمان که جبهه احتیاج به رزمنده دارد و پشت جبهه احتیاج به وحدت دارد
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خـواهم کـه   از شـما مـی   .امت قهرمان باید به این نوع کمبودها رسیدگی نماییـد 
، ]باشـید [و پشتیبان حزب جمهوري اسـالمی   ]ه[همیشه در خط والیت فقیه بود

هـایی  ارگان ام است لطمه وارد نشود و از تماما اینکه به این حزب که در خط امت
   .پشتیبانی کنید ،که در خط امام و اسالم است

  
  )قم 1347 -1365(زاده  حاجیعباس  شهید 

وحدت را حفظ کنیـد؛ مسـئلۀ جنـگ را فرامـوش نکنیـد؛ از خداونـد متعـال        
اسالم را عطا کند و راه کربال باز شود تـا  خواستاریم که ان شاء اهللا پیروزي نهایی 

عـزاداري   )لیـه السـالم  ع(دلسوختگانش و عاشقان حرمش، آنجا براي حسین فاطمه
  .کنند
  

  )بهبهان 1347 -1362(حبیبی حمید  شهید 
خواهم این پرچم توحید را نگذارید به زمـین بیافتـد و وحـدت    یمن از شما م

  .خود را حفظ کنید
  

  )اصفهان 1339 -1361( زهراییحسن  ابوالفتح شهید 
این نماز جمعه و جماعت و مجالس دعا را پرشکوه سازید و وحدت و انسـجام  
خود را هرچه بیشتر حفظ کنید و با دشمنان داخلی و منافقان با شـدت و قـدرت   
برخورد کنید و با کسانی که زبانی یا عملی در صدد زدن ضربه به اسالم و انقالب 

  . ها را اگر قابل اصالح نیستند، از خود برانیدآن هستند، مدارا نکنید و
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  )بیرجند 1339 -1364(حسنی  رضا علی سید شهید 
پـرور و ایثـارگر پیـام بـدهم،      تر از آن هستم که به این ملت شـهید من کوچک

اي : چند کالمی به عنوان یک فرد کوچک با این ملت و مردم شـریف ایـران دارم  
تنها نگذارید؛ چون دشمنان اسالم و منافقین همـین را  امام عزیز را ! مردم قهرمان

خواهند که شما امام را تنها بگذارید، ولی شما با وحدت خود، مشتی محکم بر  می
  .ها کمک و یاري دهید توانید به جبهه ها بزنید؛ تا میدهان آن

  
 )لنگرود 1347 -1365(سلی  خشک  زاده حسینشهرام  شهید 

و یکپـارچگی را حفـظ و اخـتالف را دراندازیـد؛     مساجد را پر کنید و وحـدت  
  .باشد که خداوند همه را هدایت فرماید

  
  )جهرم 1345-1360(حسینی  محمد سید شهید 

پرور ایران که قـدم بـه قـدم، پشـت سـر امـام و        درود و سالم به ملت شهید... 
گوش به فرمان امام هستند و با این وحدت یکپارچۀ خود، در دهان ضـد انقـالب   

  .زنند ی و خارجی زدند و میداخل
 

  )اردبیل 1341 -1361(حسینی خادم احد  شهید 
کنم به وحدت و هماهنگی و اطاعـت از قـوانین   شما را توصیه می! اي دوستان

  .و دستورات امام خمینی
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  )خمینی شهر 1346 -1364(انی ندی حسینیسیدرضا  شهید 
خداونـد   ؛بر زمـین بیفتـد  امیدوارم که راه مرا ادامه دهید و نگذارید سالح من 

همۀ شما را در راه رسیدن به اهداف الهـی و درجـۀ نهـایی انسـانیت کـه درخـور       
شهیدان است، یاري بفرماید؛ امام عزیزمان را تنها نگذارید و گـوش بـه فرمـان او    
باشید و از اختالف بپرهیزید و دیگران را به وحدت دعوت کنیـد و اجتماعتـان را   

در مسجد جمع شوید و نمازتان را به جماعت بخوانیـد و  زیاد کنید و سعی کنید 
  .از مسائل روزتان باخبر و آگاه شوید

  
  )میبد 1343 -1361(آبادي  رکن حسینیسیدضیا  شهید 

سنگر مسجدها را حفظ کنیـد و دعـا   ! شماها پدران و مادران و خواهران عزیز
بـود کـه ایـن    کنید براي این روحانیون منسجم و بگوییم که این روحانیت، اصـل  

انقالب شد و به پیروزي پیوست و شما مردم دست را به دسـت بـرادران منسـجم    
  .هم حفظ فرماید] را[روحانی بگذارید؛ وحدت خود را حفظ کنید؛ خدا شما 

  
  )زرین شهر 1344 -1361( ریزيحسینی سیدمحمد  شهید 

کـه  خواهم که امام امت را فراموش نکنید و در هر جا و هـر مکـان   از شما می
و دعا براي امـام و رزمنـدگان    هستید، دست از نماز و دعاي کمیل و دعاي توسل

  کـه بیشـتر دشـمن از وحـدت شـما       سلحشور برندارید؛ اتحاد خود را حفظ کنید
  .ترسدمی
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  )تهران 1344 -1365( وسنگن حسینی علی حسین سید شهید 
شـما را بـه تقـوي و نظـم در کارهایتـان       ،قبل از هر چیـز ! برادران و خواهران

کنم و اینکـه آمیختـه بشـوید بـه خلـق اهللا؛ رحـم و شـفقت و وحـدت          توصیه می
هایتـان از هـم   مابینتان و شدت عمل در مقابل دشمن فراموش نشود که اگـر دل 

 قـرآن و کتـب دینـی و مخصوصـاً    . متفرق شود، اول شکست اسالم و انقالب است
  .و اطاعت از والیت فقیه را فراموش نکنیدادعیه را زیاد بخوانید 

  
  )اصفهان 1345 -1363(آبادي  عاشق حسینیسیدمحمد  شهید 

امام عزیزمان را تنهـا نگذاریـد و گـوش بـه فرمـان او      ! پرور شما اي امت شهید
  .باشید؛ از اختالفات دست بردارید و دیگران را به وحدت دعوت کنید

  
  )مشهد 1339 -1364(فیاض   حسینی کاظم سید شهید 

. یگانگی را حفـظ کنیـد  ] و[امام امت، وحدت ! پرور ایران و اما شما امت شهید
اسالم سمبل وحدت جامعـۀ ماسـت؛ وحـدت و یگـانگی را حفـظ      ! امت خداجوي

و  اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   و«. دست خدا همیشه با جماعـت اسـت  ] که[کنید 
پـذیر نخواهیـد    گـاه آسـیب  ، پیروزید و هیچ]باشید[اگر وحدت داشته  ؛1»التفرقوا

  .بود؛ خداوند همیشه با شما خواهد بود
  

  )فیروز آباد 1337 -1365(پرست  حقعباس  شهید 
مبادا خداي ناکرده در تشخیص حق، خودتان را به هالکت اندازید؛ پردة باطل 
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وحـدت کلمـه داشـته    را بدرید و به چهرة حق بنگرید کـه چقـدر بشـاش اسـت؛     
  .باشید
  

  )زنجان 1346 -1365(حمیدي منصور  شهید 
امـام   »هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «هنـوز صـداي   ! خواهران و برادران مسـلمان 

    غـرب در صـحراي خـونین کـربال بـه گـوش      هاي از پشت کوه )لیه السالمع(حسین
پاسـخ   رسد و شهداي ما با ریختن خون خود، با تکبیر و اهللا اکبر بـه ایـن نـدا   می

خواهم که نگذاریـد خـون   می ااز شم! واهران و برادران مسلمانخ. دهندمثبت می
مال گردد و از امام عزیزمان اطاعت کنید و اوامرش را در هر زمینه شهدایمان پاي

وجـودش   ةعمرتان، امام عزیزمان که ذره ذر ۀمو به مو اجرا کنید و تا آخرین لحظ
و وحـدت خودتـان را    پیـروي و حمایـت کنیـد   تپد، عفین میبراي اسالم و مستض

باشـد کـه   . حفظ کنید و با وحدت خود، منافقین و ضـدانقالبیون را نـابود سـازید   
  .اتحادتان مشت محکمی بر دهان استعمارگران و منافقین و ضدانقالبیون باشد

ها بگویید از سر راه حزب اهللا کنار برونـد  گروهک ۀهمچنین به منافقین و بقی
  .مواج خروشان امت مسلمان و حزب اللهی به هالکت خواهند رسیدوگرنه در ا

  
  )خرم آباد 1307 -1365(  الغیب  حیات الدین نجم سید شهید 

بنده براي اینکه دین خود را ادا کرده باشم و طبق وظیفۀ ! فرزندان و خویشان
کـه برابـر کفـار و ظـالمین سـر       )لیهم السالمع(شرعی و سنت ائمه و امامان معصوم

فرود نیاوردند و تا آخرین قطرة خون خود، میدان مبارزه را ترك نکردند، با لبیک 
به جبهۀ ایمان بر کفر، نـور علیـه ظلمـت و حـق بـر باطـل        به نداي امام عزیزمان
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خبـران زمـان    روم تا بتوانم در حد توان در برابر دشمنان دین خدا و از خدا بی می
ا اینکه ملت مسلمان و مستضعف جمهوري اسالمی ایران از چنـگ ایـن   ت 1بایستم

دژخیم و ددان سنگر در امان باشند و مسلمانان با وحدت و همبسـتگی خـود در   
بتوانند دین خدا و کتاب آسمانی را  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زیر سایۀ امام زمان

اندیشـند و گرفتـار ایـن     در سرتاسر گیتی به آن کسانی که هنوز به مادیـات مـی  
پرستی هستند، بفهمانند تا ریشۀ ظلـم و سـتم در جهـان خـدادادي      غریزة مادي
  .برکنده شود

  
  )هریس 1343 -1362(زاده  حیدرعادل  شهید 

آن را برداریـد و بـا دشـمن     نگذارید اسلحۀ من از دستم به زمین افتد؛ حتمـاً 
ترسـند؛ شـما هـم     اسالم بجنگید؛ چون منافقین با بودن وحدت در میان شما می

  .باید چون کوهی محکم بایستید و منافقین را نابود کنید
  

  )جرقویه 1348 -1366(حیدري عبدالحمید  شهید 
همیشه و در همه حال انسجام و اتحاد خـود را حفـظ نماییـد    ! اي امت اسالم

طـور کـه تـا     تواند بر شما غلبه نماید، همـین  با حفظ وحدت، هیچ نیرویی نمیکه 
  .حاال نتوانسته است

  
  )بیرجند 1343 -1362(خاتمی  سعید سید شهید 

اکنون به عنوان خانوادة شهید در جامعه مطرح هستید؛ مردم شما هم! عزیزان
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کنند و از شما انتظارات خاص دارند؛ حرمـت خـون    با دید دیگري به شما نظر می
؛ در نشـر  ]باشـید [رساندن اهداف آنان به جامعـه کوشـا   ] در[شهیدان را حفظ و 

حسینی کوشا بوده و بـا   »هل من ناصر«فرهنگ شهادت و یاري رساندن به نداي 
  .تالش و کوشش سعی در ایجاد وحدت و استحکام پایۀ نظام اسالمی نمایید

  
  )تهران 1345 -1364(خاتمیان  مصطفی سید شهید 

نمایم، ما دستمان از ایـن دنیـا کوتـاه اسـت، تـا       به ملت عزیز ایران توصیه می
کوشـش  ... اهللا و  توانید براي حفظ وحـدت و سـرافرازي حـزب    جایی که شما می

هـا را خـالی    کـنم کـه جبهـه    نمایید و به جوانان غیور و رشید ایـران وصـیت مـی   
  .امام باشند و امام را تنها نگذارندشنگذارند و در خط 

  
  )سپیدان 1334 -1362(خادم  اهللا عنایت سید شهید 

اکنون زمانی فرا رسـیده اسـت کـه رسـالت خـود را نسـبت بـه خـدا و خلـق           
مسلمان ایران ادا کنیم و امید بر اینکه با توسل به خداونـد متعـال بتـوانیم تمـام     

کشورمان خـارج کنـیم، هرچنـد کـه هـدف      دشمنان اسالم و مسلمین را از خاك 
هدف اسالم است و این یکی از وظایف هر فرد مسلمان است کـه در   ؛خاك نیست
انـد، وحـدت و    کـه هنـوز قـدرت الهـی را ندیـده      1]سـرزمین [ان این  برابر متجاوز

  2.همکاري الزم را بنماید
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  )اسدآباد 1350 -1363(پشوتن   خلوصی علی شعبان شهید 
هـا نبودنـد، اسـالم هـم نبـود و      روحانیت دفاع کنید که اگر ایندر همه جا از 

هـا  هـا و قلـم  طور که اماممان گفته است، سالح وحدت کلمه داشته باشید و همان
  .به سوي آمریکا نشانه بگیریم تا این استکبار جهانی را نابود کنیم] را[

  
  )دهدشت 1351 -1367(دانشی سلیمان  شهید 

قرآن و خط امام خمینی و روحانیت مبـارز و همیشـه   تنها ! برادران و دوستان
فکـري رهـایی بخشـد و بـه      -تواند ما را از انحرافات ذهنیدر صحنه است که می

سوي اهللا رهنمون گرداند و باید هرچه بیشتر به سوي قـرآن روي آوریـد و بـه آن    
ار گونه که هست، دریافت نمود و با تمام قوا براي خدا کـ عمل کرده و آن را همان

کرد و در این راه هیچ سستی بـه خـود راه نـداد و همـدیگر را دوسـت بداریـد و       
انـدازي را کنـار بگذاریـد    ها را بردارید و تفرقهوحدت را حفظ کنید و باند و دسته

زند و گـوش بـه فرمـان امـام باشـید و راه      که تفرقه، اخوت و برادري را به هم می
  .شهیدان را ادامه دهید
هـا را  بانـد و دسـته  . وحدت را حفـظ نماییـد  : اهللا دارم حزبو توصیه به امت 

زنـد و  مـی  اندازي را کنار بگذارید کـه اخـوت و بـرادري را بـه هـم     تفرقه. بردارید
  .نگذارید افراد جاسوس بین شما رشد کنند

  
  )سمیرم 1304 -1365(داودي سیداکبر  شهید 

سفارش من به شما این است که دست یگانگی و وحـدت بـه   ! ملت شهیدپرور
هم دهید و از تفرقه جداً خودداري نمایید و با وحـدت خـود مشـت محکمـی بـر      
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  .دهان استکبارگران جهانی بکوبید
  

  )کازرون 1341 -1360(دستمزد عباس  شهید 
شـیطان هـر   ها گوش ندهید که   وحدت اسالمی خود را حفظ کنید و به شایعه

لحظه در صدد این است که انسان را به گمراهی بکشاند و امیدوارم که ایـن ملـت   
اعتصـموا بحبـل   و«: فرماید هاي قرآن عمل نمایند؛ باز هم قرآن می مسلمان به آیه

زیـرا اگـر    ؛»به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشـوید « ؛1»و التفرقوا اهللا جمیعاً
] را[وحدت خود را حفظ کنید، هیچ ابرقدرتی طمع اینکـه بـه شـما حملـه کنـد      

  .ندارد
  

  )ساوه 1340 -1360(سلیمان دالور  شهید 
اکنون انقالبی عظیم با تکیۀ کلی به مبانی اسـالم بـا نـام انقـالب اسـالمی       ...

نیاز مبرم به ایثـار، فـداکاري، حاکمیـت خـدا بـر تمـامی وجـود         2صورت گرفته و
زه بـا  گونه از غیر خـدا، مبـار  انسان، به جاي فرمانروایی هواي نفس و اطاعت برده

الخصـوص اسـتقامت، بردبـاري، حفـظ وحـدت و      علـی  دشمنان داخلی و خارجی،
نی وظیفـۀ هـر فـرد مسـلما    . اطاعت و تقبل رهبري خداپسندانۀ امام خمینی دارد

باشد که به هر وسیله و در هر جایی که حضور دارد، از اسـالم و انقـالب دفـاع    می
  .کند
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  )سبزوار 1343 -1361(لبري د محمد دسی شهید 
ترین وصیتم به ملت قهرمان ایران، این است کـه وحـدت کلمـه را حفـظ     مهم

گـاه و بـه هـیچ    کنید و همیشه پیرو روحانیت اصیل و در خط امام باشند و هـیچ 
  .این حسین زمان را مانند مردم کوفه تک و تنها نگذارید ،وجه امام خمینی

  
  )تهران 1343 -1362(دورانی محمد  شهید 

ام و امت شهیدپرور دارم را به تمامی دوستان و آشنایان و خانواده 1این وصیت
که خط امام را فراموش نکنند و با پیـروي و عمـل خـود ثابـت کننـد کـه ماننـد        

به فرامین امام عزیز، این امانت الهی در میانمان، عمـل  . صحنه هستندهمیشه در 
کنید و براي این مرد مجاهد و نستوه دعا کنید و وحـدت کلمـه و همبسـتگی را    

  .حفظ نمایید و در نمازهاي جمعه و دعاي کمیل و دیگر دعاها شرکت نمایید
  

  )تهران 1336 -1359(دوست مهربان رضا  شهید 
این است که پیرو خط امام باشند و وحدت ] براي ملت[هدا پیام من و تمام ش

  .هاي چپ را نخورندرا از دست ندهند و گول این گروه
  

  )قم 1343 -1361(دولتی رضا  شهید 
من ابتدا از ملت عزیز و قهرمان ایران خواستارم که سعی کنند هرچـه بیشـتر   
پیرو راه امام خمینی و رهبر انقالب اسالمی باشند و نیز هرچـه بهتـر بـه قـوانین     
اسالم عمل کنند و نیز وحدت را حفـظ نماینـد تـا دشـمنان نتواننـد بـه انقـالب        
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  .آسیبی برسانند
  

  )یاسوج 1345 -1362(  پور دهراب اهللا عین شهید 
انـدازه  ] یـک [همه را به کن و ]نگاه[ اقوام به یک دیدگاه ۀبه هم! ... اي برادرم
سبب  داده و جهت خدا قرار در و 1یها را راهنمایی کن نآسعی کن  دوست بدار و

ه با کسی ب چه هستی و اگر ؛متواضع باش فروتن و .ها باش نآ وحدت] و[ انسجام
  .نشو رجز دشمنان خدا درگی

  
  )تفت 1346 -1362(دهقان بنادکوکی محمد  شهید  

جنگـیم و  مـی  نه براي خاك هدف ما مقدس و الهی است؛! برادران و خواهران
کنیم؛ براي دفـاع از  ما براي حفظ دیانت و شرافت خود مبارزه می. نه براي قدرت

بـا  بنابراین خود را براي مبـارزه  . کنیماسالم عزیز و میهن اسالمی خود مبارزه می
وصیتم به شـماها ایـن اسـت کـه راه شـهدا را      . تر کنیددشمنان خدا از قبل آماده

  .ادامه دهید و رهرو امام باشید و وحدت خود را به خوبی حفظ کنید
  

  )میبد 1344 -1361(یخدانی  دهقانیعباس  شهید 
اما را دعا کنید و او را تنها نگذارید و مثل مردم کوفه نباشـید  ! اي مردم مبارز

را تنها گذاشتند و در کارهایتـان نظـم داشـته باشـید و بـا      ) لیه السالمع(حسینکه 
وحدت و هماهنگی، پوزة ابرقدرت شرق و غرب یعنی آمریکا و شوروي را به خاك 
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؛ 1»و التفرقـوا  و اعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً «: فرمایـد  ذلت بکشانید چنانکه قرآن می
  .»متفرق نشویددسته جمعی به ریسمان خدا چنگ بزنید و «

  
  )مشهد 1339 -1364(ذوقی محمدحسن  شهید 

سـعی کنیـد گـول    ! بـرادران : و اما سفارش به برادران و خواهران هموطن مـن 
  .و امام امت را تنها نگذارید 2منافقین را نخورید و وحدت را بین خود حفظ کنید

  
  )تهران 1343 -1365(رحمانی  محمد شهید 

. شـود مـی  خون جوانان اسـالم آبیـاري شـده و    ااین انقالب، انقالبی است که ب
هرکسی که بخواهد بر ضد این انقالب، حرکتی از خود نشان بدهد و مبارزه کنـد،  
تا وقتی که این ملـت مسـلمان وحـدت خـود را حفـظ کـرده و بـه رهنمودهـاي         

ها، نابود خواهنـد  دهند، دیر یا زود آن ضداسالمپیامبرگونۀ امام امت گوش فرا می
  .چرا که خریدار خون شهدا خداوند متعال است ؛شد

. سخنی هم با شما دارم و آن اینکه یاري کنید حضرت امـام را ! اي مردم عزیز
چـرا کـه یـاري او یـاري      ؛قدم بـه قـدم ایشـان را همراهـی کنیـد     . پیرو او باشید

؛ یـاري  )علیـه السـالم  (اسـت؛ یـاري حضـرت امیـر     )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (پیغمبر
دوسـت  . اسـت  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(، یاري امام زمان)علیه السالم(اباعبداهللا

با مشکالت . تقوا پیشه کنید. دشمن بدارید دشمنان او را] و[بدارید دوستان او را 
. مال شـود ها پايدیگر آنکه نگذارید این خون. طور که هستیدمبارزه کنید، همین
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  .وحدت را حفظ نمایید
  

    )تهران 1345 -1361(رحیمی دالمجید عب شهید 
پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسـد و در  ! اي ملت قهرمان

انـد وحـدت کلمـه داشـته      این کشور آزاد و خودکفا که امام هم بارها تاکید کـرده 
هایی که چه از خارج کشور و چه در داخل کشـور بـه وسـیله    تهاجم] از[باشید و 

 .جلوگیري کنید ،گیرد]می[منافقین صورت 
  

  )تهران 1347 -1365( زاده فرساد رسول محمد شهید 
به گونـه (همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز ! ... برادران

توانیـد بـا   ایجـاد کننـد و تـا مـی    دشمنان در بین شما تفرقه ) اي رفتار نکنید که
ها از جامعـۀ مـا کنـده شـود و     اهللا ریشۀ آن شاء چنین اشخاص مبارزه کنید تا ان

شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند، روز بدبختی مسلمانان 
تواننـد بـر مـا    زیرا دشمنان ما با وسیلۀ جنگـی نمـی  (هاست و روز جشن ابرقدرت

پـس مبـادا وحـدت    ). اما از راه تفرقه حتماً بر ما پیروز خواهنـد شـد   پیروز شوند،
زیـرا   ؛)همواره با روحانیت در خط امـام و اسـالم باشـیم   (دار سازیم خود را خدشه

اي کـه طبیـب نـدارد، آن    جامعـه . باشند، طبیبان روحی و قلبی ما می1روحانیون
  .اي هم نداردجامعه افرادش بیمارند و فایده
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  )قزوین 1340 -1363(رسولی تقی محمد شهید 
واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و ال    «: فرمایـد قرآن کریم می! ... اي امت مسلمان

تحت ! اهللا اي ملت حزب 1».به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید« ؛»تفرقوا
دشـمن وحشـتناك   ] بـراي [آن چیزي که . لواي اسالم عزیز وحدت داشته باشید

مبـادا از صـحنه خـارج    . ن و شجاعت شماست و بـس اوحدت و ایماست، در پناه 
  .شوید و گول شیاطین را نخورید

  
  )الیگودرز 1339 -1361( محمدحسن رشیدي شهید 

اکنـون در سـنگري   اي برادر و خواهر عزیز که هـم  :سخنی با همشهریان عزیز
با وحدت و بردبـاري خـــود بـه نـداي     ! مستحکم در پشت جبهۀ آتش قرار داري

گوي و مجال حرکت به منافقین داخلی و دیگـر اجانـب از خـدا    رهبر کبیر، لبیک
خبر نده تا هرچه زودتـر تو هم به تنها آرزویت کـه پیـروزي کامـل اسـالم بـر      بی

زیرا در این شرایط، دژخیمـــان و خونخوارانی هستند کـه   ؛]برسی[کافرین است 
  .م استتنها آرزویشان، گرفتن انقالب اسالمی از شما مرد

  
  )تهران 1345 -1367(رشیدي جهان سعید  شهید 

هاي شـما فقـط و فقـط بـه     که تمام حرکات و قدم... از ملت رزمنده خواهانم 
خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت کلمه، دشمن را در هر کجا 

هاي غیراسالمی و غیـر  که هست، خوار و نابود کنید و به منافقان و دیگر گروهک
خط امام، فرصت فعالیت نداده و با سالح ایمان به جنـگ آنـان رفتـه و اسـالم را     
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اسالم و روحانیت را تنها نگذاریـد کـه سـعادت دنیـا و     . پیروز و کفر را نابود کنید
  .آخرت در این است

  
  )اقلید 1341 -1367(عبدالرحمن رضاخانی  شهید 

وحـدت خـود را بـا روحانیـت اسـتحکام       فرمان امام عزیـز را مجـري باشـید؛   
بخشیده و در جهت استقالل فرهنگی کوشـش کنیـد تـا بتوانیـد در ابعـاد دیگـر       

  .مستقل باشید
  

  )شبستر 1341 -1362(رضازاده گروسی محمد  شهید 
وحدت را حفظ کنید که زمـانی، بیچـارگی بـر    ! اهللا و انقالبی ایران ملت حزب

  .زیاد شودرسد که تفرقه در بین ما می 1ما
  

  )فریدن 1341 -1362(رضایی محمد شهید  
از اخـتالف بپرهیزیـد و   . اطاعـت از امـام کنیـد   ! و شما پدرم و برادران عزیـزم 

دیگران را به وحدت دعوت کنید و استقامت کنید و صـبر داشـته باشـید کـه بـا      
مبـادا خـداي نـاکرده    . و پیروزمان خواهید کرد] داده[استقامت خود، ما را نجات 

  .زیرا آنان که رفتند و شهید شدند، بندگان صالح خدا بودند ؛سست شوید
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  )تهران 1344 -1361(رضایی خمامی باقر  شهید 
به اسـالم دعـوت    ]و[ ها را به وحدتخواهم آنمی ؛مسلمین و مصلحان 1تمام

  .4»متفرق نشوید 3وبه ریسمان خدا چنگ زنید ] همگی[«! اي مسلمانان 2.کنم
  

  )تهران 1342 -1362(رعیت احمدآبادي رضا  شهید 
گـاه از سـر شـما کـم نشـود و      امیدوارم که سایۀ پروردگـار هـیچ  ! امت قهرمان

امیدوارم کـه موضـع و سـنگرگیري خـود را در برابـر کفـار و ضـدانقالب داخلـی         
هـا کوتـاهی   دریـغ خـود بـه جبهـه    هاي بـی گاه از کمکمحفوظ نگه دارید و هیچ

هـا بـر کفـار    تـوانیم در جبهـه  و وحدت است که می نکنید، چون به وسیلۀ کمک
  .ها را نابود کنیمچیره شویم و آن

  
  )تویسرکان 1336 -1367(عبدالرضا رفعت  شهید 

مریکا این شیطان بزرگ و طبل تو خالی و حتی شوروي این جنایتکـار بـدتر   آ
در  )عصر خمینـی و امـت خمینـی   (هاي ضعیف امروزه این مدافع خلق ،مریکاآاز 

ترسـند و آن مسـئله اسـالم اصـیل و خـالص و       تمام دنیا فقط از یک مسـئله مـی  
اي سـعی در تحـت فشـار قـرار      به هر ترتیب و هر نیرنـگ و توطئـه   .فقاهتی است

هـا و ایـن    و راه خنثـی کـردن تمـامی ایـن توطئـه      5دارنـد دادن آن و نابودي آن 
                                                             

 از تمام: در اصل وصیت -1
 کنممی: در اصل وصیت -2
  تا: در اصل وصیت -3
 103؛ سوره آل عمران، آیه »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -4
  هستند: در اصل وصیت -5
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ــ رهبـري و   3مکتب ـ 2ـ وحدت 1 :باشد مسئله می 3  هاي غربی و شرقینیرنگ
  تبعیت از رهبري

  
  )دامغان 1347 -1366(رمضانیان محمدحسن  شهید 

اندازي کنند و جبهه را خالی نگذارید که کفار در بین شما تفرقه! شما برادران
تـوان بـر   چرا که در کنار وحدت، می ؛حکومت کنند و حیثیت خود را حفظ کنید

  .دشمنان و کفار و منافقین غلبه کرد
کسی فکـر نکنـد   . باید شما براي مردم الگو باشید! ... امکلمه با خانوادهو چند 

باید مردم را براي جهاد و کار خیر تجهیـز کنیـد و وحـدت را    . ایدکه خسته شده
  .حفظ کنید

  
  )شیراز 1345 -1365(رنجبر عبدالرضا  شهید 

اگر عاشق حقیقی اسـالم هسـتید رو   ! و اي تمامی عاشقان شهادت! اي جوانان
ها و مساجد بـا شـعار اهللا   همان عهد و پیمان که در خیابان] به[به جبهه کنید تا 

استوار و  .وفا کنید ،اکبر، خمینی رهبر با خداي خویش و امام بزرگوار بسته بودید
قـدر روحانیـت را    ]و[ حفـظ کنیـد  تان را  همبستگی و وحدت الهی، محکم باشید

  .بدانید
 

  )بهار 1339 -1365(  صولتی  رنجبررضا علی شهید 
پیامی هم  .به روي کاغذ بیاورم ،را که در ذهنم است ]ي[ لئوقتی نیست مسا

نیست و ندارم که در مقابل این سیل خروشان و امت همیشـه در صـحنه عنـوان    
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ولـی از   .ن را همیشه ثابـت کردنـد  ه آبند و عمل ندا خود را می ۀها وظیف نآ. بکنم
 ،خداوند بخواهید که این وحدت را از شـما نگیـرد کـه هـر موقـع جـدایی بیفتـد       

هـاي خـورده    ن ضربهآزند و تمام استفاده کرده و ضربه هولناکی می 1ءوسدشمن 
  .دنزنمی به اسالم ،خرین توان که دارندآا بشده را 

  
  )تبریز 1340 -1360(محمد روحی کندوانی  شهید 

هــا و از مقاومــت و پایــداري در راه ســختی! ایــداي کســانی کــه ایمــان آورده
ها در جنگ با دشمن خدا و مردم و پیوند با خدا، نماز، کمک بگیریـد و  نامالیمت

کنندگان است و این جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه بدانید که خداوند با مقاومت
امپریالیسـم بـراي بـه زانـو درآوردن کشـور       ۀترین توطئنیز تازهجمهوري اسالمی 

هاي ارتش و سـپاه  سربلند ایران بود، ولی مقاومت یکپارچه و پیروز امت و رشادت
نغمـۀ شـوم جـدایی و    . آور اسالم، خیلـی زود صـدام را وادار بـه تسـلیم کـرد     رزم

. اختالف بین ملت و تضعیف روحانیت پیشتاز و انقالبی، آخرین حربـۀ آمریکاسـت  
تالف که در نهایت، پراکندگی بین صفوف متحد و به هم فشردة امت را در این اخ

آیا وقت آن نرسیده است کـه از  . شده استپی دارد، اینک دامنگیر ایران اسالمی 
 موقعیت حساس کنونی را درك کنید و فریاد وحـدت ] و[خواب غفلت بیدار شده 

هـا  نظريتنگ ست که ازید؟ آیا وقت آن نرسیده اطلب امام را به گوش جان بشنو
  و دفع یکدیگر بپرهیزیم؟

   

                                                             
  تو: در اصل وصیت -1
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  )کازرون 1343 -1362(رود بخش روان شهید 
اهللا و خانواده و دوسـتان   به شما امت حزب -1: و چند کالمی هم وصیت دارم

چرا که دشمنان  ؛تر از پیش کنیدکنم که صفوف نماز جمعه را فشردهسفارش می
وحـدت   -2. 1اسالم از همین وحدت و یکپارچگی شماها هست که وحشت دارنـد 

 2خود را حفظ کنید و قدر آن را بدانید و از تفرقه و جدایی که کار دشمنان قـرآن 
  .است، جداً بپرهیزید

  
  )دهدشت 1345 -1366(بخت ساالر روشن شهید 

خـواهم کـه   می از این مردم من به عنوان یک فرزند کوچک و ناتوان این ملت،
شـود و یـا    مـی ها بـدرفتاري  هاي دیگري خداي ناکرده با آن اگر در ادارات یا مکان

، شـما ایـن   )اهللا چنین نیسـت  شاء  که ان(شوند  باعث به دردسر انداختن شما می
عظمت شما در گرو گوش دادن بـه فـرامین و   ... عمل را به حساب اسالم نگذارید 

امت است، چون اگر شما گوش به فرمان امام باشید، خود به خـود  هاي امام گفته
شود و وقتی که شـما داراي وحـدت باشـید، همچـون سـتونی      وحدتتان حفظ می

  .تواند به شما آسیبی برساندهاي ظلم و ستم نمیبسیار عظیم هستید که طوفان
  

  )اصفهان 1337 -1361(هنما ر منصورشهید  
آیـات  . در همه حال فقط به خدا اتکا کنیـد و از او یـاري جوییـد   ! ملّت عزیزم

قرآن را بیشتر بخوانید و در آن اندیشه کنید و به سخنان امام توجه داشته باشید 

                                                             
 دارد: وصیت اصل در -1
 قرآن و دشمنان: تیوص اصل در -2
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انقالبیون در شـما رسـوخ   ابعاد حفظ کنید و نگذارید که ضـد مۀ و وحدت را در ه
  1.کنند و بین شما تفرقه بیندازند

  
  )مشهد 1342 -1362(  وف مبینیئر حسینغالم شهید 

اینـک   !هاي شهرك و دیگر برادران ارجمنـد  و بچه ...دوستان و برادران عزیزم 
تـر   در ایمان و وحدتتان راسـخ  ،امیدوارم که شما عزیزان ،ام که من از میانتان رفته

رضاي خدا را بر همـه چیـز مقـدم     .خود راه ندهیده سی بأترین ی گردید و کوچک
بدارید و در امورتان فقط بر خدا توکل کنید و از نماز و صبر کمـک بجوییـد و بـا    

ن آهاي شهید مطهري، طباطبایی، دستغیب و کتـب احادیـث و تفسـیر قـر     کتاب
  .بیشتر کار کنید

  
  )ممسنی 1339 -1360(زارع عبدالحسین  شهید 

یکپـارچگی خودتــان را  ] و[دسـتتان را بــه دسـت همــدیگر دهیـد و وحــدت    
اي بـراي شـماها    گونه خدشـه دارید تا اینکه به یاري حق تعـالی هیچ محفوظ نگه
  .پیش نیاید

  
  )ابرکوه 1346 -1366(ابرقویی زاده  زارعر اذاب شهید 

به خـون   ،گویم که اگر وحدت را از دست بدهیدبه عنوان شهید می! اي مردم
تـرین و  اید و بـزرگ مال نمودهها را پاياید و خون آنتمامی شهیدان خیانت کرده

! ترین عامل پیروزي شما، حفظ انقالب و مقام معظم رهبري است و اي مـردم مهم
                                                             

 بیندازد: وصیت اصل در -1
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ل اهللا تعالی عج(زیرا از امام زمان ؛امام را تنها نگذارید و هرچه گفت، گوش فرا دهید
یرد و به گفتۀ امام، پیرو خط روحانیت باشید که هرچـه  گدستور می )فرجه الشریف

  .داریم از روحانیت داریم
  

 )اصفهان 1348 -1365(زفره زارعی محمدتقی  شهید 
توانید پشتیبان والیت فقیه باشید؛ خواهم که تا میاز شما ملت شهیدپرور می

اسـالم خـدمت   اید و ایشان را و دیگر علما و روحانیونی کـه بـه   طور که بودههمان
کنند را در هنگام نماز دعا کنید و نگذارید منافقان شرق و غرب و داخلـی بـا   می

و  2پیوسـتگی شـما را از بـین ببرنـد    هـم ]به[و شایعات خود، وحدتتان و  1هاحرف
  .مواظب خود باشید تا به طرف آنان کشیده نشوید

  
  )باغملک 1338 -1361(زکوي امیدعلی  شهید 

خانوادة مسلمان الزم است، وحـدت و همـاهنگی هسـت،    چیزي که براي یک 
  .آن را حفظ کنید

  )تهران 1340 -1361(زمانی محمد  شهید 
         گونــه کــه مــا اینجــا در جبهــۀ خــارجی خــواهم همــاناز امــت مســلمان مــی

جنگیم، شما هم در جبهۀ داخلی علیه منافقین و جنود شیطانی مبارزه کنیـد  می
  .گویان بزنیدمشت محکمی بر دهان یاوه و با وحدت یکپارچۀ خود،

  

                                                             
 هايحرف: وصیت اصل در -1
 پیوستگی شما تفرقه نیندازندبین وحدتتان و هم: تیوص اصل در -2
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  )مالیر 1341 -1366( يآباد عباس  زند اهللا شمس هیدش 
 1تـا توانیـد برویـد    بدانیـد شـما راهـی کـه مـی     ! پرور و مسلمان اي ملت شهید

اطاعت مطلق از والیت فقیه و رهبر کبیر انقالب است  2راه ]بمانید[ جاویدان باقی
   .پذیرد و سرنگونی صدام و منافقین در نتیجه وحدت شما برادران تحقق می

  
  )صومعه سرا 1341 -1363( جوزیرك ولی شهید 
منظورم مادر  ،]باشید[ هم دوستی با شما با همکاري و وحدت !زمیعز دةخانوا

  .اید براي ما خیلی زحمت کشیده ]ام است که[ عزیزم و پدر گرامی
  

  )فسا 1343 -1365(ساداتی سیدجالل  شهید 
نسبت به یکدیگر احسـان و نیکـی را فرامـوش نکنیـد و وحـدتتان را هـر روز       

هاي جنگ تحمیلـی را تحمـل کنیـد کـه     ها و رنجتر و بیشتر کنید؛ سختی محکم
  .شوند ها و مشقات خود ساخته میها و جامعه در سختیانسان
  

  )پلدختر 1344 -1361(ساالروند نادر  شهید 
کنـیم کـه بـه    اي جهـاد مـی  باشـد کـه در راه عقیـده   امروز افتخار ما این مـی 

    مانـد کـه مـا پیـروز     غیر از این راهـی برایمـان نمـی    گاهیم و آن کامالَآحقانـیت 
وریـم  آ] می[اي مرگبار بـر فرق دشمن فرود یا شهادت را چون اسلحه شویم ومی

  .رسانم که وحدت کلمه را حفظ نمایندمردم مسلمان می ۀلذا به اطالع کلی و
                                                             

  و: در اصل وصیت -1
  بهتر از: در اصل وصیت -2
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  )قزوین 1349 -1365(ساوه سعید  شهید 
کنم کـه تـا آخـرین    به شما امت مسلمان و همیشه در صحنه ایران توصیه می

بـه  ... قطرة خون که در بدن دارید، از این دین و انقـالب و رهبـر حمایـت کنیـد     
مسئله جنگ را کـه  . عمل کنید] ها[فرا داده و به یکایک آنهاي امام گوش گفته

امام را تنهـا نگذاریـد و وحـدت کلمـه را حفـظ      . مهم است، هرگز فراموش نکنید
  .کنید
  

  )گلپایگان 1346 -1366(سجادي  حمیدرضا سید شهید 
خدا را فراموش نکنید و عوض دودستگی، اسالم را دریابید؛ روح یـک دعـا در   

اینکـه در عـدم وحـدت؛ نگذاریـد عـذاب و غضـب خداونـد        وحدت آن است، نـه  
  .گیر شما شودگریبان
  

 )کاشان 1338 -1365(سجادي  عباس سید شهید 
امام امت و نمایندگانش را حفظ نمایید و مسـلمانان وحـدت داشـته باشـند و     

 1باشد شاد کمتر کنار بگذارند که دشمن  ،ها دارندگونه که بعضی هاي منافقحالت
اش به نفع دشمنان اسـالم بـر علیـه     استفاده نگردد که همهء و از خون شهید سو

تـر و همچنـین جماعـات را بـه پـا       خون شهید است، نماز جمعه را هرچه باشکوه
  . دارید و از اهم امورات قرار دهید

   

                                                             
  باشددشمن شاد کم می: وصیتدر اصل  - 1
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  )تهران 1347 -1366(سجادیان  مصطفی سید شهید 
ایـد، پیکـر تمـامی     داده شما امت اسالمی با وحـدت و همبسـتگی کـه نشـان    

تواند در برابر شما امت اسالمی  اید و هیچ ابرقدرتی نمی ابرجنایتکاران را آتش زده
طور که دیده شده، دشـمنان   و قهرمان قد علم کند و بخواهد حرفی بزند و همین

از صمیم قلب افتخـار   اند و من واقعاً اسالم و شما هم از همین اتحاد به لرزه افتاده
طــور کــه  کــه در میــان ایــن چنــین امتــی هســتم؛ شــما بایــد همــین کــنم  مــی

ایـد، ایـن منـافقین کـوردل و      ابرجنایتکاران شرق و غرب را زیر پا لگـدمال کـرده  
شان خفه کنید و کشـور   هاي داخلی را قبل از انجام هر جنایتی، در نطفهگروهک
  .مان را رو به بهبودي کامل سوق دهیداسالمی
 

  )همدان 1346 -1367( سرابی ناصر شهید 
 !ایـم تان را داشـته شناییآنحوي توفیق ه شما اي برادران و دوستان عزیز که ب

هـاي پـوچ   اهللا حاللمان کنید و وحدت خود را محکـم کنیـد و بـه حـرف     ن شاءا
  .منافقین گوش ندهید

  
  )تهران 1320 -1359(سرپرست عباس  شهید 

نماید، بایستی یکپارچگی ملت ما اگر بخواهد یکپارچگی و استقاللش را حفظ 
سوز شوند؛ در غیـر ایـن    باشند؛ یکپارچه شمع باشند، دشمن] داشته[وحدت ] و[

  .اش حتمی است پاشیدگیهم و از 1صورت، انحالل
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  )تهران 1345 -1365( سروري نبی شهید 
قدم باشید و با تمسک به  ثابت ،کنم در ایمان به اسالم از شماها درخواست می

مهـر و محبـت را    وحدت و یکپـارچگی،  ن،آشنایی عمیق با اسالم و قرآ ،اهللا  حبل
قـدر زیسـتن در پرتـو     1ودر میان خـویش برقـرار نماییـد و در پـی دیـن باشـید       

در هیچ زمـان ایـن    بدانید و حضرت امام را رهبري گرانقدر ]و[ جمهوري اسالمی
ــ ــتفاده از      ۀهدی ــان و اس ــان خودت ــتگی می ــد و از همبس ــا مگذاری ــی را تنه اله

ولیت بزرگی که بر دوش فرد فرد شما نهفتـه  ئمس 2وامام  ۀرهنمودهاي پیامبرگون
  .ییدآبر ،است
  

  )سپیدان 1339 -1363(سعادت  ضیاءالدین سید شهید 
: دو سفارش از ایـن بـرادرت بشـنو، در حـد امکـان عمـل کـن       ! برادر و خواهر

نخست، تزکیه و دوم، وحدت؛ زیرا که انسان در رعایت کردن این دو مسئلۀ مهـم  
  .دان تاریخ بیندازد تواند کلیۀ متکبرین را از پاي درآورد و به زباله است که می

  
 )نجف اباد 1341 -1360(عبدالحسین سقایی  شهید 

و  طور که بارها امام گفتند وحدت کلمه را حفظ کنیـد  خواهم همان از شما می
الاقل به رهنمودهاي امام بزرگوارمان گوش بدهید که در غیر ایـن صـورت خـون    

  .اید مال کردهصدها و هزارها شهید را پاي
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  )کرج 1338 -1361( نژادسلیم نوروزعلی شهید 
خـواهم کـه راه تمـام    از شـما مـی   !شـهیدپرور  و اهللا اي امت حزب ،بعد از من

میـان شـما نفـوذ     هـا در یخـارج  منافقین ونگذارید که  شهیدان را ادامه دهید و
همه با هم وحدت داشته باشید و با دشمنان دین مانند  !اي امت شهیدپرور. کنند
  .مبارزه کنید )لیه السالمع(علی

  
  )مراغه 1342 -1363( سهراب درخش  ارضعلی شهید 

وحـدت خـود را حفـظ     ! ...ماي امت امـا  ،مادران پدران و خواهران و برادران و
دعـاي   جماعـات و  اجتمـاعی نمـاز جمعـه و    عبادي و در مراسم سیاسی و .کنید

ن بـیم  آانقـالب اسـالمی از    شرکت جویید که همانا دشمنان اسـالم و ...  کمیل و
نـان از منـابع   آدسـت   وحدت کلمه پیدا کننـد و  که مسلمین متحد شوند و دارند

 خواهنـد هـر   هـا مـی   نآ .مسلمان قطع شـود  هاي مستضعف و سرشار ملت غنی و
منـابع  ...  اسـتثمار و  غارت، لشکرکشی، استعمار و از راه قتل و ،شود که می طوري

ترین  دانند که بزرگ ها می نآ حفظ کنند و خود را در کشورهاي تحت سلطه خود
دانند که  نان میآ انقالب اسالمی است و اسالم و ،نان وجود داردآخطري که براي 

با صـدور انقـالب اسـالمی     ن در سرتاسر گیتی وآقر احکام اسالم و 1نبا پیاده شد
پس بکوشید صـفوف نمـاز    .ماند ها باقی نمی نآدیگر جایی براي ماندن  ،جهان در

 ،تر شدن صفوف شـما  بدانید که با فشرده .تر کنید را فشرده...  جماعات و جمعه و
اي امـت   .شـود  غرب وارد می هاي شرق و ابرقدرت ةمشت محکمی بر پیکر پوسید

له اصـلی قـرار   ئمسـ  ،به گفته امام جنگ را بنا ها را از یاد نبرید و جبهه !اهللا  حزب
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ها را بـا   جبهه .به این جنگ بستگی دارد ،ما شرف اسالم و دهید که همانا عزت و
خـرین  آهـا   اهللا به ایـن زودي ء شا  تر بکنید که ان پرمعنوي تر و حضور خود فشرده

ـ   پس مانده فرینـان خیبرگشـاي از میـان برداشـته     آجروسـیله ف ه هاي صـدامیان ب
نماز وحدت را در حرم حسینی بـه امامـت امـام     شود و راه کربال باز می شود و می

باشد که خداوند این توفیق را به ما نصـیب کنـد کـه بـه      .کنید خمینی برگزار می
  .)اهللاء شا  ان( ها عمل کنیم نآبه  و شنا باشیمآانقالبی خود  وظایف اسالمی و

  
  )تهران 1343 -1361(منصور سهرابی  شهید 

الشأن اسالم و مسلمین گوش فرا دهید به سخنان رهبر عظیم !اي ملت فداکار
و  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(و امام زمان» هللاال اله اال ا«تا همه بتوانیم زیر پرچم 

  .با کلمۀ وحدت شر کفار و منافقین را برچینیم
  

  )قم 1334 -1365( سیاوشی نادعلی شهید 
ها را فراموش نکنیـد و همیشـه   وحدت قلبی و جبهه :پیام به امت پشت جبهه

خرت هم آتا در  ،خر در صراط مستقیم باشیدآتا  ؛فرمان امام امت باشیده گوش ب
زادي قـدس عزیـز از   آبه امید زیارت کـربال و   .با بزرگان دین اسالم محشور شوید

ها و به امید گسترش اسالم در سراسر جهان و تعجیل در فرج چنگال صهیونیست
و به امید  ،)ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهديم، شدگان عالقا و سرور دربندکشیدهآ

  .... اهللا خصوص ایران و باالخص امت حزبه ب ،وحدت قلبی در بین مسلمین
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  )کاشان 1340 -1362(زاده  حسنسید مصطفی سید شهید 
خدواند شما را انتخاب کرده و بر شما منت گذاشته تـا  ! اي ملت قهرمان ایران

راي ظهــور ولــی اهللا العظــم امــام بــدیــن او را در روي زمــین حــاکم و زمینــه را 
آماده سازید تا مستضعفان بـر مسـتکبران پیـروز     )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

قیام کربال  ۀه این قیام شما دنبالگردند و شکر این نعمت بزرگ را کنید، بدانید ک
اسـتوار و   ،باشـد از هـیچ قـدرتی نترسـید     باشد و چون براي رضاي خداوند می می

ایـد و در   وحدت خود را حفظ کـرده  ؛اید نگونه که تاکنون بودههما ]باشید[ مصمم
درکنـار   و] او[ ایـد و یـاور   والیت فقیه و گوش به فرمان امام امـت بـوده   یۀزیر سا

 . روحانیت این همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید
  

  ) قم 1347 -1365(کیهانیان  سیدي مظهر سید شهید 
امروز تمام کفر برابـر اسـت بـا یـک دیـن      ! اي برادر و خواهر مؤمن و مسلمان

  .اسالم و بر هر یک یک شما واجب است وحدت داشته باشید
  

  )فسا 1342 -1363(شادمانی شاهپور  شهید 
دهیم، باشد که قطرات خون ما بر اثر وحدتی کـه بـین    ما کلیۀ شهدا خون می

ما ایجاد گردیده، سیل گردد و ریشۀ کفر و ظلم و استکبار جهانی را بیندازد؛ پس 
شما هم با هم وحدت داشته باشید و اگر خداي نکرده راهـی را طـی کردیـد کـه     

گیرند  سر راه شما را میخالف وحدت بود، در آن دنیا مطمئن باشید که شهیدان 
هـا سـر راه   و خداوند از شما مؤاخذه و عذاب خواهد کرد و در این دنیـا خـون آن  

  .گیرد شما را می
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  )اردکان 1347 -1364(اشتیجه  شاکري محمد سید شهید 
امروز ما باید وحدت و یکپـارچگی خودمـان را حفـظ کنـیم تـا بتـوانیم ایـن        

  .ها را چون صدام نابود کنیمآننشاندگان آمریکا و دست، جرثومۀ فساد
  

  )آبادنجف 1344 -1362( شاهپوري اکبر شهید 
خواهم که وحدت خود را حفظ نمایید، دست از نفاق از شما ملت مسلمان می

حل کنید و همواره پشت سر امـام   ،بردارید، اختالفات را در کنار امام جمعۀ محل
  .حرکت کرده و تا پیروزي کامل اسالم دست از مبارزه برندارید

  
  )نجف آباد 1341 -1363( محمديشاه حسینغالم شهید 

دشــمنان اســالم و  .مواظــب باشــیم کــه گــول نخــوریم !بــرادران و خــواهران
کـه تمـام    بیـنم  مـی . درصدد از بین بردن اسالم هستند ،جنایتکاران شرق و غرب

 .روز وحـدت اسـت   ،امـروز  .شـوند  می 1امر متحدمنطقه براي این  ]ی[عدول ارتجا
  .تمام مسلمین باید دست به هم بدهند و از دین خدا حمایت کنند

  
  )اهواز 1341 -1361( یشبرنگعبداهللا  شهید 

راه شـهیدان را   ...این اسـت کـه   ! خطابم به شما اي امت مسلمان و شهیدپرور
وحدت خـود را حفـظ کنیـد و    . مال شودنگذارید خون شهیدان پاي ادامه دهید و

نان و منافقان بار دیگر وارد حکومـت  ئهمیشه در صحنه حضور داشته باشید تا خا
  . اسالمی نشوند
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  )تهران 1336 -1365( سشمناصر  شهید 
من به ملت ایران این است که شما با وحدت کلمه و یکپارچگی خـود،   ۀتوصی

در مقابـل  . هـاي امپریالیسـم جهـانخوار را خنثـی کنیـد      هئـ توط توانید تمامیمی
انتقادهایتـان در جهـت   . وقت اظهار نارضایتی نکنید کمبودهاي فعلی جامعه هیچ

زیرا در روز قیامت تمامی شما در قبال خـون شـهیدان پاسـخگو     ؛سازندگی باشد
  .هستید
  

  )مبارکه 1343 -1361(  شریعتی اهللاید شهید 
مبـادا   ؛همیشه و در هر زمان حامی روحانیت باشـید : ملت ایرانپیام من براي 

 .مواظب باشید که مانند اهل کوفه نباشید ؛وریدآزمانی این قلب طپنده را به درد 
ولیت شما پاسداري از خـون  ئگشا هستید و مس شکن و راهشما امروز بت !اي ملت

رهبـر مـا بـه     بیش از صدهزار شهید است و این مشعل را مکتب ما، وحدت مـا و 
  .رامش دهیدآهمیشه و هر جا قلب خودتان را با خدا  ؛دستمان داده است

  
  )الرستان 1344 -1365(شریفی شیرزاد  شهید 

و  1دیـ تـرین دریغـی نفرمای  در راه اسالم از جان و مال و فرزندان خود، کوچک
و در راه  3دیـ و شعار مرگ بـر آمریکـا را فرامـوش نکن    2دیوحدت خود را حفظ کن

اسالم و راهی که امام عزیز سـفارش نمـوده و آن را جـز راه پیـروزي یـا شـهادت       
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  .قدم بردارید ،نیست
  

  )فسا 1340 -1361(شکوهی ناصر  شهید 
 ،بیدار باشید و همیشه در صـحنه حاضـر باشـید    !امت شهیدپرور !شما مردم و

 .بیـدار اسـت   بدانید که دشـمن در کمـین و   ،اگر خداي ناکرده کمی غفلت کنید
اگر روزي این وحـدت   ،حفظ کنید ]را[ کنم که وحدت خودتانشما را وصیت می

  .یعنی اسالم را از شما گرفتند ،از شما گرفتند] را[
  

  )اصفهان 1342 -1361( محمدآبادي  شهبازيعلی  حسین شهید 
و من پیام به ملت اسالم دارم که همه بسیج شوید و دشمنان اسـالم و خـدا و   

را درهم کوبید و حکومـت عــــدل اسـالم را در سرتاسـر جهـان بـه        مستضعفین
کنید و با وحدت و همبستگی، برادران فلسطینی ] قیام[درآورید و همگی  1اهتزاز

از خانـه و کاشـانۀ   ] هـا را آن[و لبنانی را کـه چنــــدین سـال اسـت متجـاوزین      
ــرده ــانۀ خودشــان بازگ  خودشــان آواره ک ــه و کاش ــه خان ــاره ب ــد، دوب ــد و ان         ردانی

المقدس را آزاد کنید و نماز وحدت را به امامت امام خمینـی در آنجـا بـه پـا     بیت
گویم که دست از یاري امام برندارید و امـام  دارید و به شما برادران و خواهران می

را تنها نگذارید که اگـر دسـت از یـاري امـام برداریـد، دسـت از یـاري اســــالم         
 این پیـر دل . ایدامام را تنها بگذارید، اسالم عزیز را تنها گذاشتهاید و اگر برداشته
که همۀ هدفش اسالم عزیز است، با تمام مال و جـان یـاري کنیـد و    ] را[سوخته 

را تنهـا نگذاریـد و همیشـه پیـرو      )الم اهللا علیهـا سـ (حسیـــن زمان و فرزند فاطمه
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بـا  ا را به پـا داریـد کـه    هروحانیت مبارز باشید و هرچه بیشتر، صفوف نماز جمعه
گـردن دشـمنان یعنـی آمریکـا و     ] ملت ما[همین همبستگی و وحدت هست که 

  .ها را به خاك مالیده استشوروي و دیگر ابرقدرت
  

  )گرگان 1340 -1359( اهللا شیخ فندرسکی نعمت شهید 
، مـن  ةع جنـاز ینامه در تشیشاید این وصیت ؛نویسمچند سفارش دارم که می

ه خـواهم بـ  منین و مسلمین مـی مو ۀمن از کلی :خوانده شود ،پیدا شداگر جسدم 
خود بیایند و امام خود را تنها نگذارند و وحـدت  ه کمی ب ،عنوان یک سرباز اسالم

  .و یکپارچگی را حفظ کنند
  

  )فریدن 1347 -1365(شیخ محمدي هادي  شهید 
همچنان در راه دفاع از اسالم و انقالب کوشا باشـید و هرگـز    !اي امت قهرمان

ن کس خسته آکردن در راه خدا خستگی ندارد و  زیرا کار ؛از صحنه خارج نشوید
و انقـالب   خواهـد از اسـالم  نمـی  در واقع از صحنه خارج شده و دیگرشود که می

هرگـز از   پیوسته از امام امت و علمـاي بـزرگ اسـالم پیـروي کنیـد و      ؛دفاع کند
دسـتورات   ،نان سرپیچی نکنید و بدانید که دسـتورات علمـاي اسـالم   آدستورات 

همیشه و در هر حـال وحـدت را در    !امت اسالم .الهی است و در این شکی نیست
  .یاد داشته باشیده میان خود حفظ کنید و برادري و اخوت را در اعمال خود ب

  
  )کرج 1342 -1365(پور صادقمنصور  شهید 

خواهم که وحدت کلمه را حفـظ کنیـد و پشـتیبان    امت حزب اهللا ایران میاز 
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  .والیت فقیه باشید
  

 )زنجان 1339 -1361(صادقی  حسین سید شهید 
به پـا   )لیه السالمع(پیامبر و از فرزندان حسین ۀمردي دیگر از همان طایفباز ابر

خاست و با تصمیمی اسـتوار و در مقابـل فرعونیـان و طاغوتیـان زمـان ایسـتاد و       
خوار استکبار جهانی را بر زمین کوبید و تاج و تشـکیالتش را بـه    ترین جیرهبزرگ
جنایتکـاران شـرق و    ابر ،و انقالب پربار اسالمی به ثمر رسید .دان تاریخ سپرد زباله

سرگردان و حیـران کـه در مقابـل ایـن      ،باختندخود را  ]و[ غرب بهت زده شدند
چیــزي کــه مســلم بــود، قلــدران . حرکــت عظــیم الهــی چگونــه موضــع بگیرنــد

 ؛ترین منـافع را از دسـت داده بودنـد   توانستند ساکت بنشینند؛ چرا که بزرگ نمی
ولی به یاري خداوند همـه و همـه بـا     ،ها یکی پس از دیگري شروع شد لذا توطئه

امام خمینی و وحـدت و یکپـارچگی امـت     ،شکنمان] دشمن[هوشیاري رهبربت 
  . قهرمانمان به طور کلی شکست خورد

  
  )شهرضا 1342 -1363(صادقی عبدالجواد  شهید 

به درد و گرفتـاري یکـدیگر برسـید و وحـدت خـود را بیشـتر کنیـد؛ امـروزه         
شود، بـا اعمـال ضـد خـدایی      شود بعضی از افراد که ادعایشان هم می مشاهده می

خواهنـد   شوند و با ایـن اعمـال مـی    خود، موجب از بین رفتن وحدت بین شما می
هـا را از  چرخ انقالب اندازند؛ این افراد را شناسایی کنیـد و آن ] ي[سنگ در جلو 

  .اجتماع خود دور سازید و اگر قابل هدایت هستند، هدایتشان کنید
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  )الشتر 1344 -1365( صادقی یداهللا شهید 
این است که باید صبر و استقامت در مقابـل   ،میشه در صحنهپیامم به مردم ه

مسـتحکم و   ،دشمنان مشکالت مخصوصاً مۀها داشته باشید و در مقابل هسختی
داریـد   ها را گرم نگهجبهه ؛امام را تنها نگذارید ؛استوار باشید و تقوا را پیشه کنید

  .این کار شیطان استو وحدت داشته باشید و از اختالف و تفرقه دوري کنید که 
تـر اسـت و بایـد    مـا بـیش از پـیش سـنگین     ۀباید بدانیم که وظیف ! ...عزیزان

مواظب باشیم که در پیشگاه خداوند روسیاه و شرمنده نشویم و در مقابل شـهدا و  
باید ما هم به حد توانایی بـراي اسـالم کـار کنـیم و      ؛زیر نباشیمه سر ب ،مفقودین

اگر در فکر جـدایی و   ؛که وحدت و اتحاد داشته باشیمرود کارمان زمانی پیش می
  .باید بدانیم که از رحمت خداوند به دور هستیم ،مسلمانان باشیم ۀتفرق

  
  )کازرون 1344 -1362(زاده  صادقیعبدالحی  شهید 

ۀ هسـتی و نیسـتی خـود را در طبـق اخـالص      یـ از این ملت سلحشور کـه کل 
از یاد نبرند و بـه بـاد فراموشـی نسـپارند،     خواهم دعاها را  اند، عاجزانه می گذاشته
فرج و دعا براي امام و براي فتح و ظفر رزمنـدگان و دعـا بـراي    ] ي[دعا  خصوصاً

هاي اسالم؛ و اگر دست از جامعۀ روحانیت بـرداریم  معلولین و مجروحین و مریض
و وحدت کلمـه را حفـظ نکنـیم و یکپـارچگی سـابق را فرامـوش کنـیم، خـداي         

 .رسد که باید فاتحۀ اسالم را خواند می مینخواسته هنگا
  

  )تهران 1336 -1365(صالحی  رضا سید شهید 
کنید، ظالم  ]کن[ امام را دعا کنید، ظلم را ریشه ،پشتیبان والیت فقیه باشید
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سر چیزهاي ] بر[را از بین ببرید، وحدت خودتان را حفظ کنید و نگذارید بینتان 
  .دارزش نفاق بیفت کوچک و بی

  
  )فردوس 1345 -1364(صبا سیدجواد  شهید 

اهللا نیست؛ چون وحـدت   اولین کالمم به عنوان وصیت، جز وحدت امت حزب
و اتحاد بین تمام اقشار مختلف مردم است که صفوف مستحکم دشمنان اسالم را 

 ؛1»و التفرقـوا  واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«: فرمایـد  کوبد و خداوند هم می در هم می
همه بایـد در  ! اهللا بلی؛ امت حزب ؛»ریسمان خدا بزنید و متفرق نشویدچنگ به «

صفوفی مستحکم و پایدار در جهت سیر الی اهللا قدم برداریم و از تفرقه و جـدایی  
  .بپرهیزیم

  
  )ساوه 1343 -1365( صفريهللا انصرت شهید 

] براي[ 2تاجه ۀوحدت و یکپارچگی خود را در هم !مردم شریف و شهیدپرور
 ،هـا هاي اسالمی حفظ کنید و بـا حضـور خـود در صـحنه    رمانآبه تحقق رسیدن 

س و أهـا را بـه یـ   نآمریکا و ایـادي داخلـی زده و امیـد    آدهان ه مشت محکمی ب
 3رايب ،س داریدفَنجا که نَآناامیدي تبدیل کنید و قدر امام و انقالب را بدانید و تا 

د و بـه  نـ نافقین در بین شما نفـوذ کن انقالب پشتیبان باشید و نگذارید م] و[امام 
  .اهداف شومشان دست یابند
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  )بندرانزلی 1345 -1365(هژبرمنش  صیاد یوسف شهید 
کـه همـان اسـالم اسـت و راه امـام       )لیه السـالم ع(شما راه امام حسین !برادرانم

تـا   ؛به رهبري امـام خمینـی برویـد    هللا  شما در خط حزب ؛خمینی را ادامه دهید
بلکه تمـام ملـت ایـران بایـد دسـت در       ،نه فقط شما ؛جان دارید از او دفاع کنید

چه داخلـی و چـه    ،و وحدت کلمه را حفظ کنید و دشمن اسالم ؛دست هم دهند
  .هللا ن شاءا .خارجی را نابود نمایید

  
  )خمین 1348 -1366(طالعی  حسن سید شهید 

امام این است که وحـدت   توصیۀ من به عنوان یک برادر کوچک به امت خوب
و انسجام خودتان را در پشت جبهه حفظ کنید و با این وحدت، سـیلی محکمـی   
به صورت جهانخواران شرق و غرب بزنید و کمک به جبهـه را فرامـوش نکنیـد و    

هاي حـق علیـه باطـل     اگر توانایی حضور در جبهه را دارید، امیدوارم که در جبهه
  .ن جنگ را یکسره کنیدشرکت کنید و هرچه زودتر کار ای

  
  )تهران 1343 -1361(حسن طاهري  شهید 

هاي امام امت کارهایتـان  همیشه در راه خدا جهاد و مبارزه کنید و طبق گفته
را وفق دهید و پیرو روحانیان و مرجعیت شیعه باشید؛ زیرا که سـهم عظیمـی در   

و «. هاي بسیار و مـؤثري دارد وحدت داشته باشید؛ زیرا که ثمره. این انقالب دارند
  کننـد، بـه   کسانی که در راه مـا جهـاد مـی   «؛ ١»الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا

و چنگ بزنید به ریسمان الهـی همـه، تـا    «. »هاي امن هدایتشان خواهیم کردراه
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مبادا روزنـه و شـکافی در قـانون حکومـت اسـالمی      . 1»اینکه در شما تفرقه نیفتد
  .پذیرددا هیچ عذري را نمیبیندازید که خ

  
  )خمینی شهر 1341 -1362(طاهري اندانی مرتضی  شهید 

تمام اعمالمـان را بـراي    2باید سعی کنیم! ... اما پیامی به شما امت شهیدپرور
یاران وفاداري براي امام باشید و از او  3.خدا انجام دهیم و همیشه به یاد او باشیم

وحدت و اتحاد خود را بـیش از  . خداست اطاعت نمایید که اطاعت از او اطاعت از
و بـا ادعـاي   اي اسـالمی  پیش حفظ کنید و نگذارید که منافقین با چهره و جلـوه 

طلبـی از پشـت بـه    انقالبی و اسالمی بودن در بین شما رخنه کـرده و بـا فرصـت   
ها ملت را نسبت به انقـالب و جمهـوري   اسالمی ضربه بزنند و با کارشکنیانقالب 

هـا را بشناسـید و بـه    شما هوشیار باشید تا چهرة واقعـی آن . اسالمی بدبین کنند
ملت معرفی نمایید تا رسوا شوند و بیش از این به انقالب و اسالم و ملت اسـالمی  

  . ضربه نزنند
  

  )پارس آباد 1342 -1363( طهماسبی یعقوب شهید 
تان برعلیـه  وحدت کلمه را حفظ کنید که پیروزي...  !اي ملت شهیدپرور ایران

ـ نا ،شـکن خمینی بت، امروز پیر جماران ؛بیدار باشید ؛کفر جهانی حتمی است ب ئ
کند بـه   شما را راهنمایی می ،مدهآ )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(برحق امام دوازدهم
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برویـد کـه    ،دهـد  در خط او باشید و راهی را که به شما نشان می ؛صراط مستقیم
  .همان راه انبیاست

  
  )خرم بید 1344 -1365(صمد طیبی  شهید 

وحدت را حفظ کنیـد؛ از تفرقـه دوري کنیـد؛ یـار و یـاور      ! برادران و خواهران
ملت قهرمـان و   .روحانیان در خط امام و اسالم و خدمتگزاران صدیق اسالم باشید

در هر کجا هستید، امام را تنها نگذارید و وحـدت و یکپـارچگی خـود را    ! انمسلم
اي خداي ناکرده غافل شوید؛ زیرا مسئولیت خون شـهدا   حفظ کنید و مبادا لحظه

  .بر گردن شماست
  

  )کازرون 1346 -1365(عابدینی شکراهللا  شهید 
را کنند مبناي کـار خـود    همیشه منافقین سعی می! اي جوانان پاك عشایري

گرایی قرار دهند؛ پـس بـا وحـدت خـود سـعی کنیـد مشـت         گرایی و قبیله طایفه
خواران آمریکایی بزنیـد؛ همیشـه سـعی کنیـد کـه بـا        محکمی بر دهان این مفت

  .بسیج عشایري همکاري نمایید
 

  )کرج 1343 -1362(  اشوريع اهللانعمت شهید 
امـام باشـید و همیشـه    همیشه یـار و یـاور    وقت تنها نگذارید وامام را هیچ ...
  .حفظ کنید و همیشه پشتیبان و پیرو انجمن اسالمی باشید ان راتوحدت
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  )علی آباد 1342 -1361(حسین عاشوري شیخی  شهید 
اطاعــت از امــام خمینــی کنیــد و از اخــتالف ! و شــما بــرادران و خــواهران... 

  .بپرهیزید و دیگران را به وحدت دعوت کنید
  

  )نائین 1345 -1364(عبادي  هادي سید شهید 
مردانـه بـراي    )لیه السـالم ع(اینجا مکان مقدس کربالست که یاران حسین! آري

اي ! رسـانان خـون شـهیدان   کننـد و شـما اي پیـام    فشانی مـی اسالم و قرآن جان
پیام من و تمامی شهیدان را بـه گـوش جهانیـان    ! کسانی که رسالت زینبی دارید

نگذارید و از او پیروي کنید که ما هرچـه داریـم،   برسانید و هیچ موقع امام را تنها 
از آن پیر جماران است و در هر زمـانی وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و پراکنـده       

توانیـد آخـرت و آن دنیـاي     ها کمک کنید و تـا مـی   توانید به جبهه نشوید و تا می
  .خودتان را آباد کنید، نه این دنیاي فانی را

  
  )جهرم 1341 -1360(  باباعربی عباسی اهللانصرت شهید 

      از شـما   !خـواهران، بـرادران، پـدران و مـادران    : پیامم بـه ملـت چنـین اسـت    
به ریسمان الهی چنگ  ؛خواهم که همیشه ایمانتان بر هواي نفستان غلبه کندمی

ها بایستید کـه خـدا شـما را یـاري     در برابر ابرقدرت ؛وحدت را حفظ کنید ؛بزنید
  .کندمی

  
  )شاهرود 1340 -1364(عبدالرحیمی حسن  شهید 

مـن خـود   ! داران و امت بزرگوارو اما شما خویشان و آشنایان و دوستان و حق
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بینم که بخواهم براي شما وصیت کنم و یا سفارشی داشـته  تر از آن میرا کوچک
در باب تذکّر به جهـت   باشم، اما از آنجا که تذکر از ملزومات است، چند کالمی را

ندارید، وحدت خود را حفظ کنیـد،  دست از دامان اسالم بر: کنمي میشما یادآور
قرآن را بخوانید و معنی کنید، دعا به جان امام امت را فراموش نکنید، جبهه را از 

  .د، جبهه را از یاد نبرید، جبهه را از یاد نبریدییاد نبر
  

  )جهرم 1346 -1362(عبدالهی عبدالرسول  شهید 
همیشه پشـت سـر روحانیـت مبـارز، متعهـد و مسـئول       خواهم که  از شما می
و از روحانیت محترم حمایت کنید؛ همچنان که اتحاد و همبسـتگی   حرکت کنید

اید، در حفظ این وحدت بکوشید و مرگ با افتخار  داشته و همیشه در صحنه بوده
  .را انتخاب کنید

  
  )قم 1340 -1360(حسین عبدلی  شهید 

یک بعد بود و آن هم تمـام شـد و دیگـر بـرویم     شما فکر نکنید انقالب داراي 
دنبال کارمان و اصالً یادمان برود که کجا بودیم و به کجا رسیدیم؛ به خـدا قسـم   
اگر فرمایش رهبرمان را فراموش کنیم و وحدت خود را کمتر از یکی دو ماه قبـل  

برسانیم و دیگر مانند آن زمان، از خودگذشتگی نداشـته باشـیم،    57بهمن  22از 
سـال، زیـر سـلطۀ     2500بندند که گویی به جـاي  همچنان بال و پرهایمان را می

  .ایمسال دیکتاتوري و زور، زندگی کرده 5000
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  )شاهرود 1341 -1365(عجم حسن  هیدش 
اسـالم و مسـلمین را    خبراگر اتحاد داشته باشید، چشم دشمنان از خدا بی ...

  .گور خواهید فرستادرا به کور و قلبشان را غمین و آرزوهایشان 
  

  )یزد 1348 -1365(الکفر عدولحسین  شهید 
از شـهادت هـیچ نترسـید و بـه     ! و شما نیز اي ملت قهرمان و شهیدپرور ایران

طــور کــه تــاکنون بــا وحــدت و همـان  1خـود تــرس و غــم و انــدوه را راه ندهیــد 
ایثارها پشت ها و اکبر و ذکرها و دعاها و شجاعت یکپارچگی خودتان، با شعار اهللا

اید، محکم و قوي در راه مبـارزه بـا   خمینی پیش رفتهامام، سر رهبر بزرگ انقالب
دهیـد کـه    شیاطین عالم، مخصوصاً آمریکا و شوروي و اسرائیل به راه خود ادامـه 

   دهـد و بـه سـرمنزل مقصـود     یاور شماست و او به تنهـایی شـما را یـاري مـی     اهللا
  .ته باشیدداشن رساند، اگر شما ایمامی

  
  )خوانسار 1337 -1361(عرب محسن  شهید 

هـا   را خالی نکنید و از دعا به امام غافل نشـوید و در صـحنه  مساجد ! پدر جان
هـا و   وحدت خود را از دست ندهید و در نماز جمعـه . همیشه حضور داشته باشید

  . همیشه حاضر باشید 2ها مجالس اسالمی و تکیه
   

                                                             
 .به خود راه ندهید: در اصل وصیت -1

 ها گاه هیتک: تیوص اصل در 2-
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  )کازرون 1336 -1360(زاده عربحسین  شهید 
اي بـا شـماها خـواهران و    اي کـه دارم، چنـد کلمـه   الزم دانستم بنا به وظیفه

شما خود از آغـاز تـاکنون شـاهد    ... ! عزیزان من: برادران هموطن در میان بگذارم
هـا نیـز در   تبلیغات سوء امپریالیسم و صهیونیسم در سطح جهانی و مـزدوران آن 

ضـعیف رهبریـت ایـن انقـالب اسـالمی و      که جهـت ت ، داخل و خارج از کشورمان
تفـاوتی ایـن ملـت مسـلمان     روحانیت مبارز و متعهد و دلسـوز و دلسـردي و بـی   

بوده و هستید؛ همچنـین از تبلیغـاتی کـه بـه وسـیلۀ بلنـدگوها و        ،صورت گرفته
شان جهت تضعیف روحیۀ رزمندگان در طـول جنـگ تحمیلـی    هاي گروهیرسانه
اند درك کنند کـه نـه تنهـا ایـن     ین کوردالن نتوانستهاند، آگاه هستیم؛ اما اکرده

مظلوم ما ایجاد کنند، بلکه موجب ] ملت[تواند خللی در ارادة استوار تبلیغات نمی
  .گرددها میانسجام و وحدت هرچه بیشتر و تقویت روحیۀ انقالبی آن

  
  )تهران 1342 -1361(عسگري  علی شعبان شهید 

خواهم که تا آخرین قطرة خـون   همگی شما میبه عنوان یک برادر کوچک، از 
وقـت او را تنهـا نگذاریـد و     خود، یار و یاور صمیمی امام بزرگوارمان باشید و هیچ

بدانید که دشمن همواره کمین کرده تا به موقع، امام و روحانیت اصیل و مبارز را 
پیـاده   از شما تودة فداکار جدا سازد و با این کار، نقشۀ شـوم اسـتثماري خـود را   

کند و شما ملت با هوشیاري کامل و با وحدت و یگانگی هرچه بیشتر، تمامی این 
و این منافقان داخلی را از بین ببرید و بدانید که ] کنید[عوامل آمریکایی را نابود 

  .در هر حال، پیروزي با شماست و خواهد بود
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  )تهران 1348 -1367(کایی  هللا  عظیمی محمد سید شهید 
العین خویش سازید گوش دل باز کنید و کالم خدا را در امور، نصب !اي یاران

شـما اي عزیـزان و    و با وحدت قلـوب، اهـل ضـاللت را در هـم کوبیـد؛ خصوصـاً      
هاي قوي و ایمان استوارتان و همتتان بلند باد؛ بکوشید در این طریق دل! برادران

الم خوشـه برچینیـد   هاي پربار درخت تنومند معارف و احکام و اخالق اس از شاخه
  .تان را با معنویت و نورانیت بیشتر حفظ کنیدو جمع اسالمی

  
  )شهرري 1342 -1362(عالیی سیدجمال  شهید 

کنم به دوستی مابین یکدیگر و ایجاد الفت و محبت و وحدت بـین   دعوت می
ها عمل کنید و باز از شما خواهم به این یکدیگر و در آخر از همۀ شما عاجزانه می

  .خواهم که برایم دعا کنید که دعا اسلحه مؤمن است می
  

  )قم 1342 -1365( عالیی کنده قلی حسین شهید 
امت اسـالمی بایـد بـا وحـدت و یکپـارچگی، ایمـان و ایثـار خودشـان، کـاخ          

هــاي کاخشــان کلبــۀ محقّــر مظلومــان و ســتمگران شــرق و غــرب را کــه شــعله
حکومـت اهللا را جانشـین حکومـت    مستضعفین را به آتش کشیده، ویران کننـد و  

طاغوتیان کنند و همیشه گوش به فرمان امام باشند و بـه رهنمودهایشـان عمـل    
  .کنند
  

  )بندرگز 1350 -1366(علوي  رمظاه سید شهید 
دشـمنان اسـالم را   ] بـا آن [توانـد   وحدت باالترین چیزي است که ملت ما می
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که وحدت خـود را نسـبت بـه    خواهم  من از شما می! اهللا اي امت حزب. نابود کند
  .همدیگر بیشتر کنید تا همیشه پیروز و سرافراز بمانید

  
  )بناب 1347 -1364( ياصغر علیسیروس  شهید 

سـعی کنیـد   ... هاشـم باشـند   کنم ماننـد جوانـان بنـی   به دوستانم وصیت می
قدر این امام را بدانید که تنها نماند و مثـل مـردم   . وحدت کلمه را حفظ بفرمایید

  .کوفه نباشید
 

  )اصفهان 1344 -1360(خانی زیارتگاهی حسن علی شهید 
مـا شـهیدان از شـما ملـت شـهیدپرور      : پیامی دارم به ملت شـهیدپرور ایـران  

را تنها نگذارید و به رهبـري  » خمینی کبیر«خواهیم که امام عزیزمان انقالبی می
و بـا  او، دست در دسـت هـم و بـا وحـدت کامـل، تـا آزادي قـدس پـیش رویـد          
مال امپریالیسم جهانخوار مبارزه کنید تا آخرین نفس، نگذارید خون شهیدان پاي

راه شـهیدان  «: سـت ا تنها خواهشمان این. شوندها براي اسالم کشته میشود، این
  .»ادامه دهید 1را که همان خط امام است،

  
  )مرند 1347 -1365(زاده  علی رضاآقا شهید 

دست هم دهند و وحدت کلمه را حفظ کننـد و  تمام ملت ایران باید دست در 
  .ان شاء اهللا ،دشمنان اسالم، چه خارجی و چه داخلی را نابود نمایند

  

                                                             
 است را: در اصل وصیت -1
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  )اسفراین 1335 -1365( زادهعلی نورعلی شهید 
پیام من به امت عزیز و شهیدپرور ایران، این است کـه کلمـۀ وحـدت را    ! باري

  .زندگی خود قرار بدهندحفظ کنند و رهنمودهاي رهبر کبیر را سرمشق 
  

  )...1342 -1362(قارداشی  علیحسین  شهید 
اي کسانی که تاریخ تا به حال چنـین مردمـانی بـه    ! اهللا و شما اي امت حزب

آگاه باشـید کـه یـاري و عنایـت الهـی و      ! و اي ایثارگران پشت جبهه! خود ندیده
تـا بـه حـال    الشأن و ایمان و وحدت شـما اسـت کـه     سخنان گهربار رهبر عظیم

  .انقالب و جنگ را به پیش برده و در آینده نیز به پیش خواهد برد
  

  )رودسر 1342 -1362(زاده عیسییزدان  شهید 
خواهم که به ریسمان الهی چنگ بزنیـد و وحـدت   یان خود میئاز تمام روستا

-می     خودم  ةو خانواد 1شنایان و فامیلآ را فراموش نکنید و متفرق نشوید و از
و امیـدوارم مـرا بـه بزرگـی      3بخشـند ب من را  ،2نداهخواهم هر نوع بدي از من دید

  .خودتان عفو کنید
  

  )دزفول 1341 -1363( کویتانی غافلیعبدالرضا  شهید 
خواهیـد اسـالم جهـانگیر شـود و      اگر مـی ! شما اي ملت باایمان و مقاوم ایران

                                                             
  فامیلین: در اصل وصیت -1
  دیدند: در اصل وصیت -2
 بخشندمی: در اصل وصیت -3
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روحانیـت متعهـد و در    احکام قرآن در سراسر دنیا حاکم گردد، پشتیبان و حامی
ها والیت فقیه باشید؛ چـرا کـه اسـالم بـدون والیـت و امامـت، اسـالمی        رأس آن

اي ملـت  . نخواهد بود که توانایی نجات محرومـان و مستضـعفان را داشـته باشـد    
استوار و پابرجا باشید که دنیاي سـتمگر در برابـر ایسـتادگی و اسـتواري     ! باایمان

کننـده  دهنده و رهبـري امـام را هـدایت   سالم را نجاتشما به زانو در آمده است؛ ا
فقیـه و نیـز    بدانید؛ رزمندگان اسالم خود را مدیون اسالم، رهبري، امامت و والیت

  .دانند ها و وحدت شما مردم اسالم می فداکاري
  

  )قم 1343 -1363(غفاري مرقی رضا  شهید 
نـدان تیـز   ها چنـگ و د در زمان حساس کنونی که همۀ قدرت! اي ملت عزیز

چنـد  . اند تا این نور الهی را خاموش کنند، نبایـد دم از جـدایی و تفرقـه زد   کرده
اول، عامـل ایمـان اسـت؛    : ها را خنثی کندتواند نقشۀ شوم این ابرقدرتعامل می

از جهـت رهبـري و   ] کشور مـا [الحمدهللا . دوم وحدت و سوم رهبري صحیح است
فرصت هستند، با ایجـاد  گروهی که در پیایمان که کامل است، ولی ممکن است 

مسائلی نظیر شیعه و سنی یا عرب و عجم و نظیر این مسائل، وحدت شـما را بـه   
باید اتحاد حفظ شود تا کار به پیش . نکند گول این اشخاص را بخورید. هم بزنند

  .رود
  

  )بافق 1345 -1365(غالمی حسین  شهید 
هاي مرا از تابوت بیرون بگذارید ستشما که زیر تابوت من هستید، د! برادرانم

چیز بـا خـودم نبـردم و مـن     تا منافقین و کوردالن ببینند که من از این دنیا هیچ
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 از شـما . براي مقام جنگ نکردم، بلکه من یک هدف داشتم و آن هم فقط اهللا بود
  .خواهم که وحدت خود را حفظ کنید تا منافقان نتوانند بین شما نفوذ کنندمی

  
  )مشهد1345 -1365(غالمی باس ع شهید 

خواهم که وحدت داشـته باشـید    و من به نوبۀ خودم از ملت همیشه بیدار می
که وقتی با هم باشید، هیچ قدرتی قادر نیسـت کـه بـین شـما تفرقـه بینـدازد و       

  .خواهم که امام را تنها نگذارید و از جنگ حمایت بیشتري بکنید عاجزانه می
  

  )اصفهان 1342 -1362( غالمی علینجات شهید 
گونه راه مرا ادامه دهند کـه راه ایـن شـهیدان    خواهم که زینباز خواهرانم می

کفن اسالم که با اهداي خـون خـود   دان گلگونـاسالم است و نگذارند که راه شهی
نگذارید که سست بشود و از شـما تقاضـامندم کـه     ،اندتا اینجا رسانده] اسالم را[

بیشـتر   ،همه را به وحدت دعوت کنید و از تفرقـه بپرهیزیـد و در کـار و کوشـش    
  .تالش بنمایید

  
  )رشت 1342 -1363(حسین فاخته  شهید 

هـاي  هاي جنـگ، مـاییم و اراده  هاي پاك و این ویرانیاینک ماییم و این خون
یمات؛ بکوشیم بـا وحـدت آهنـین خـود، همـراه بـا       مصمم و استوار در برابر نا مال

، سازندگی و آبادانی، حکومت را زیـر لـواي حکومـت اهللا بـه رهبـري فقیـد عصـر       
تـر سـاخته و کشـورمان را بـا ابتکـار و خالقیـت بـه        محکـم  ،حضرت امام خمینی
  .خودکفایی برسانیم
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  )نور 1336 -1367(فاطمی  سیونسید شهید 
 1مبادا با حرکـات شـما دشـمنان   . حفظ نما وحدت را در هر شرایطی! همسرم

  .شاد و دوستان مأیوس شوند
  

   )تهران 1339 -1361( حسن فدوي شهید 
تنها خواهشم از شما، این است که امام بزرگوارم را تنها نگذاریـد و   ! ...عزیزانم

باشد و در ضمن، بخش به راهش ادامه دهید که راه اهللا میهاي الهی و روحبا پیام
  .وقت وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید همه

  
  )املش 1340 -1364(فرمانبر  دسیدمحمو شهید 

تا کی به دودستگی دامن زدن؟ با توجه بـه  ! محلیاي برادران همشهري و هم
خون همۀ شهدا، در کنـار  ] حرمت[اینکه همه معتقد به وحدت هستیم، بیایید به 

کنـیم کـه تفرقـه، جـز شکسـت      هم با وحدتی یکپارچه و منسجم، زندگی را آغاز 
  .براي اسالم و مسلمین چیز دیگري ندارد

  
  )کرج 1345 -1363(ی نارسالن فرهاد کیا شهید 
هوشیار باشید، از تفرقه بپرهیزید که همانا شکسـت  ! مردم. بیدار باشید! مردم

امـام را تنهـا   ! مـردم ...  ما در جدایی ما است، امام را بنگریـد و بـه او فکـر کنیـد    
کردیـد، االن هـم حفـظ    می نگذارید، وحدت و انسجام خود را همچنان که حفظ 

  .کنید
                                                             

 دشمنان را: در اصل وصیت -1
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  )فسا 1340 -1362( فریدبخت  اهللانبی شهید 
و دعاهـا و  ] بخوانیـد [وقـت   نمازهایتـان را سـر   ! ...اسالمی ةدیداي امت ستم

مقاومـت شـرکت کنیـد و    هـاي  روهـد و در گـ ـه را ترك نکنیـنماز جمع مخصوصاً
باشید و جلـوي   ،زنندمواظب منافقین و منحرفین در داخل که از پشت خنجر می

  .هرگونه فعالیتشان را با وحدت خود بگیرید
  

  )تبریز 1343 -1365(پور  قلی  فرید علیحمید  شهید 
هـاي  خواهم که تمام حرکات و قدماینک از شما ملت قهرمان و شهیدپرور می

به خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت کلمـه،   شما فقط و فقط
و به منافقان و دیگر  1دیدر هر کجا که هست، خوار و ذلیل و نابود کن] دشمن را[

و غیره فرصت نداده و با سالح ایمان به جنگ آنان رفتـه   هاي غیراسالمیگروهک
  .و اسالم را پیروز و کفر را نابود کنید

  
  )کازرون 1352 -1366(پور فریدونحسین  شهید 

از علمداران انقالب باشید و عامل وحدت و دوسـتی در بـین   ! شما اي برادرانم
  .خود و مردم باشید

  
  )جرقویه 1346 -1361( یحیفصحسن  شهید 

د؛ الگـو بـودن   یباشـ  یجامعـۀ اسـالم   يد الگو بـرا یشما با ! ...شما پدر و مادرم
ت یـ ت از روحانیکردن، حماتید حمایفرمایمرو خط امام، هرچه که امام یپ یعنی

                                                             
 کنند: تیوص اصل در -1
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ران و شرکت یجاد وحدت بین همۀ ملت ایا... که مبلّغان واقعی پیامبران خدایند، 
  .ن استینکردن مساجد که سنگر مسلم یدر نماز جماعات و خال

  
  )کاشان 1344 -1362(فعله حسن  شهید 

زنـدگی کنیـد و   همیشه با همدیگر بـا بـرادري و برابـري    ! اي امت شهیدپرور
به اینجا ب بود، این انقالوحدت خود را با همدیگر حفظ کنید که اگر وحدت نمی

با همدیگر دارد، همـدیگر را   1خواهم که هر کس مخالفتیرسید و از شما مینمی
  .حالل کنند تا ریشۀ منافقین کوردل کنده شود

  
  )صدوق 1340 -1364( يدفقیه مجومر اعبدالرض شهید 

سنگر مساجد را حفظ کنید و از روحانیت فاصـله   به ملت ایران کهپیامی دارم 
  .2وحدت داشته باشید. نگیرید
  

  )صومعه سرا 1346 -1365(رضا فالح  یدشه 
هرگز امام، یعنی تنها رهبر آگاه مسلمین جهان را تنها نگذارید، ! برادران عزیز

     از شـما  . [چون شکست ما مـوقعی اسـت کـه شـما امـام را تنهـا گذاشـته باشـید        
  .را فراموش نکنید 3که وحدت] خواهممی

 

                                                             
 با مخالفتی: در اصل وصیت -1
 باشند: در اصل وصیت -2
 شما وحدت: وصیت اصل در -3
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  )تهران 1341 -1365(  ابرقوئی زادهفالحاهللا نعمت شهید 
 شـما  ۀوحدت خود را حفظ کنید کـه از تفرقـ   !هیلالب برادران و خواهران حز

  .برند و الغیر دشمنان سود می
  

  )اردبیل 1343 -1362(فوالدي علی  ملک شهید 
و یک وصیت هم بر ملت شهیدپرور دارم و امیدوارم کـه ایـن وصـیت مـرا بـه      

و اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و    «: پرور برسانید و آن ایـن اسـت کـه   مردم قهرمان
چنـگ بزنیـد بـه ریسـمان خـدا و پراکنـده       « 1؛»التفرقوا و اذکر به نعمت اهللا علیها

  .یعنی دعاي مردم» هاي پروردگار رانشوید و ذکر کنید نعمت
وحدت کلمۀ خودتان را حفظ کنید و با هم دست برادري بـه  ! ملت شهیدپرور

عـالی فرجـه   ل اهللا تعجـ (امـام زمـان  ، هم بدهید تا این انقالب را به صاحب اصـلی آن 
  .تحویل بدهیم ،)الشریف
  

  )تهران 1344 -1363(فیاض میثم  شهید 
مشغول شـوید و  ) مخصوصاً تربیت روحی و آسمانی(اول به پرورش نفس خود 

از کارهاي حرام بپرهیزید، مخصوصاً غیبت که امروزه مثل غذاي روزانه شده است 
] ي کـه [برادران ] با[و به اخالق و رفتارهاي اسالمی عمل کنید و سعی کنید که 

هرکس که خواست به تفرقه و بدنام کردن بقیه بپردازد، بایستید و ایـن  ] ي[جلو 
هاي خود جدا شود، بلکـه بایـد بـراي    دلیل نیست که انسان باید از افکار و اندیشه

  .وحدت مسلمین سعی و کوشش کند
                                                             

 103 آیه عمران؛آل سوره -1
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 )سمنان 1333 -1363( فیض  یعلسعبا شهید 
شـما  ! ملـت عزیـز و بـزرگ و شـهیدپرور ایـران     اي ملت شریف و محتـرم، اي  

مبارزه با کفر جهانی و شیطان . هاي جهان هستیدحجت و نمونه و الگو براي ملت
) امـام خمینـی  (پیام این حقیر اطاعت از والیـت فقیـه   . بزرگ را شما آغاز کردید

و گوش به فرمان رهبر باشید و امام را تنها نگذاریـد و سـخنانش را بـا    ] باشدمی[
آنچـه را امـام دوسـت    . قت توجه کنید و قدر این نعمت بزرگ رهبري را بدانیـد د

دارد، دشمن بدارید و بـراي امـام   دارد، دوست بدارید و آنچه را امام دشمن میمی
  .دعا کنید و همچنین براي ملت اسالمی وحدت را حفظ کنید

  
  )میاندوآب 1348 -1368(تپه  قاسمی شاهسعید  شهید 

دشـمن از  . سنگر مرا خالی نگذار و در نماز جمعه شرکت نماییـد ! برادر عزیزم
شـنبه حتمـاً   به دعـاي روز سـه  . این اجتماع بزرگ عبادي و سیاسی وحشت دارد

شنبه در دعاي کمیل شرکت کنید و حفـظ حجـاب را   توجه نمایید و روزهاي پنج
اي مراعات کامل نموده و به دیگران توصـیه نماییـد و امـام عزیزمـان همیشـه بـر      

تـر  هـا را محکـم  وحـدت را حفـظ نماییـد و صـف    . وحدت مسلمین تأکید داشتند
  ]. کنید[

  
  )کوهپایه 1348 -1363(منش یقاسمحسن  شهید 

د یـ د تـا بتوان یوحدت داشـته و بـا هـم خـوب باشـ      !یز و گرامیان عزیهمشهر
برقرار کنید کـه نـابودي دشـمنان در     ،نیتبلور اسالم راست، ن امتیب] را[وحدت 

ل و توسـل و ندبـه   یکم يتر دعاهرچه باشکوه ییرفتن و برپا يگرو آن است و برا
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 ين سـر یـ ما در گرو ا يکه راه سعادت و خودساز، و جلسات قرائت و تفسیر قرآن
  .تالش نمایید ،هاستبرنامه
  

  )دزفول 1332 -1361( دزفولی یقاض اهللا تسیدهیب شهید 
کـه در   1ارزمتقی و مسئولین متعهـد و خـدمتگ  ] و[دوستان عزیز و مؤمن اي 

هاي آن، دور این مرد خدا را گرفته بودید و چه خـوب تفـاهم   اوج انقالب و آشوب
میـز اطـرافش را خـالی    ] مبـادا [اینـک  ! و انسجام و وحدتی بـه حمـدهللا داشـتید   

  .بگذارید
  

  )تبریز 1339 -1362(آمند  قانع یعقوب شهید 
و بـا وحـدت اسـت کـه      ]باشـند [ مسلمانان استدعا دارم که وحدت داشـته از 

  .گردداسالم جهانگیر می
  

 )دزفول 1345 -1364(فر قانعی معبدالکری شهید 
بـه شـهادت   : ایـم م که عمري را در کنار هم به سر بردهاخدمت برادران گرامی

هـاي  زیر چکمهها تواند آتش خشم ملتی مظلوم را که سالتاریخ هیچ قدرتی نمی
کـنم کـه بـا    لـذا توصـیه مـی   . خاموش کند 2هایشان خرد شدهاستعمار، استخوان

فقیـه،  اعتماد به نیروي الیزال الهی و تبعیت از روحانیت مبـارز و دلیـر و والیـت    
تحت رهبري امام بزرگوارمان خمینی کبیر، وحدت خودتان را هرچه بیشتر حفظ 

                                                             
  خدمتگذار: در اصل وصیت -1
  خرد شده را: در اصل وصیت -2
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مسجد سنگر : فرمایندو به قول امام که می کنید و ستادهاي مساجد را رها نکنید
است؛ سنگرها را پر کنیـد، بـراي نمـاز اول وقـت، نمـاز جمعـه و جماعـت و نیـز         

  .العاده قائل شویددعاهاي کمیل و توسل اهمیت فوق
  

  )اصفهان 1345 -1362(حسن قدیري  شهید 
سـتم کـه بـه شـما     ین نیـ ق ایـ مـن ال ! دپروریملت شه يا! برادران و خواهران

شما را : شومیم  از باب تذکر چند نکته را معروض  یکنم، ول یتیا وصی یسفارش
دهم وحـدت، وحـدت را   ین قلب تپندة امت قسمتان میدهم، به ایبه امام قسم م

ن راه بدون توجه بـه خطـوط   ید و در ایرید و تنها خط امام را در نظر بگیحفظ کن
  ... و مقصود برسیدن شاء اهللا به هدف اد تا یش برویبه پ یانحراف
  

    )فردوس 136101342(قدیري حسین  شهید 
  :کنمنامه اضافه میاي که این مرتبه به این وصیتچند جمله

خواهم که در مجالس ختمی کـه بـه   از پدر و مادر و خواهران و برادرم می -1
، کننـد، بـر امـام حسـین    نام من و براي خدا گرفتند، گریه نکنند و اگر گریه مـی 

  .گریه کنند و بر اهل بیت اطهارش ،شهیدانسرور 
] را[وحدت و یکپارچگی خود : دومین وصیتم به شما پدر و مادر این است -2

  .هرچه بیشتر حفظ و در راه خدمت به انقالب و تربیت فرزندانتان کوشا باشید
  

  )آباد نجف 1346 -1361( يآباد فنج  علی قرب معبدالکری شهید 
یکی از مسائل بسیار مهم اسـت  ] که[خواهم که حفظ انقالب از شما مردم می
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شما رخنه کننـد  ] میان[را فراموش نکنید و هرگز نگذارید که افراد ضدانقالب در 
وظیفۀ خود بدانیـد  . و دیگر اینکه دعا به امام و رزمندگان اسالم را فراموش نکنید

ن را بدانیـد کـه تمـام    که اطاعت از امر امام و مجلس شورا را بکنید و شما باید ای
باشد و دیگر اینکه وحدت داشـته باشـید   یچیزهایی که ما داریم، از داشتن امام م

اي را نیـز بـه شـما مسـئولین بایـد      تا مبادا دشمن به شما ضربه بزند و یک نکتـه 
  .گوشزد کنم و آن اینکه اطاعت از والیت فقیه و امام را فراموش نکنید

  
  )دامغان 1330 -1361(قرنی  میکاییل شهید 

سـت کـه در پشـت    ا سفارش من به برادران و خواهران مهربـان و عزیـزم ایـن   
گویـان و منـافقین   با وحدت خود مشت محکمی به دهـان یـاوه   ،جبهه که هستند

  .بزنند
  

  )کرج 1339 -1365(قریشی  راصغسید علی شهید 
اهللا دارم و آن اینکــه  صــحبتی هــم بــا نوجوانــان و جوانــان و عزیــزان حــزب 

. هـا عمـل کنیـد   دستورات اسالم را فرا گرفتـه و بـه آن  . خودسازي را پیشه کنید
. از کارهـاي حـرام و مکـروه پرهیـز نماییـد     . نمازهایتان را در مسجد اقامـه کنیـد  

سیگار، این سوغات استکبار که مقدمۀ بسیاري از گناهان، مخصوصاً براي جوانـان  
حکـام تشـکیل داده و در آن   هـاي اخـالق و ا  کـالس . است را حتماً تـرك نماییـد  

با هم وحدت داشـته باشـید و بـه خـاطر مسـائل      . ها فعاالنه شرکت نماییدکالس
    عاشــق امــام و انقــالب و یــاران امــام باشــید و  1.شخصــی از هــم دوري نگزینیــد

                                                             
  نگیرید: در اصل وصیت -1
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  .هاي آنان را همیشه فرا راه خود قرار دهیدگفته
  

  )نجف آباد 1339 -1360(قنبري  علی عباس شهید 
گشا هستید و مسـئولیت شـما پاسـداري از    شکن و راه شما امروز بت! ملتاي 

رهبـر  ] و[خون بیش از صد هزار شهید است و این مشعل را وحدت ما، مکتب ما 
ما به دستمان داده است؛ مواظب باشـید از دسـتورات خـدا سـرنتابید و همیشـه      

  .خودتان را با یاد خدا آرامش دهید
  

  )تالش 1341 -1362(قوامی سید فربود  شهید 
کوشش نمایید فرایض دینی خودتان را بیشـتر بـه نحـو احسـن     ! خانوادة عزیز

از . تـر کنیـد  مسـتحکم  فاهم را در بین خـانواده و اجتمـاع  وحدت و ت. انجام دهید
. کارتان براي خدا باشـد . در راه خدا انفاق دهید. تفرقه و نفاق و اختالف بپرهیزید

  .به نفع شما نباشد همیشه خواهان حق باشید، اگرچه
  

  )مشکین شهر 1313 -1359(قهرمانی  لطیف شهید 
. کلمه وحدت را که امام عزیزمان یاد داده، فراموش نکنیـد ! ... اي فرزندان من

اهللا چنگ بزنید و غافل مباشـید و خـدا را سپاسـگزار و شـاکر      ریسمان حبل] به[
  .باشید
  

  )اصفهان 1344 -1360(کابلی ولدانی  حسن شهید 
ها هم در محل با دشـمنان اسـالم بجنگنـد و    خواهم که آنپدر و مادرم می از
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وحدت کلمه را حفظ کنند؛ اگر وحدت را دور بگذارند، موجـب شکسـت اسـالم و    
زدگـان  هاي خود به جنگشود و با کمکمال شدن خون شهیدان راه خدا میپاي

ارنـد، بـا کفـار    و بـا روحیـۀ خـوبی کـه د     ها را خوب کنندو رزمندگان، روحیۀ آن
هـا  هـا نشـوم؛ چـون آن   و من حاضرم کشته شوم، ولی تسلیم این عیاش. بجنگند

از پــدر و  . گـذاریم خواهند با تسلیم شدن ما، اسالم را شکست دهند، اما نمـی می
خواهم که گوش به شایعات ندهند، چون این شایعات باعث شکست ما مـادرم می

ه تمام مـردم ایـران بایـد وحـدت کلمـه را      دیگر عرضی ندارم به جز اینک. شودمی
  .حفظ و از رهبر حمایت کنند، چون امید پیروزي ما امام است

  
  )جهرم 1342 -1361(کارگر منصور  شهید 
هاي رژیم صدامی را رویم تا به یاري خداوند تبارك و تعالی آخرین تفالهما می

مستقر کنـیم و ملـت   از منطقه بیرون کنیم و جمهوري اسالمی را در کشور عراق 
مستضعف عراق را از زیر یوغ بندگی و استعمار جنایتکاران آمریکایی و شـوروي و  

هاي شرق و غرب آزاد نماییم و همه با هم در کنار تربت پاك امـام  دیگر ابرقدرت
، دست وحدت و اتحاد و برادري بدهیم و به سوي قـدس عزیـز   )لیه السالمع(حسین

حرکت کنیم و به یاري خداوند متعال، قدس عزیـز را   ،اولین قبلۀ مسلمانان جهان
آزاد نماییم و همگی در کنار قدس عزیز پشت سر امام بزرگوارمان نماز وحـدت را  

  .ن شاء اهللا. بخوانیم
  

  )رفسنجان 1343 -1361( برزي  کارگرعباس  شهید 
وحدت را حفظ کنید و با ادامه دادن راه شهدا ! دوستان و آشنایان و همرزمانم
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ي جهـانخوار   هـا قدرت باشد، مشت محکمی بر دهان ابر ترین سالح ما میکه بزرگ
  .بزنید و مبادا امام امت، این قلب و این هدیه خدا راتنها بگذارید

  
  )اردکان 1346 -1365(کارگران حسین  شهید 

گوش بـه فرمـان رهبـر خـود باشـید کـه کشـورهاي         !اي برادران و خواهران 
دوم اینکـه، وحـدت   . کشـند و محرومنـد  اسالمی انتظار یک چنین رهبري را مـی 

ایـد پـوزة   خود را حفظ کنید که شما به همـین حفـظ کـردن وحـدتتان توانسـته     
  .کثیف آمریکا و جنایتکارانش را به خاك بمالید و از جاي خود بجوشید

  
  )اسدآباد 1341 -1365( یکاظم سعبا شهید 

ما براي این به جبهه نیامدیم که به ما قهرمان بگویند و قهرمان هـم نیسـتیم،   
جنگد و من براي یـک هـدف عـالی و آن هـم     چون قهرمان براي کسب قدرت می

براي اسالم و حکومت قرآن و جمهوري اسالمی ایران است و ما براي آب و خـاك  
وظیفۀ اسالمی ماست کـه مـا را وارد بـه    آن . جنگیم و ما جنگجو هم نیستیمنمی

. کند و نباشد روزي که شما وحدت و همبستگی را از دست بدهیداین مبارزه می
  .عشق بورزید و اطاعت از والیت فقیه کنید

  
  )فومن 1343 -1365(کاظمی هرمز  شهید 

همیشه توکل به خدا کنید و از خدا در انجـام کارهایتـان یـاري بجوییـد و از     
حضـور   ،همچـون گذشـته   ؛دست برندارید) لیهم السالمع(معصومین ۀمئا توسالت به

 ؛در انجام کارها وحدت داشـته باشـید   ؛انقالب استحکام بخشید ۀخود را در صحن
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  .گاه خود را فقط خدا قرار دهید تکیه
  

  )تهران 1343 -1362(کاظمی  لسیدجلی شهید 
داشته باشید و بـا وحـدت   اهللا ایمان  حامیدوارم به راه پاك رو! دوستان عزیزم

  .بیشتر در راه اهداف جمهوري اسالمی پیش روید و مستحکم باشید
  

  )شهرکرد 1346 -1365(شبانی  شیخ  کاظمی قدیر سید شهید 
پیام من به شما مردم شهیدپرور روسـتایمان ایـن اسـت کـه چـون از اول در      

باشـید و  اید، این وحدت خودتان را حفظ کنید و همیشـه در صـحنه    صحنه بوده
این قلب تپندة انقالب و این پیر جماران و این ، گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب

 .باشید که او ما را از خواب غفلت بیدار کرد )الم اهللا علیهاس(فرزند زهرا
  

  )فسا 1350 -1366( یکافوري هارم سعبا شهید 
     )السـالم لیـه  ع(ادتان نـرود کـه امـام موسـی کـاظم     نماز از ی! برادران و خواهران

قـرآن، کتـاب آسـمانی    » .هر کس نماز را عمداً ترك کند، کافر اسـت «: فرمایدمی
از اسراف و تبذیر بپرهیزید و از اختالف و تفرقـه دوري کنیـد و   . تنها نگذارید] را[

هرکس . بار سفر را آماده کنید و همیشه به یاد مرگ باشید. وحدت را حفظ کنید
هـاي جنـگ و   رفتن به جبهه. دا را مدد و یاري کندتواند دین خبه طریقی که می

ب برحـق  ئامام عزیز، این نا. شرکت در این جهاد بزرگ و مقدس را فراموش نکنید
او باشـید  ] فرمان[را تنها نگذارید و گوش به  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان

  .فراموش نکنیدمسجدها، این سنگرهاي ایمان و عبادت را . و او را دعا کنید
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  )خمینی شهر 1342 -1365( کاوهی ناصر شهید 
پیـرو روحانیـت مبـارز     کـه  خـواهم از شما مـی  !شنایان و اقوامآ اي دوستان و

رهبـر   کـه بـه دسـتور    ییهـا در مراسم ؛هاي شهري را خالی نگذاریدبسیج باشید و
راه  حضور به هـم رسـانید و وحـدت در    ،شودقدر برپا میکبیر انقالب و فقیه عالی

  .خود سازید ۀخدا را پیش
  

  )تهران 1343 -1362( کاویانی زمهریراهللا  روح شهید 
کـنم کـه از غیبـت و    ام خـواهش مـی  من از دوستان و آشنایان و از خانواده... 

تهمت و افترا دوري کنند و همه در یک صف آهنـین بـراي خـدا پیکـار کننـد و      
د و یـ باشند تا بتوانید افراد گمراه را بـه راه راسـت هـدایت کن    حالت جاذبه داشته

وحـدت کلمـه داشـته باشـید و در      :انـد این گفته امام بزرگوار ما است که فرموده
عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید و به نداي رهبر کبیر انقالب 

مکتبـی کـه   « تـا پـاي جـان انجـام دهـیم، چـون      ] دستورات او را[لبیک گفته و 
  .»شهادت دارد، اسارت ندارد

  
  )اسفراین 1344 -1365(کدخدایی محمد  شهید 

همیشـه در صـحنه کـه بـا     ] و[سالم و درود بر شما ملت قهرمان و شهیدپرور 
-خواران شرق و غرب زدهوحدت و یکپارچگی خود، مشت محکمی بر دهان جیره

در راه خدا به جبهه فرسـتاده   اید و درود بر شما پدران و مادران که فرزندانتان را
  .و خواهید فرستاد
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  )دهدشت 1343 -1365(کرمی  حسین شهید 
از همۀ اهالی محترم و عزیز تقاضا دارم که مسئلۀ وحدت و هماهنگی را حفظ 
کنید و به برادري خویش اهمیت بیشتري قائل شوید و سعی کنید همیشه با هم 

 ااعتصـمو و«: فرمایـد قرآنی چنین مـی  آیۀ] که[چرا  ؛باشید، از یکدیگر جدا نشوید
  1.»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا

  
  )مشهد 1349 -1366(زادگان  کریمسعید  شهید 

کنم که همبسـتگی و وحـدت   اي میدر خاتمه به شما ملت بیدار یک اشاره... 
  .را داشته باشید

  
  )مسجد سلیمان 1348 -1367(کریمی رضا  شهید 
شما براي اسالم مایۀ رحمت است و بـراي   وحدت و همسویی و همدلی! مردم

  .دشمن مایۀ زحمت و شکنجه
متعهد باشید و وحدت را در همه حال حفظ کنیـد و از  ! برادران و خواهران... 

  .تفرقه سخت بپرهیزید
  

  )بوئین زهرا 1330 -1362(ه کریمی تیر یصفرعل شهید 
پـدران و  : دارماهللا به عنوان یک برادر کوچک چند سفارش هم به امت حـزب  

واجـب اسـت   ! ... شـهیدپرور ] و[مادران، برادران و خواهران، مردان و زنان قهرمان 
هـا  انسجام خودتان را حفظ کنید و جبهـه ] و[براي همۀ شما که همچنان وحدت 
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هاي امام عزیزمان، خمینی کبیر را با جان و دل گوش کرده را تقویت کنید و پیام
  .و بدان عمل نمایید

  
  )اصفهان 1345 -1364(کیجی کریمیحمدحسن م شهید 

اتحاد و وحـدت در کلمـه    .اسالمی شود ]شما[مسلمان واقعی باشید تا اجتماع
کارهایتان قـرار دهیـد و حـافظ روحانیـت      ۀو اطاعت از والیت فقیـــه را سر لوح

اي به این انقالب و اسـالم وارد نشـود و از هرگونـه    ول باشید تا صدمهئمبارز و مس
ن بخوانیــد و نمازهــاي یومیــه را اول وقــت و بــه آخــودداري کنیــد و قــر تفرقــه

هـا شـرکت   در راهپیمـایی ] و[جـــماعت بخوانید و با وحدت در نمازهاي جمعـه  
  .ایمقول امام ما با این دعاها زندهه کنید که ب

  
  )رزن 1331 -1361( کشاورز اهللا  نبی شهید 

 توحید ۀکنیم به وحدت و اتحاد و توحید کلمه در پناه کلم توصیه می 1را شما
  2.»و التفرقوا اعتصموا بحبل اهللا جمیعاًو« ؛)ال اله اال اهللا(

  
  )اصفهان 1341 -1362(کلوشادي حسین  شهید 

این بندة حقیر خداوند به عنوان احساس وظیفۀ اسالمی، چندین سـفارش بـه   
علمـا و روحـانیون پیـرو خـط     ، این نعمت بسیار بزرگقدر ...  :اهللا دارم امت حزب

را بدانید و وحدت و اخـوت ایمـانی را    ،والیت فقیه، این پیشتازان انقالب اسالمی
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توانید براي پیشبرد مقاصد اسـالمی  می ها هرچه بیشتر مستحکم کنید و تا با آن
هـا  اندازيرقهتف مبادا از توطئه و تبلیغات سوء و. ها کسب فیض نماییدخود، از آن

هـاي  ضربه زدن به انقالب اسالمی این گروهـک ] از[چه در داخل و چه خارج و یا 
شرق و غرب غافل شوید؛ و بدانید دشمنان اسالم خیلی فعـال و بیـدار هسـتند و   

هـا  آن خواهند به انقالب اسالمی ضربه بزنند و باید بابه هر نیرنـگی که شده، مـی
هـاي گندیـده و   ریشــه  ید و اینه طور قاطع برخورد کناگر قابل اصالح نیستند، ب

  .پوسیدة شرق و غرب را از کشور اسالمی خودتان بزدایید و از بین ببرید
  

  )کرج 1343 -1361( زارعکمال هادي شهید 
من راه خودم را شناختم و به سویش رفتـم؛ شما هم بــاید ایـن راه   ! مادرجان

پرچم از دستـمان بیفتد؛ شما با رفتن بـه دعـا و   را ادامه دهید و نـگذارید که این 
ها سنگر خودتان را پـر کـرده و حفــظ    ها و نماز جمـعهها و نیایشنماز جـماعت

کنید؛ به دعاي کمیل بروید و ازخدا طلب مغفرت کنید و رزمنـدگان را دعــا   مـی
کنید و با وحدت خود، مشت محکمی به ایـن مــزدوران آمریکـا بزنیـد و حرفـی      

امـام را حتمـاً دعـا کنیـد و طـول      : گر دارم که خیـلی مهم است که این استدیـ
بیشتر عمر رهبر را از خدا طلب کنید؛ زیرا ما این انقالب را بـه رهبرمـان مـدیون    

  .باشیممی
  

  )بافق 1332 -1361(مبارکه کماندار حسن  شهید 
اهللا ایمـان   سخنانی با دوستان و آشـنایان نزدیـک دارم کـه بـه راه پـاك روح     

. داشته باشید و با وحدت بیشـتر در راه اهـداف جمهـوري اسـالمی پـیش برویـد      
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پرستان بدانند که با دسـت خـالی از   هاي مرا از تابوت بیرون بگذارید تا دنیادست
هاي مرا باز بگذارید تا کوردالن بدانند که کورکورانـه ایـن   روم و چشماین دنیا می

  .امراه را انتخاب نکرده
  

  )اهواز 1342 -1361(کوتی سعید ید شه 
جور که امام گفته اسـت و  وحدت داشته باشید، همان! ... اي پدر و مادر عزیزم

ترین آرزوي خودم در این دنیا رسـیدم و آن هـم جهـاد    بزرگ] به[بدانید که من 
  .اهللا خدا از من قبول کند شاء کردن در راه خدا است که ان

  
  )نهاوند 1347 -1365( کیانی نورمحمد شهید 

گـاه  آ وحدت را حفـظ کنیـد و   ،اول :حقیر این است ةسفارش این بند !عزیزان
 ،جـایی کـه اخـتالف باشـد     اخـتالف اسـت و   ،جایی که اخـالص نباشـد   ]شید[با

 ۀنکتـ  ؛الفساد وجـود دارد  شیطان ام ]جا[ در همه ]و[ هوس هوي و خودپرستی و
اگر در  ؛خرتآیا در  ،دنیا دنبال کندکه انسان باید راحتی را یا در  دیگر این است

در  ،ن بگـردد و اگـر در دنیـا جویـا شـود     آنباید در دنیا دنبـال   ،خرت جویا شودآ
  .رسدن نمیآخرت به آ

  
  )شهرکرد 1343 -1365( کیانی یعبدالعل شهید 

همـه آن را  . گویدبه گوش باشید و ببینید امام عزیز چه می! اهللا برادران حزب
] با[شود، دعاها را فراموش نکنید و نمازهایتان را در صورتی که میعملی کنید و 

      حتمـاً بـه جماعـت بخوانیـد کـه وحـدت شـما کمـر دشـمن را          . جماعت بخوانید



 

 195      »دفتر پنجم«دت وحـــــ

 

 واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و   «: فرمایـد مـی  خداوند در آیه قرآن کریم. شکندمی
محکـم در جلـوي    با همدیگر وحدت داشته باشـید و بـا هـم سـفت و    . 1»التفرقوا

برادرانی که توانـایی برداشـتن   . دشمن متجاوز مبارزه کنید و متکی به خدا باشید
خواهـد، آمـاده   اکنـون یـار مـی    اسلحه دارند، جهت یاري دین خدا که اسالم هـم 

  2.دنشوند و به یاري رزمندگان اسالم بشتاب
  

  )گرمسار 1346 -1362(کیفري رضا  شهید 
رهبـري امـام    3جـا حفـظ کنیـد و بـا     را در همـه وحدت خـود  ! اي ملت ایران

  .خمینی و یاري اهللا، براي نابودي کفر و ظالم به پیش بروید
  

  )اردکان 1345 -1361(کیکویی رضا  شهید 
اي از شـهیدي بـر   امیـدوارم کـه اسـلحه   ! و اي فرزندان انقالب و جوانان عزیـز 

زیرا هر قطـرة خـون شـهید، ارزشـی      ؛شما آن را بردارید 4زمین نیفتد، مگر اینکه
بیش از هرچه ما وصف کنیم دارد و وظیفۀ ما این اسـت کـه حرمـت خونشـان را     
نگه داریم و پاسدار آن باشیم و این تکلیفی است که بر دوش ما گذاشـته شـده و   

همدیگر پاك و وحدتمان استوار ] کینۀ[هایمان از هایمان محکم و قلبباید جبهه
  .رودبا وحدتمان از بین رفته و می زیرا دشمن ؛بماند
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  )کوهدشت 1342 -1365(گراوند محمدمراد  شهید 
نهایـت خـانوادة محتـرم شـهدا و      همۀ شما دوستداران انقالب، الزم است بـی 

را سـتون انقـالب و بزرگـواران انقـالب      1هامفقودین و اسرا را احترام بگذارید و آن
و  ٣نکنیـد خود مردم را سرگردان ، بی٢یدپست و مقامی که هست] هر[د و در بدانی

ها بکوشـید و از  ها را با جان و دل متحمل و پذیرا باشید و در حل آنمشکالت آن
گرایی جداً پرهیز کنید، که دشمنان با چشم حقـارت و  گروه] و[هرگونه باندبازي 

وحدت شما با رهبري و ] و[تا ببینند قیام و حرکت  4نگرندمی ] شما[حسادت بر 
انیت تا چه زمانی ادامه دارد و لبیک گفتن شما به امام بزرگوار، مایۀ شکست روح

  . و ذلت و خواري قدرت جهانخواران خواهد بود
  

 )ممسنی 1345 -1363(گرجیان شیروان  شهید 
امام را تنها نگذارید و پیرو واقعی  :برادران و خواهرانم وصیتم با شما این است

بـه فکـر مستضـعفان    ! بـرادرانم . او باشید و به فرامین امام مو به مـو عمـل کنیـد   
  .از اختالفات دوري کنید و وحدت را در نظر بگیرید و رعایت بکنید ،باشید
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  )بندرگناوه 1339 -1361(پور گرگینعبدالرضا  شهید 
ملت غیور ایـن اسـت کـه همیشـه و در همـه       1پیشنهاد دوم بندة حقیر به... 

حال، وحدت و یکپارچگی خود را در هر شرایطی حفظ کنید، چـون از انسـجام و   
متحد بودن شما ملت شهیدپرور است که دشمن به وحشت افتاده و قدرت تفکـر  

  .ایدو توطئه را از آنان گرفته
  

  )تهران 1332 -1360(خو  گزلحسین  شهید 
جهان مستضعفین، جهان اسـالم، بـه خصـوص امـت      چند نارسا با هر سخنی

تنها پیروزي شما یعنی پیروزي اسـالم، نـه   ! خواهر! برادر! مادر: اسالمی ایران دارم
اعتقاد و ایمان راسخ به خداونـد و  : در گرو سه چیز است] که آن نیز[وطن و ملت 

  .هاستبندگی در برابر او و نفی تمام عبودیت
پرهیز از تفرقه و نفـاق کـه خواسـت شـیاطین      در وحدت و یکپارچگی شما و

  .ضدانسانیت و بندگی خداست
گونـه، موسـی،   ناپذیر، ابراهیمچون و چرا از رهبري بیدار و تزلزلبه اطاعت بی

کـه بـراي    )لیـه السـالم  ع(علیبنعیسی، محمد و علی و فرزند پاك و شجاع حسین
ایستاد که در طـول تـاریخ،   چنان در مقابل کفر بندگی خدا در صحراي کربال، آن

هـایی چـون   اي به جز ایستادن فرزند برومند امام خمینی در مقابل طـاغوت نمونه
  .شرق و غرب نتوان یافت

   

                                                             
 از: در اصل وصیت -1
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  )همدان 1343 -1365(نادر گلستانی  شهید 
. م مقـام رهبـري اسـت را حفـظ کنـیم     ئد امام و قاکّموکید أوحدت کلمه که ت

ثیر جـو و مادیـات قـرار    أتحـت تـ  . نکنـیم تر از علماي اسالم حرکت گاه پیشهیچ
   .نگیریم
  

  )کرج 1337 -1367(محمدي  گلعباس  شهید 
از رهبر انقالب پشتیبانی کنید؛ ادامه دهندگان راه شهدا باشید؛ در راهپیمایی 

هـا و وحـدت کلمـه    شود، شرکت کنید که ایـن جمـع   که از طرف دولت گفته می
  .خود را با روحانیت جدا نکنیدسازد؛ اتحاد  است که شیاطین را نابود می

  
  )گرمسار 1319 -1365( گلینی اهللانبی شهید 

امام  ،ب برحقشئو نا )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(با سالم خدمت حضرت حجت
کـنم کـه   اهللا وصـیت مـی   شما امـت حـزب  ه ب .اهللا امت و رزمندگان و امت حزب

مسـتحکم نماییـد و اگـر    همیشه مقاومت و پایداري کنید و وحدت بـین خـود را   
  .نگرانی و نارضایتی از خود نشان ندهید ،کمبودهایی هست

  
 )مبارکه 1345 -1362(گنجی  یصفرعل شهید 

ها را توانیم ابرقدرتوحدت خود را حفظ کنید که با حفظ وحدت می! اي امت
به ریسمان خدا چنگ بزنید و متحد ! مسلمانان ۀپس هم. بر سر جایشان بنشانیم

  .باشید که پیروزي از آن شماست و فقط خداپرستانند جاوید
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  )بندردیر 1351 -1367( یگنخک نعبدالحسی شهید 
چینـان را کشـف و آن   شما باید توطئۀ توطئه! اي برادران و خواهران عزیز من

ایـن نعمـت   . بنشـانید را خنثی کنید و دشمنان خود و اسالم را بـه خـاك ذلـت    
زیـرا کـه در    ؛در همه حال  فرمانبر و مطیع امـام باشـید  . خداداد را از یـاد نـبرید

امـام را تنهـا   . بـه شـعارتان عمـل کنیـد    . این زمان، چراغ هدایت به دست اوسـت 
بدانیـد تـا هنگـامی    . ها را گرم نگه داریدپشت جبهه. ها را پر کنیدجبهه. نگذارید

ید و به خدا ایمان دارید و وحدت کلـمه شـعار شماسـت،  که شما در صحنه هست
  .کندهیچ خطري شما را تهدید نمی

  
  )تبریز 1341 -1362( داغلوقره لطفیمقصود  شهید 

مـن لیاقـت   ] اگرچـه [اللهی و مردمـی ایـران دارم،    وصیتی که به مردم حزب
دعـوت  همیشه مردم را به وحـدت  ] این است که[ها را ندارم، وصیت کردن به آن

کنید؛ مساجد را پر کنید؛ به سخنان امام خمینی گـوش کنیـد و بـه آن سـخنان     
نمـاز جمعـه شـرکت    ] و[هـا، دعـاي کمیـل، توسـل     ع جنازهیعمل کنید؛ در تشی

وقـت بـه دشـمن    ترسد؛ هیچرهبـري و ایمان شمـا مـی ،فرمایید؛ دشمن از اتحاد
  .باج ندهید؛ زیرا در کمین است

  
  )مشهد 1320 -1362( گزاییل حسینشهید  

پیامی دارم با مردم و ملت شهیدپرور ایران که دست از این انقالب برندارنـد و  
همیشه پشتوانۀ این انقالب باشند و لحظه به لحظه بـر تـوان خـود بیفزاینـد کـه      
دشمن از وحدت و همبستگی خیلی وحشت دارد، نکند روزي چون مـردم کوفـه،   
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بود که مردمی را کـه در طـاغوت دسـت بـه هـر      امام را تنها بگذارید که این امام 
  .زدند، امروز به راه اسالم آوردندکاري می

  
  )مشهد 1338 -1365( ماروسیعلی  رمضان شهید 

وحـدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ     ! روسـتاییان عزیـز  هموطنان عزیز و هـم 
نمایید تا دشمنان نتوانند در بین شما خللـی ایجـاد کننـد و همیشـه در عبـادت      

  .امام را دعا کنید و هر کجا که هستید، خدا را فراموش نکنیدخود 
  

  )بیرجند 1346 -1365(مالدار موسی  شهید 
از شما و امت شهیدپرور ایران خواسـتارم چنانچـه مـورد قبـول     ! خانوادة عزیز

صبور و شکیبا بـوده و خسـته از    ،ل آمدمئخداوند واقع شدم و به فیض شهادت نا
 1امام عزیز را تنها نگذارنـد؛ ] و[پشتیبان والیت فقیه بوده ها نشوید و این شهادت

وحدت و انسجام مذهبی را حفظ کنند که وحدت رمز پیـروزي ماسـت و از شـما    
خواهم مساجد را خالی نگذارید؛ در مجالس مذهبی شرکت جوییـد و از شـما   می
آخـرین  تان مهیا نماییـد و  هايها را از نظر نیروي انسانی و کمکخواهم جبههمی

ضربه را بر پیکر استکبار جهانی وارد سازید؛ امام را تنها نگذارید؛ وحدت را حفـظ  
  .و منسجم باشید] کنید[

  
  )تهران 1338 -1360(مبرقع رضوي  نسیدمحس هیدش 
خواهید انقالبتان تداوم داشته باشد و زیر یوغ هیچ استعمارگري می اگر! مردم

                                                             
 نگذارید: وصیت اصل در -1
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سـازند،  بـه شـایعاتی کـه منـافقین مـی     تان را حفظ کنید و نباشید، وحدت کلمه
  .اهمیت ندهید

  
  )رشت 1342 -1361( دوستمسلکمبرهن اصغر علی شهید 

امروز امید اسالم شماها هستید کـه بایـد بـا وحـدت و بـا      ! برادران و خواهران
وگرنه اگـر خـداي نکـرده ایـن انقـالب و آن       شعار توحید اسالم را زنده نگه دارید

غذاي انـدك در جمـاران نشسـته، از صـحنه      2که در یک اطاق محقر، با 1روحانی
خارج شوند، مطمئن باشید که دیگر انقالبی مثل انقالب اسالمی ایران در سراسـر  
عالم پیدا نخواهد شد و خواهشم از همۀ شما عزیزان این اسـت کـه همیشـه و در    

ا و دعـاي  هر صحنه حضور داشته باشید، خصوصـاً حضـورتان در نمـاز جمعـه هـ     
     کمیل که تمـام ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب از همـین وحـدت و انسـجام شـما         

  .ترسندمی
  

  )الهیجان 1342 -1361( محسنی حسین شهید 
از امام اطاعت کنید و : سخنی دارم با برادران و خواهران، پدران و مادران خود

با دولت جمهـوري   ]و[ ز امام بشنوید، وحدت را حفظ کنیداز خدا اطاعت کنید، ا
   .اسالمی همکاري کنید

   

                                                             
 یتیروحان :وصیت اصل در -1
 با و  :وصیت اصل در -2
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  )تاکستان 1345 -1364(محالتی رضا  شهید 
من به عنوان یک شهید از ملت ایران تقاضا دارم وحدت خـود را حفـظ کننـد    

  .در کلیۀ مراسم مذهبی، حضور یکپارچه داشته باشند] و[
  

  )کرج 1346 -1364(  محمدخانیاهللا ولی شهید 
زادي و آخواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر      از شما مسلمانان می

عدالت و حامی مستضعفین حمایت کنید و دست در دسـت یکـدیگر بـا وحـدت     
  .وریدآجاي ه خود را بهاي استوار برخیزید و امر جهاد با هنین خود با گامآ

  
  )سبزوار 1346 -1363(محمدرضایی مهدي  شهید 
اهللا، عبـد ابـی  سید نوجوان ناکام، چون مـا رهـروان  لوحۀ قبرم ننویروي ! مادرم

به سخنان امام گوش فرا دهیـد؛ وحـدت   . دانیمهیچ کامی را باالتر از شهادت نمی
  .افکنی ندهیدها مجال تفرقهتان را حفظ کنید؛ به منافقین و گروهکو انسجام

  
  )گرمسار 1344 -1363(محمدزاده سعیدرضا  شهید 

خـواهم کـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و       می... دوستان و آشنایان از تمام 
فرزندان عزیز خود را به کمک اسالم بفرستید که این اسالم بـراي خـود ماسـت و    

امام و روحانیـت  . جهان آن را صادر نماییم ۀما هم باید آن را یاري کنیم و به کلی
این اسـت کـه در یـک    را تنها نگذارید که اگر روحانی در یک کشور نباشد، مانند 

هـاي  روحانیت را بدانیـد و بـه حـرف   ] و[پس قدر امام . کشور طبیب وجود ندارد
هـاي امـام، گـوش دادن بـه فرمـان      امام امت گوش دهید که گوش دادن به حرف
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بین خود اختالف نگذارید بیافتد کـه دشـمن منتظـر همـین اختالفـات      . خداست
  .است

  
  )دهدشت 1341 -1360( زاده محمد حسنغالم شهید 

تـر و   روز ایمانتان قويه قهرمان ایران که روز ب ]و[1پا خاستهه و شما اي امت ب
بـه   ،خوردگـان  بدانید که منافقـان کـوردل و فریـب    !شود تر می ان مستحکمتوحدت

ولـی   ،داننـد  مریکا که در شعار خود را ضد امپریالیستی میآم سپیروي از امپریالی
با این ترورها و سوزاندن عزیزانی همچون رجـایی و   ،روند  نان را میآصددرصد راه 

کاري جز روانـه کـردن خـود بـه جهـنم از پـیش        ،بهشتی و باهنر و دیگر برادران
درخـت اسـالم سـبزتر و     ،دانند که با ریخـتن خـون ایـن عزیـزان     برند و نمی نمی

  .ها کم است این خون ،شود و براي اسالم ثمرش بیشتر می
  

  )قزوین 1339 -1365( حمدي م علیحسینشهید  
خواهید انسانی آزاده باشید، وحدت خودتان اگر می: سخنی چند با مردم دارم

ریسمان الهی بزنیـد و  چنگ به «: گونه که قرآن فرموده استهمان. را حفظ کنید
  .نگذارید که کافران این ریسمان را پاره کنند. 1»متفرق نشوید

  
  )اقلید 1331 -1361( محمدي اهللانعمت شهید 

همیشـه   !اي روستایی !اهللا برادران حزب !پدر و مادر و برادر و اقوام و خویشان

                                                             
 103آیه  ،عمرانسوره آل؛ »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«اشاره به  -1
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است که بر دهان شرق  1محکمی سیلیوحدت را حفظ کنید که این وحدت شما 
میلیـون ملـت و امیـد     26زنم که این قلب شود و باز هم فریاد میو غرب زده می

  .تمام مستضعفان را تنها نگذارید
  

  )لنگرود 1344 -1364(رودي محمدي لیسهسیروس  شهید 
. وحدت خود را همیشه حفـظ کنیـد  . گاه از یاد خدا غافل نباشیدهیچ! عزیزان

از اختالفــات جزئــی . بــراي همــدیگر گذشــت و ایثــار و فــداکاري داشــته باشــید
هـا  هرگـز رزمنـدگان را کـه در جبهـه    . با اسالم و قرآن و میهن باشـید . بپرهیزید

  .شان به دعاي خیر شماها احتیاج دارندنید که همههستند، فراموش نک
  

  )قوچان 1342 -1362( یمحمودي داران اعبدالرض شهید 
و یگـانگی خـویش را    3وحـدت : به امت هوشیار و هر لحظه بیـدار  2پیام حقیر

  .حفظ و شعار مرگ بر امپریالیسم آمریکا را از یاد نبرید
  

  )تهران 1341 -1363( مختار سعبا شهید 
خواهم تا حال که مردانه پیش آمدنـد  غیور و قهرمان ایران عاجزانه میاز ملت 

گویان زدند، همچنان وحدت خود را در همۀ جهـات حفـظ   و مشتی بر دهان یاوه
کنـیم و امـام را تنهـا    دهـیم، عمـل هـم مـی    کنند و نشان دهند که شعار که می

                                                             
 اينسبت محکمه: در اصل وصیت -1
 و با دادن پیام حقیر: وصیتدر اصل  -2
 و وحدت: در اصل وصیت -3
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خواهـد کـه   مـی نگذارید، چون او امید به شما عزیـزان دارد و شـب و روز از خـدا    
وحدت ملت ما را مجسم کند و در عوض شما هم باید رهنمودهاي امام را لبیـک  
گفته، سستی و خللی در کارتان نشان ندهیـد و بـا ایـن کـار همیشـه دشـمن را       

  .مأیوس کنید
  

  )یاسوج 1345 -1364(عبدالعلی مختاري  شهید 
را پیشـۀ خـود    )السـالم علیه (وحدت، راه حسین 1بیایید تا همگی با! اي برادران

خمینـی ایـن پیـر    ، سازیم و راه او را ادامه دهیم و به یاري رهبر کبیـر انقالبمـان  
جماران و روح خدا بشتابیم و او را تنهـا نگـذاریم و بـه کمـک و رهنمودهـاي او،      

  .ظالمان و منافقان را از صحنۀ روزگار پاك کنیم
  

  )تهران 1345 -1365( مختاري یوسف شهید 
غاز نهضت اسالمی تاکنون با توکل بـر خـدا و   آیدپرور ایران که از اي امت شه

وحدت اسـالمی خـود را در برابـر     ،حضرت امام خمینی، الشان د عظیمئرهبري قا
 ةها و دشمن انسانیت ایستادگی کردید و به حول و قـو هاي ابرقدرتطئهتمامی تو

ـ  !ها پیروز شدیدنآخدا بر تمامی  ذکر برایتـان  تـ عنـوان  ه وصیتی چند دارم که ب
همیشه به یـاد خـدا باشـید و تمـام ایـن       !اي امت شهیدپرور ایران :کنم عرض می

گوش به فرمان امـام عزیـز باشـید و     ؛ها را از عنایات خداوند متعال بدانیدپیروزي
  .در دعاهاي خود به وجود مبارك امام دعا کنید

  
                                                             

 به: در اصل وصیت -1
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  )یزد 1344 -1362( آباديحجت یمدع یعلعباس شهید 
پیام من به ملت ایران این است که وحدت کلمه را حفظ کنند و نگذارند ایـن  

کـه شـما   ] را[هـا  بکشـید آن . ضدانقالبیون در این گوشه و آن گوشه، ظلم کننـد 
  .پیروزید

  
  )شهرضا 1334 -1362(مدنی  ممحمدابراهیسید شهید 

دارند، داشته وحدت کلمه که امام عزیز همیشه آن را بر زبان ! ... برادران عزیز
  .شکن را دعا کنیدامام عزیز، خمینی بت] و[

  
  )تهران 1347 -1367(مرادي نقی  شهید 

بـا   ،لی که در اطرافتـان هسـت  ئبه مسا خواهم حتماًاز شما می !برادران عزیزم
نباشید که در مسـجد نمـاز بخوانیـد و     1طورخداي ناکرده فقط این ؛دقت بنگرید

افتد تري بر دوش شما میسنگین رسالت ،شودچون هر کس که شهید می ؛بروید
  .باشیدتوانید با هم وحدت داشته نجایی که میآو تا 

  
  )جهرم 1345 -1360(کوچی  مراديیوسف  شهید 

هـا در ایـران   خـواهم کـه نگذاریـد کـه ایـن گروهـک      از شما برادران عزیز می
    خـداي نکـرده    ،کفـن خرابکاري کنند و نگذارید کـه خـون ایـن شـهیدان گلگـون     

 ؛ثـار باشـید  ن خواهم که در راه اسالم جاناز شما برادران محترم می. مال شودپاي
کنیـد و سـفارش مـن بـه ملـت       ]کاري[ خونتان در راه اسالم فدا ةخرین قطرآتا 

                                                             
 این خود: در اصل وصیت -1
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که ایـن عوامـل شـرق و     خود را حفظ کنید ۀغیور ایران این است که وحدت کلم
  .غرب در ایران خرابکاري نکنند

  
  )مبارکه 1339 -1363(مرتضوي  مرتضی سید شهید 

خواهشم از شما ملت این است که این وحدت را حفظ کنید و همیشه گـوش  
هـا را هرچـه بهتـر و     به فرمان رهبر باشید و بیشتر به مساجد بروید و نماز جمعـه 

  .کنید و از جنگ غافل نشوید و بیشتر به جبهه بروید 1تر برگزار باشکوه
  

  )دهاقان 1341 -1360(مرتضوي  يسید مهد شهید 
رویم تـا نیـروي کفـر    ها میمن و امثال من به جبهه! ایران 2اي ملت کشورمان

با خون خود به این جمهـوري اسـالمی کمـک    ] و[صدامی را از ایران بیرون کنیم 
کنیم و شما نیز در پشت جبهه، وحدت خود را حفظ کنید و همیشـه در صـحنه   

  .باشید
  

  )مشهد 1330 -1365(مرجانی اسحاق  شهید 
ل اهللا عجـ (قدر را، این نمایندة امـام زمـان  این رهبري عالی! ملت مسلمان ایران

ها قد علـم  را یاري کنید که اسالم، امروز در برابر تمام ابرقدرت )تعالی فرجه الشریف
اسـت، اکنـون مـا بـا تمـام      ] منـد [اسالم به وحدت و کوشش نیاز! اي مردم. کرده

هـا آمریکـاي   هاي شرق و غـرب کـه در رأس آن  ار و با تمام ابرقدرتدنیاي استکب

                                                             
 گذاربر: در اصل وصیت -1
 شهرمان: در اصل وصیت -2
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باشد، در مبارزه هستیم و این مبارزه را تـا جـان   می جنایتکار و شوروي تجاوزگر 
در بدن داریم، همچنان ادامـه خـواهیم داد تـا نویـدبخش پیـروزي مستضـعفین       

  .جهان بر مستکبرین باشیم
  

  )فراشبند 1346 -1361(مزارعی جهانپور  شهید 
وحدت خود را حفظ کنید و کاري با گفتارهاي خـالف   !اي شما امت مسلمان

زمان بسـیار حسـاس اسـت و روز آزمـایش کـه حسـینیان از       . اسالم انجام ندهید
 .است] امروز[یزیدیان تمیز داده می شوند، 

  
  )قزوین 1325 -1363(مشاطان  نعبدالحسی شهید 

کلمـه عمـل   ت هرچه بیشتر به وحـد توصیۀ من به ملت مسلمان این است که 
 کنند و هرچه بیشتر به دستورات والیت فقیـه عمـل کـرده و از تفرقـه و دروغ و    

این انقالب اسالمی، مـا را بـه    1تهمت و غیبت بپرهیزند و سعی کنند که دشمنان
بکوشـند  ] باید[همه . که انحراف انقالب، همان نابودي اسالم است انحراف نکشند

  .اسالم پاسداري کنند يها2هدفبا وحدت کلمه از 
  

  )اصفهان 1343 -1362(مشهدي احمد  شهید 
مبادا وحدت شما تبدیل به تفرقه شود که اگر چنین شـد،  ! خواهران و برادران

                                                             
 دشمن: در اصل وصیت -1
 ضرر: در اصل وصیت -2
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 و هـم در پشـت   1دیـ کنشما که در جبهـه بـا دشـمن پیکـار مـی     . کار تمام است
 ،ایـد ها ایستادهو هم در پشت جبهه مقابل این ضدانقالب 2دیکنپیکار می ]جبهه[

  .باشید که از صحنۀ مبارزه خارج نشوید 3مواظب
  

  )جهرم 1344 -1362(نژاد مصلینادر  شهید 
نچه شما را از قیدها و بندگی هوا و هـوس  آکنم شما را به تقوا که سفارش می

کوشش در حفظ و حراسـت از تقـواي   . تقواست ،رساندکند و به هدف میزاد میآ
رهبـري   ]به[؛ تقویت کنید ]و[ تقوا حفظ کنید ۀوسیله خود نمایید و خودتان را ب

والیت فقیه و در پشت سر امام خمینی کبیر گام بردارید و وحدت کلمه و اتحـاد  
  .تان را چون گذشته حفظ کنیدو همبستگی

  
 )ایالم 1320 -1363(  یمصطف یقلسعبا شهید 

خواهم که امام را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر آزادي و     از شما مسلمانان می
وحـدت  ] بـا [عدالت و حامی مستضعفان، حمایت کنیـد و دسـت در دسـت هـم،     

هاي استوار برخیزید و امـر جهـاد خـود را بـه جـاي آوریـد و از       آهنین خود و گام
جنایتکـار و صهیونیسـم   جنگ و شهادت نهراسید و بر شـرق و غـرب و اسـرائیل    

  .شورش کنید
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  )اصفهان 1343 -1362(انی ینیسن مظفریا نسیدحس شهید 
درودتـان بـاد و حـق    ! امت قهرمان ایران و پیروان راستین راه خونین حسینی

همچون گذشته، با حفظ وحدت خویش خار بر چشم دشمنان فرو کنیـد  . یاورتان
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (امـام زمـان  ب ئـ و با یاري امام خمینی، این حسین زمـان، نا 

، چـون  )لیه السالمع(نگذارید که این فرزند راستین حسین. را خشنود سازید)الشریف
  .جد بزرگوارش مظلوم گردد

  
  )اردستان 1338 -1361(ه سیدقوام مظلومی طبایی زوار شهید 

من هم مانند دیگر شهیدان یک وصیت مشترك دارم و آن دعا به امـام عزیـز   
گاه فراموش نکنیـد و از خداونـد بخواهیـد بـه عمـر پربرکـت رهبـر        هیچاست که 

هــا، مــدیون هــاي مــا در جبهــهبیفزایــد و پشــتیبانی از امــام کــه تمــام پیــروزي
دسـت از  ! امـت شـهیدپرور  . دسـت برنداریـد  . آفـرین اوسـت   رهنمودهاي وحدت

مان کـه  روحانیت مبارز و مسئول برندارید، زیرا حفظ روحانیت، این پیامبران عصر
  .داري از اسالم است رسانند، حفظ و نگه می پیام شهیدان را به تمام جهان

ها شرکت کنید کـه دشـمن از نمـاز    هر چه بیشتر در نماز جمعه! امت قهرمان
هاي جمعـه را هرچـه   ترسد و دعاي کمیل شبجمعه و از وحدت آفرینی شما می

  .بهتر به پا دارید
  

  )قم 1320 -1360( قهفرخی مظهري لسیدکما شهید 
باشـم، از خداونـد متعـال    اکنون که عازم جبهۀ جنـگ حـق علیـه باطـل مـی     
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پیـام مـن بـه امـت     . 1باشـم خواستار وحدت کلمۀ همیشگی امت شـهیدپرور مـی  
هاي شما فقـط و فقـط بـه خـاطر خـدا      مسلمان این است که تمام حرکات و قدم

در هـر کجـا کـه    با وحدت کلمـه، دشـمن را   ] و[باشد و بر نفس خود غلبه کرده 
  .هست، خوار و نابود کنید

  
  )کازرون 1346 -1363(نژاد معماري رشاپو شهید 

توانید در دعاهاي کمیل و زیارت عاشورا و تا آنجایی که می! ... دوستان عزیزم
هـاي اسـرا و   هاي شهدا و خـانواده توانید امام و خانوادهغیره شرکت کنید و تا می
 2چنان در کارهاي خیر به یکدیگر کمک کنید و بـا ]هم[مجروحین را دعا کنید و 

هـا را  همین تـرس، آن  3شکنتان، دشمن را بترسانید و باهاي دشمنهمین وحدت
  .توانید، امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیدشکست بدهید و تا آنجا که می

  
  )برخوارومیمه 1339 -1361( کربکنديمعینی علی  حسن شهید 

ل اهللا تعـالی  عجـ (ب امـام زمـان  ئخواهم که پیرو رهبر انقالب، نامی از ملت ایران
باشند و دست از یاري او برندارند و دسـتورات او را مـو بـه مـو اجـرا       )فرجه الشریف

کنند که تنها راه سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است و وحدت کلمه را حفظ 
هاي مـزدور  ارند و این گروهها، دست از مبارزه برندکنند و تا نابودي تمام ابرقدرت

وابسته را نابودکنند که منافق، خطـرش از کـافر بـدتر اسـت و خـون شـهیدان را       

                                                             
 بوده :اصل وصیتدر  1-
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  .نگذارند از بین برود
  

  )گرگان 1345 -1362(مقصودلو باباخانی  اهللانعمت شهید 
رسـد  وحدت را حفظ کنید که زمان بیچارگی مـا سـر مـی    !ملت انقالبی ایران

ام ام بـه خـانواده  وقتـی جنـازه   !زیاد شود و اما اي بـرادران که تفرقه بین ما  زمانی
دوست دارم که پـدر و مـادرم در مسـجد شـکر بـه جـاي بیاورنـد و از         ،هدیه شد

  .خداوند برایم طلب مغفرت کنند
  

  )بندرگز 1338 -1365( مالحنوراهللا  شهید 
 ]اسـالم [؛ ]حمایت کنید[ 1امام را تنها نگذارید و از رهبري !اهللاب اي امت حز

امروز خاموش نشستن گناه است و خیانت اسـت و تـن بـه ذلـت      ؛جنگ است در
 ؛هـا را پـر کنیـد   جمعـه  نمـاز  ؛وحدت کلمه را حفـظ کنیـد   ؛ترگناه بزرگ] دادن[

روحانیون اصیل اسالم و خط امام را پشـتیبان   ؛ها را از دلتان بیرون کنیدسوءظن
  .دباشی

  
  )تهران 1343 -1363(صالحی مالحسن  شهید 

گر از شـماها  هاي سلطهشما باید بدانید که اکنون دولت! اي پدر و مادر عزیزم
هـاي خـود را   بچه صدا با رهبرتان هراسند، از شما ملت قهرمان، از شما که هممی

هراسند که در بـین شـما و یکایـک    و از این می... کنید هاي نبرد میروانۀ میدان
چنـان  شـما بایـد آن  ! وجود داشته باشد؛ پس اي پدر و مادرملت قهرمان، وحدت 

                                                             
  هايرهبري: در اصل وصیت -1
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  .انقالبیون داخلی و خارجی به لرزه افتدصبري از خود نشان دهید که پشت ضد
  

  )اسفراین 1337 -1361(مالیی ابوالقاسم  شهید 
خـواهم کـه   من به عنوان یک رزمنده، از تمـامی امـت شـهیدپرور ایـران مـی     

 :فرمایـد مـی  طـور کـه قـرآن کـریم    همـان  فـظ نمـوده،  وحدت و یکپـارچگی را ح 
چنگ بزنید به ریسـمان خـدا همگـی و    «؛ 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«

  ... »متفرق نشوید
وحدت و یکپـارچگی را حفـظ نمـوده و نگـذاریم آمریکـاي      ! خواهران! برادران

  .جهانخوار برگردد
 

  )کوهپایه 1344 -1365(خواه حسن ملکوتی شهید 
وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ نمـوده و مطیـع و      ! امت مسلمانشما اي 

فرمانبر امام باشید، پیوسته براي او دعا کنید، یاوران او بـه خصـوص روحانیـت را    
  .تنها نگذارید

  
 )اسالم آبادغرب 1339 -1360( یملک معبدالکری شهید 

حفـظ وحـدت و   : رسد که عبارت اسـت از سفارشاتی در خاتمه به عرض می... 
هاي بزرگ و فاسـد و نوکرانشـان و بـه اهتـزاز     انسجام کامل بر علیه تمامی قدرت

مـرد تـاریخ، امـام    گ، بـه رهبـري بـزر   )ال اله اال اهللا(درآوردن پرچم پربار و پرثمر 
  .خمینی
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  )سپیدان 1348 -1365(ملکی  اهللا ولی شهید 
نگذاریـد کـه    ؛نگذارید امام عزیزمان تنهـا بمانـد   !اي دوستان و برادران عزیزم

نگذاریـد   ؛هـم بزننـد  ه کنند و وحدت شما را ب 1ایجاد منافقان در میان شما رخنه
در راه قسط قیام کنید و بـه فرمـان امـام عزیـز گـوش       ؛فساد در جامعه زیاد شود

خدا قسم دشمنان اسالم خوشـحال خواهنـد   ه ب ،چون که اگر گوش ندهید ؛دهید
  .شد و شما هم منحرف خواهید گشت

  
  )آبادان 1345 -1361(آبادي رمنصو مشهرا شهید 

به هنگام جنگ همه با هم وحدت داشته باشید و ... کنم که از مردم تقاضا می
در بین شما رخنه کنند و شما را نـابود کننـد و بـه هنگـام      2نگذارید که دشمنان

یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فـانفروا ثبـات او   «: جنگ که خداوند فرموده اسـت 
و دسته به دسته یـا همـه بـا     4هاي خود را برگیرید، باید همه سالح3»انفروا جمیعاً

   هم کوچ کنید و به جنگ بروید و بـا دشـمنان اسـالم کـه در ایـن زمـان زنـدگی        
قـدر بجنگیـد کـه      آمریکا، اسرائیل، شوروي و غیـره بجنگیـد و آن  کنند، مثل می

الـه اال اهللا را در جهـان بـه اهتـزاز     اسالم در سراسر جهان منتشر شود و پـرچم ال  
  .درآورید
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  )اهواز 1337 -1361(منصوري  دعبدالمجی شهید 
بایـد  . گونه که امام فرمودند، باید وحدت حفظ شـود همان! برادران و خواهران

نبایـد امـام را   . همه دست به دست هم بدهیم و اسالم و ایران را به پـیش ببـریم  
  .امت باشید جا با امام همه. تنها بگذارید

  
  )تهران 1341 -1360(موحدي رعد  شهید 

 1آشـوب بـه راه  . وحـدت داشـته باشـید   . به گفتۀ امام گـوش دهیـد  ! اي مردم
  .نیندازید

  
  )کوهپایه 1342 -1362( موساییاحمد  شهید 

یـافتم،  مـی  وقتی خود را در آغوش بـرادر ارتشـی  کردم من احساس شوق می
دیـدم، وقتـی   لبخند را بر لبـانش مـی   3من ستم،ینگرمی] را[ 2وقتی چهرة پاك او

 4دیدم برادر روحانی رادیدم، وقتی میییک برادر سپاهی را در آغوش برادرانش م
خدا . هاي شما، اجرتان با خداستزحمت  در قبال این همه . انددر آغوش کشیده

ن شاء اهللا همگی ما را در جهت حفظ اسالم و پیروزي موفق بدارد؛ امـا در قبـال   ا
ها دشمن، امروز این نقطۀ حساس را زیر نظر دارد، درصدد است بـه هـر   همۀ این

اما مواظب باشـید  ! زهی خیال باطل. طریق، این اخوت و برادري را از میان بردارد
هایی در جهت برآوردن آرزوهاي دیرینۀ این کوردالن برنداریـد،  خداي ناکرده گام

                                                             
 پا: تیوص اصل در -1
 از: در اصل وصیت -2
 را من: وصیتدر اصل  -3
 و: در اصل وصیت -4



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      216

 

  .خود بدانیدو تقوا را پیشۀ ] کنید[وحدت خود را محکم 
  

  )ممسنی 1343 -1364(موسوي  سیداهللاسید  شهید 
پرست و همه با هم وحدت و اعتصام داشته و قوم! ... اي مردم شهیدپرور ایران

  .گرا نباشید و همه در زیر پرچم اسالم و قرآن زندگی کنیدگروه
  

  )تهران 1338 -1361(موسوي  کمال سید شهید 
خواهشمندم که در حال حاضـر وحـدت کلمـه را    من ناچیز از تمام امت ایران 

حفظ کنند؛ چون که در حال حاضر با کفار در حال جنگیم و به امید خدا که این 
  .بریم صدامیان را با پشتیبانی خدا از بین می

  
  )زرین شهر 1346 -1362( موسويمجید  سید شهید 

پـدران و  تر به شـما دوسـتان و آشـنایان و تمـامی     من به عنوان برادر کوچک
وحـدت کلمـۀ خـود را     گویم که قبل از هر چیز مادران و به تمامی ملت ایران می

هـاي جهـانی   حفظ کرده و با اتحاد و یکپارچگی خـود در برابـر تمـامی ابرقـدرت    
  .بایستند

  
  )زنجان 1338 -1366(موسوي  موسی سید شهید 

چشم هر مسلمان در جهان به شما ملت عزیز و غیور ایران دوخته شـده تـا از   
مردم مبارز ایران الگو بگیرند و این ملـت رهنمودهـاي امـام را گـوش بـه فرمـان       

در همـه جـا   ] و[هستند؛ پس وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید و همیشـه  
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کـه دشـمنان   گوش به فرمان والیت فقیه باشید؛ این وحدت و یکپارچگی ماسـت  
هـم گـیج    داننـد چـه کننـد؛ واقعـاً     شرق و غرب را به وحشت انداخته و اآلن نمی

شدند؛ این همان قدرت الهی است؛ باید قدرت و وحدت خـود را حفـظ کنـیم تـا     
  .ها هم از ما درس بگیرنداینکه آن

  
  )تهران 1346 -1367( ایرایی موسوي سیدمصطفی شهید 

خواهید از سـخن شـهیدان   اگر می! ... مناي دوستان و همشهریان و نزدیکان 
پند بگیرید و عاقبت به خیر باشید، بیایید از این پس همبستگی داشته باشـید و  

کـنم و  در آخر از شما عزیـزان عـذرخواهی مـی   ...  وحدت خودتان را حفظ نمایید
کـس در بـین شـما    امیدوارم که از این پس راه راست را بروید، تا زمانی که هـیچ 

را حـل  ] هـا [با وحدت خودتان تمـام گرفتـاري  . درمانده و گرفتار باشد نباشد که
  .کنید تا همۀ شما عاقبت به خیر باشید

  
  )قوچان 1336 -1360(موسویان  نسیدحس شهید 

از کلیۀ خواهران و برادران تقاضا دارم که مثـل قبـل، وحـدت کلمـه را حفـظ      
مسـئولیتی عظـیم و   هاي این جوانان به هـدر بـرود کـه    کنند و نگذارند که خون

خطیر متوجه همۀ شما است و اسالم امانتی است دست من و شما و اگـر آسـیبی   
هـا مستضـعف و پابرهنـه، بـه انقـالب مـا       ببیند، همۀ ما مسئولیم و چشم میلیون

  .است] شده[دوخته 
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  )نهاوند 1329 -1365( وندموسی نورمراد شهید 
بـه   ؛همـه در خـط امـام باشـید    ...  !اهللا امـت حـزب   !سـروران گرامـی   !عزیزان

 ،کنیـد  توجه و عمل ،تر استها از نماز واجبنآهایش که شنیدن سخنانش و پیام
هاي امام این است که مـا بایـد وحـدت کلمـه را حفـظ      به طور مثال یکی از پیام

بین مسلمانان بوده  ۀغیرمستقیم از تفرق ،هرچه اسالم ضربه خورده !عزیزان. کنیم
 ،ی را که بر سر اخـتالف سـلیقه اسـت   ئباشید و اختالفات جزوحدت داشته  ؛است

  .رها کنید
  

  )پاکدشت 1336 -1359(موالیی  سسیرو شهید 
به عنوان یک نصیحت یا وصیت نیز بگویم کـه اوالً  ! ... برادران و خواهران عزیز

که بین خود دارید، حفظ کنید و ثانیاً دربارة مختلط یـا  ] را[این تشکل و وحدتی 
دهـم کـه   بودن خواهران و برادران، اگر از این حقیر بخواهید، توضـیح مـی  منفرد 

  .همچنان منفرد باشید
  

  )کرج 1309 -1366(موالیی کاییل یم شهید 
کـه امـام را تنهـا     1پیام من به شما ملت همیشه در صحنه اسـت  ،اول از همه

در صـحنه  اهللا حزب ها از حضور امتچون ابرقدرت ؛کنید ها را پر نگذارید و جبهه
هـا و جنـگ کفـار     گاه از حضور در جبهههیچ ؛هاي جنگ وحشت دارند و در جبهه

  .شانه خالی نکنید و وحدت خود را حفظ نمایید
  

                                                             
  این است: در اصل وصیت -1
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  )تبریز 1344 -1364(مؤذن صفا رسول  شهید 
خواهم که هرچه در توان دارید، از امام یمن از شما م! ... امت شهیدپرور ایران

که دشمنان اسـالم و منـافقین در بـین شـما تفرقـه      د یامت پیروي کنید و نگذار
  .بیندازند و سعی کنید همیشه وحدت کلمه را حفظ کنید

  
  )خمین 1344 -1361(ذنی ؤممهدي  شهید 

از ملت قهرمان و شهیدپرور ایران تقاضا دارم که وحدت و یکپـارچگی خـود را   
انـد،  منافقـان پراکنـان کـه همانـا    در هر زمان حفظ نموده و گوش به حرف شایعه

  .ندهند که آنان دشمنان انقالب بوده و به هدفی جز ضربه زدن به آن را ندارند
  

   )تهران 1348 -1364(ذنی ؤمناصر  شهید 
طـور کـه   همـان  ؛اسالم و امام و انقالب و جنـگ را فرامـوش نکنیـد    !اي مردم

داریـد و  طـور خودتـان را نگـه    همـین  ،اید داشتهها و پشت جبهه را گرم نگه جبهه
  .قدم باشید که شما پیروزید که خدا با شماستثابت
حال در تاریخ نبوده است که ایـن چنـین   ه تا ب :گویمت میأاین را با جر! ريآ

 ،قـدر خودتـان را بدانیـد    ؛]باشـد [ ملتی با این خلوص و وحدت و صفا و صمیمت
  .این سفارش را از این حقیر بپذیرید

  
  )مالیر 1344 -1361(مؤمنی رستگار  شهید 

خواهم کـه همیشـه وحـدت و یکپـارچگی را حفـظ      اهللا می از شما امت حزب
شکن جمعه شرکت نمایید و پیرو خـط والیـت فقیـه    نمایید و در نمازهاي دشمن
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  .باشید
  

  )باغملک 1346 -1365(رحیمی   منیؤم نوراهللا شهید 
اگر که این یـک   ،وصیت من بعد از مردن به تمام مسلمین جهان وحدت است

توانـد بـه   هیچ قـدرتی نمـی   ،مورد در بین یک میلیارد مسلمان جهان ایجاد شود
وصیت من پیروي تمام مسلمین از والیت فقیـه اسـت    ،ها تجاوز کند و اما بعدنآ

چرخـد کـه اگـر    سیابی است که حول محور خود میآکه این والیت همانند چرخ 
  .چرخداین محور نباشد، چرخ نمی

 
  )مبارکه 1343 -1361(مهدوي رمضان  شهید 

! پدر و مادر و برادران و خواهرانم و ملت قهرمان و مسلمان و شهیدپرور ایـران 
و دیگـري اینکـه   ] اسـت [وظیفۀ شما در این مقطع از زمان، یکی حفظ وحدت ... 

هـا، شـما پـدرها و مادرهـاي     آن رسـان خـون پـاك   دهندة خون شهدا و پیامادامه
و امیدوارم که بتوانید از این وظیفۀ اسـالمی و انسـانی پیـروز و    شهیدپرور هستید 
  .به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی. خشنود بیرون آیید

  
  )بادآخرم  1334 -1365( مؤیدي اهللا روح شهید 

امـام در هـر   ! ... اي برادران و خـواهرانم : صحبتی با ملت مسلمان و مستضعف
در مقابـل   )علیهم السالم(چون علی و حسینکند، سخنی به وحدت بیشتر تکیه می

یعنی نگذاشتند دشـمن  . 1در برابر دشمن پیروز شوند 1دشمن، با وحدت توانستند

                                                             
 توانست: تیوص اصل در -1
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ها امام امت هم توسـط وحـدتی کـه    ب آنئبه اسالم ضربه وارد کند و امروز هم نا
و بـه   )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (ملت داشته و خواهد داشت، تا ظهور امام زمان

  .ري اهللا در مقابل دشمنان اسالم و قرآن پیروز خواهد شدیا
  

  )زنجان 1336 -1360( مهدويمنصور  شهید 
توصیۀ دیگرم این است که در سایۀ ایمان بـه اهللا، وحـدت و یگـانگی خـود را     

الشـأن حفـظ کنیـد و بدانیـد کـه دشـمن        هاي داهیانۀ رهبر عظیمتحت رهبري
هاي مختلف چـه  در هراس بوده و به دسیسه همواره از ایمان به اهللا و وحدت شما

به دست ایادي و مزدوران داخلی از قبیل منافقین، پیکار، فـدائیان خلـق و سـایر    
هاي روسی و آمریکایی و چه به دست کشورهاي مرتجع منطقه، سعی در گروهک

  .ایجاد تفرقه و تشنّج در میان شما را داشته و دارد
  

  )اردبیل 1343 -1365( زادهمهدي یعقوب شهید 
: رسانمنکاتی را به عرضتان می !امت شهیدپرور !شما برادران و خواهران عزیزم

دشمنان اسالم هر روز درصددند تا این یکپـارچگی و وحـدت امـت اسـالمی را از     
بین ببرند و مردم را نسبت به انقالب اسالمی و روحانیت اصـیل و متعهـد بـدبین    

ا به دشمنان اسالم ندهید تا خداي ناکرده بنابراین بر شماست که فرصت ر ؛سازند
مـاده  آبلکـه همیشـه هوشـیار و     ؛بار دیگر استکبار جهانی جـایگزین اسـالم شـود   

خواهنـد انقـالب را   گویان و کسانی که میان یاوههـت خود را بر دـبایستید و مش
مـال شـود و   به انحراف بکشانند بکوبید و نگذارید خـون شـهیدان عزیزمـان پـاي    

                                                                                                                                   
 شود: تیوص اصل در -1
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با امام محکم کنید و نگذارید حسین زمان تنها باشد که اگـر غفلـت    دست بیعت
  .کنید، به عذاب الهی دچار خواهید شد

  
  )کاشان 1339 -1365(سیدعلی مهماندوست  شهید 

] از[ملت بزرگوار را به یگانگی و وحـدت در کارهـا و حمایـت بـیش از پـیش      
انقالب از امام جـدا   خواهم جهت تداومیکنم و میانقالب خونبار اسالمی دعوت م

نشوند که پیروي از امام، تنها راه مانـدن در خـط امـام اسـت؛ وگرنـه سـقوط در       
  .صراطی دیگر، در انتظار خواهد بود

  
  )زاهدان 1348 -1365( میر علیقربان شهید 

من به عنوان برادر کوچک به امت شهیدپرور پیامی دارم و پیام این است کـه  
شـما را   1کپـارچگی ینگذارید دشمنان اسالم در میان شما رخنه کرده و وحدت و 

امامان و ائمه باشید و همیشه سـاکت نباشـید    يروو همیشه دنباله 2از بین ببرند
هـاي شـومش را   ا نقشـه گردد تـ که دشمن در کمین است و به دنبال فرصتی می

  .اسالم و مستضعفین و مظلومان دفاع کنید] از[پیاده کند و وقت آن رسیده تا 
  

  )فارسان 1314 -1361( يمیراحمدي باباحیدرسیدصفرعلی  شهید 
ما باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم تـا بـا همـت    ! ... برادران عزیزم

آشـام غـرب جنایتکـار و شـرق تجـاوزگر و      هاي خونهمۀ مسلمانان جهان، دست

                                                             
 یهمپارچگ: تیوص اصل در -1
 ببرد: تیوص اصل در -2
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  .فرانسه و انگلیس را از کشورهاي اسالمی کوتاه کنیم
  

  )قم 1349 -1365( ي یزديمیراکبرمحسن سید شهید 
بـا وحـدتتان در مقابـل    . باشـد امید امام و مسئولین بـه شـما مـی   ! اي عزیزان

اهللا خداونـد   شاء هاي ضدانقالبیون داخلی و خارجی ایستادگی کنید که انتوطئه
  .نمایدتان میییار

  
  )کرج 1346 -1361(میرتقی  نفریدودسی شهید 

هاي امام گوش دهید و عمـل  به حرف. وحدت خود را حفظ کنید! اي برادران
] زمـان [مـل کـردن بـه حـرف امـام      هاي امام امت، عکنید و عمل کردن به حرف

  .است] به آن[گوش کردن ] و[ )1اهللا تعالی فرجه الشریف عجل(عزیز
 

  )تهران 1348 -1365(میر جعفري  سید مصطفی شهید 
دانم که بـه فـراق شـما در دنیـا و نیـز بـرادر و خـواهر و        می! پدر و مادر عزیز

ارواح اجداد خود، رسـول   2شوم، ولی در عوض در جهان دیگر بادوستان مبتال می
همنشین خواهم بود و امیدوارم  )السـالم لیهم ع(خدا و فاطمه زهرا و سایر ائمه اطهار

در روز  )لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(که بتوانم شفاعت شما را نزد خداوند و رسول خدا
بـراي   )لیه السالمع(زن اسالمی باشید و به قول امام جعفر صادق. قیامت انجام دهم

اطاعت از امام و وحـدت  . باشید، نه اینکه مایۀ سرافکندگی و خجالت ما 3تما زین
                                                             

 والشریف: در اصل وصیت -1
 بر: در اصل وصیت -2
  زینب: در اصل وصیت -3
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  .ها بر عهدة شماستکلمه و حضور یکپارچه در صحنه
  

  )رودسر 1343 -1361(میرزاپور هادي  شهید 
خواهم که وحدت اسالمی را حفـظ نمـوده و پاسـدار    از برادران و خواهرانم می

از خواندن فاتحه و طلـب مغفـرت کوتـاهی     ،مدیدآاگر بر سر قبرم  ؛انقالب باشید
  .نکنید
  

 )قم 1336 -1361( دزفولی میرزاده نسیدحس شهید 
است که خدا را فراموش نکنند و وحدت ] این[اولین وصیت من به ملت ایران 

خود را حفظ کنند و براي همـدیگر فـداکاري کننـد و اختالفـات جزئـی را کنـار       
  .نگهداري کنندبگذارند و در نتیجه اسالم و امام را 

  
  )برخوارومیمه 13435 -1361(میرزاعلیان  اهللانعمت شهید 

کنم به ملت ایران و مستضعفین گیتی که از امـام بزرگـوار پیـروي    وصیت می
اگـر   ؛نـاظر کارهـا باشـند    ،استدعا دارم که ملت ایران ضمن حفـظ وحـدت   ؛کنند

بـه دادگـاه    ،داننـد کـه احتکـارچی هسـت    بینند و اگر میحرکات ضدانقالبی می
مـا همیشـه و همـه جـا بایـد از       ؛انقالب و به مردم معرفی کنند تا جلوگیري شود

  .امیدوارم خداوند فتح کربال را به دست رزمندگان ما قرار دهد ؛اسالم دفاع کنیم
  

  )بروجن 1348 -1366( ییمیرزا یعلعباس شهید 
گاه رهبر کبیـر انقـالب را تنهـا نگذاریـد،     هیچ! ... و اما شما ملت قهرمان ایران
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ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (هاي ظلم و سـتم و ظهـور مهـدي موعـود    بلکه تا قطع ریشه
ها را گرم نگه دارید و بـا اتکـا و توسـل    همراه و همسنگر او باشید و جبهه )الشریف

همواره وحدت کلمه را حفظ کنیـد و متفـرق   . به خدا بجنگید که خدا با شماست
و در خط امام و پشتیبان والیت فقیه باشید تـا بـه شـما آسـیبی نرسـد و       نشوید

بـه شـما و دینتـان، خـداي نـاکرده       1*  بیدار و هوشیار باشید تا منافقـان پسـت  
زیـرا کـه شـما     ؛گونه نگرانی نداشته باشـید آسیبی نرسانند و از کمبود مادي هیچ

  .ر و الحاد در ستیزیداید و با شرق و غرب و کفمورد امتحان الهی قرار گرفته
  

  )رشت 1335 -1362(ویشه میرزایی پسرضا  شهید 
تر شـوید  منسجم چنان یکپارچه باشید و روز به روزهم! آري، اي ملت مسلمان

گذاریـد و تنهـا   و وحدت خود را از دست ندهید و اماممان را تنها نگذارید که نمی
خود را در سـیر مبـارزاتی   گاه منافع شخصی قرآن باشد و هیچ] و[هدفتان اسالم 

  .دخیل نکنید که موجب انحراف و نهایت شکست است
 

  )تهران 1344 -1367( رضا میرزایی رازندریانی غالم شهید 
دست از یاري امام عزیز برندارید و وحدت کلمـه را حفـظ   ! و اي ملت مسلمان
  .توان اسالم را حفظ کردیوحدت، م ۀکنید که تنها زیر سای

  
  )تهران 1345 -1362(میرشریفی  یسیدمصطف شهید 

خواهم کـه   می چند وصیت دارم که از شما عاجزانه! ... دوستان و برادران عزیز

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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اول آنکه این پیر . تر از خودتانبه آن عمل کنید، البته به عنوان یک برادر کوچک
جماران، رهبر تمام مستضعفان جهان، این قلب تپیـدة امـت را یـک لحظـه تنهـا      

ایشـان حمایـت کنیـد و مطیـع دسـتورات       1آخرین قطرة خونتان ازمگذارید و تا 
دوم آنکه تمامی منافقان و دشمنان اسالم را از بـین ببریـد و هرگـز    . ایشان باشید

مگذارید که میان شما تفرقه بیفتد و بـه گفتـۀ رهبـر عزیزمـان، وحـدت کلمـه را       
  .خالی بماندها سوم آنکه تا آخرین لحظه عمرتان مگذارید که جبهه. حفظ کنید

  
  )مشهد 1345 -1362(میرکریمی  محسن سید شهید 

سـازي و   ها و آمدن به این دانشـگاه انسـان   خواهم از کمک به جبهه از شما می
  .خودسازي کوتاهی نکنید؛ وحدت خود را حفظ کنید و از تفرقه خودداري کنید

  
  )تهران 1340 -1366(راینی  یمیرکمالرضا  شهید 

. شفایتان باد! اي مجروحین. سالمتان باد! اسرا و مفقودیناهللا و اي  امت حزب
حی علی خیرالعمـل؛ بشـتابید   ! دهندگان عاشوراي حسینیاي ادامه! اي مظلومان

مواظب باشـید دل بـه مادیـات    . این دنیا را زندانی بدانید. هاي خیربه سوي عمل
  .تمام هم شما در وحدت باشد. امام را تنها نگذارید. ندهید
  

  )فالورجان 1349 -1364(میرلوحی سیدهاشم  شهید 
. ها و مراسمی که جنبۀ تبلیغاتی دارد، شرکت کنیـد پیماییدر راه! امت اسالم

مسـاجد را تـرك نکنیـد و بـا وحـدت و      . وجه تـرك نکنیـد   نماز جمعه را به هیچ
                                                             

 براي: در اصل وصیت -1
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. انسجام خود، پشت دشمنان اسالم را، چه داخلی و چه خارجی، بر خـاك بمالیـد  
با مشکالت مبارزه کنید، . استفاده ندهید و مزدوران داخلی اجازة سوء به منافقین

  .ها بسازیدبا سختی
  

  )کرج 1342 -1361( هی لمیرنورال اهللاسیدحفظ شهید 
و در آخـر از  ! هـا پدر و مادر عزیـزم و برادر عزیزم و خـواهر مهربـانم و فامیـل   

را حفظ کنیـد و امـام   خواهم که وحدت خود دوستان و آشنایـان و ملت ایران می
  .را تنها نگذارید

  
  )مهریز 1345 -1361(وکیلی ر می نسیدحسی شهید 

بدانیـد کـه وارث خـون    ! خوانیـد نامه را میبرادران و خواهرانی که این وصیت
پس غافل نباشید که یک لحظه غفلت شما موجـب هـدر رفـتن    . شهیدان هستید

هسـتید و در فـرداي قیامـت    بدانید که همۀ شما مسئول . شودخون شهیدان می
کـه در آن مـورد    1کنیـد کـه ایـن دنیـایی     پس سـعی . شما محاکمه خواهید شد

همیشـه  . نزند و بذر آخـرت را در ایـن دنیـا بکاریـد    آزمایش هستید، شما را گول 
  .فقیه را پشتیبانی کنید و وحدت خود را حفظ کنیدرهبر خود را و والیت 

  
  )قائم شهر 1340 -1362(میریان  محمود سید شهید 

در بــین کشــورهاي اســالمی تنهــا ایــران عزیــز توانســته اســت بــا وحــدت و  
هـاي شـرق و    ي ابرقـدرت  امام خمینـی سـلطه  ، د اعظمئیکپارچگی و با رهبري قا

                                                             
 دنیایی را: در اصل وصیت -1



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      228

 

غرب را در این سرزمین شیران و دلیران خاتمـه دهـد و آزادي از دسـت رفتـه را     
بـه دسـت هـم داد و جلـوي ایـن      باید دست ... دوباره به ملت شریف ما برگرداند؛ 

تجاوزگري و غارتگري را گرفت؛ این عمل زمانی میسر اسـت کـه جوانـان غیـور و     
خواهـان جهـان و بـا وحـدت و تشـکل خـویش در        سلحشور ایران با یـاري آزادي 

روي روحانیـت   همیشـه دنبالـه  ... هاي نبرد حضور خویش را اعالم نماینـد؛   صحنه
  .یکپارچگی خویش را حفظ نمایید] و[دت اصیل و پیرو خط امام بوده و وح

  
  )شیراز 1336 -1361(میمندي ابراهیم  شهید 

چـون   ،مرتب مطالعه کنید ن راآاهللا این است که قر وصیتم به شما امت حزب
باشـد کـه از   دوم وحـدتتان مـی   مسـئلۀ  ... .به انحـراف بـرویم   گذارد مان نمیآقر

  .به وحدت مسلمین استاختالف و دودستگی بپرهیزید که اساس اسالم 
  

  )تبریز 1343 -1362(مینایی میکاییل  شهید 
دودلـی را   اخـتالف و  و تنهـا نگذاریـد   امام را !امت اسالم شما اي ملت ایران و

نمـاز   مسـجدها را خـالی نکنیـد و    وحدت کلمه را حفـظ کنیـد و   کنار بگذارید و
 شما امت حـزب  مۀاز ه تر نمایید وسایر مراسم را پرشکوه دعاي کمیل و جمعه و

  .اهللا عاجزانه التماس دعا دارم
  

  )اصفهان 1345 -1365(نادري درباغ شاهی سعید  شهید 
مسـئلۀ  . اکنـون جنـگ اسـت    دانیم که مسئلۀ اصلی ما هممی! اي مردم ایران

ایـن  ! عزیـز ) ملت(اي برادران . ها را خالی نگذاریدجنگ را نادیده نگیرید و جبهه
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اید، حفظ کنید و نگذارید ایـن  حفظ کرده] تا به حالکه [وحدت و همبستگی را 
همبستگی از بین برود که دشمن منتظر این است که بین شما تفرقه ایجاد شـود  

  .و از این کار بهره ببرد
  

  )تهران 1349 -1367(زاده ناصريیحیی  شهید 
دید که ظالمـان  برادر شما می !اي خواهران مهربانم :اي با خواهرانمچند جمله

خواهند ریسمان وحدت ملت و امت اسالم را قطع کنند و ملت محـروم و  عالم می
مظلوم و مستضعف ما را به بند کشند و از این جهت بـرادر شـما تصـمیم گرفـت     

شـما جـز حفاظـت     2بـراي و  جبهه شـود  ۀروان 1سربلندي اسالم] و[براي وحدت 
افکـار نوجوانـان و    !و اي معلمان عزیز...  کنمتر نمیسفارش بزرگ ،عفت و حجاب

ها را زیر نفوذ افکار اسالم قرار دهید و ریسمان وحدت را چنگ زنیـد و بـراي   بچه
  .پیاده کردن فرهنگ اسالمی کوشا باشید

  
  )سمنان 1345 -1365( ینبوي چاشم نالعابدی سیدزین شهید 

هاي شـما  قدم انقالبی این است که تمام حرکات وپیام من به امت مسلمان و 
اهللا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و بـا وحـدت    الی فقط براي خدا و قربهفقط و 

کلمه، دشمن را در هر کجا که هستید، خوار و نابود کنید و بـه منـافقین و دیگـر    
خبر فرصت فعالیت ندهید و با سالح ایمـان بـه جنـگ بـا     هاي از خدا بیگروهک

  .کنیدآنان رفته و اسالم را پیروز کنید و کفر را نابود 

                                                             
  و اسالم: در اصل وصیت -1
 از: در اصل وصیت -2



 

 )8(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت      230

 

  )کازرون 1339 -1362(زاده نجفسلیمان  شهید 
خداونـد ایـن انقـالب را    . این انقالب، انقالب خدایی اسـت ! شما اي مسلمانان

اي به کفار زده اسـت  چنان ضربهامانت به دست شما سپرده است و این انقالب آن
روز خواب ندارند و همیشه در گوشـه و کنـار بـه حـال چیـدن توطئـه        که شبانه

دنبال کنید و انقـالب را بـه   ] را[هوشیار و آگاه باشید و راه پاك شهیدان . هستند
از یاد خدا غافـل  . رهبري امام خمینی نگه دارید و همیشه یار ستمدیدگان باشید

تـرین سـالح   نشوید و وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه کـه بـزرگ  
  .هاي جنایتکار بزنیددرتدهان ابرق 1برماست در مقابل دشمن، مشت محکمی 

  
 )فیروزآباد 1351 -1367(نجفی  مشهرا شهید 

گـاه  خواهم که وحدت و همبستگی را حفظ کنند و هیچاز ملت شهیدپرور می
زیرا دشمنان اسالم در گوشـه و کنـار، منتظـر تفرقـه میـان       ؛از هم متفرق نشوند

کنند و بر اسالم غلبـه  خواهند از تفرقۀ بین مردم استفاده ها میآن. مردم هستند
مردم باید در برابر دشمنان اسالم بایستند و در مقابل منافقین کوردلی کـه  . کنند

اي به اسـالم و مسـلمین بزننـد،    خواهند ضربهکنند و میاز هر فرصت استفاده می
  .ها بایستندبا قاطعیت در برابر آن

  
  )اسفراین 1337 -1362(نریمانی  احمد شهید 

تر از آن هستم که براي شما مـردم پیـام   من کوچک 2!عزیزان پیام من به شما

                                                             
  در: در اصل وصیت -1
 که :در اصل وصیت -2
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کنید فقط و فقط در آن رضاي خدا باشـد و بـراي خـدا کـار     می 1هر کاري: بدهم
شود و بر نفس درونی و سرکش خودتان غلبه کنید و نگذارید نفس بر شما غلبـه  

هـاي  کند و با وحدت کلمه، دشمن را در هر کجا هست، نابود کنید و دیگر گـروه 
هـا ندهیـد و بـا ســالح ایمـان بـه       غیراسالمی و منافقین را، اجازة فعالیـت به آن

  .جنگ با آنان بروید
  

  )کرج 1339 -1364(کناري  نریمانی ناصر شهید 
همانند امت اسالمی کربال یعنـی همـان    ،در این میان! شما امت اسالمی ایران

در میـان شـما   . باشـید مـی  )السـالم علیه (اهللاعبدتن انصار ابا 72امام شهید و همان 
اصـغرها و  علـی  کبرهـا و اها و مظاهرهـا و علـی  ها و زینبها و قاسمامروز ابوالفضل

هـاي شـیطانی در   نگذاریـد کـه وسوسـه    .فراوانند )علیه السالم(هللادیگر انصار اباعبدا
تـر کنیـد و بیشـتر در    موحـدتتان را محکـ   میان شما فاصله و اخـتالف بیندازنـد،  

  .دیتان و اوقاقتان به یاد خدا باشیکارها
  

  )خمین 1341 -1361(اللهی مصطفی نصر شهید 
از شما خواهانم که رهبر انقالب را تنهـا نگذاریـد و وحـدت را حفـظ کنیـد و      

  .سوختۀ مملکت مستضعف جهان دعا کنید همیشه به این دل
  

  )اصفهان 1347 -1365(نصوحی سعید  شهید 
طـور کـه   همـان  خـواهم است و از شما میحلۀ حساسی جنگ در مر! اي مردم

                                                             
 ولی هر کاري: در اصل وصیت -1
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اکنون نیز صحنۀ جنگ را خـالی نکنیـد کـه     اید، همتاکنون در صحنۀ جنگ بوده
پس وحدت خویش را . بست رسیده است و راه دیگري جز فرار ندارددشمن به بن

طـور کـه   همـان . حفظ کنید تا اینکه دشمن و فتنه از روي زمـین برچیـده شـود   
سـوره بقـره؛ آیـه    (» و قاتلوهم حتی التکون فتنـه «: فرمایدمیخداوند در آیه قرآن 

  ».اي نباشدبکشید کفار را تا فتنه« ؛)193
  

  )آران و بیدگل 1336 -1360(حسن نصیري  شهید 
بـا وحـدت   ! اي مردم عزیز که با افتخار، انقالب اسالمی را به پیروزي رساندید

دسـتاوردهاي انقـالب بـا تمـام امکـان حراسـت        2وحدت و از 1خود سعی کنید از
این انقالب، ودیعۀ الهی است که با رهبري امـام خمینـی و یـاران همیشـه     . کنید

وحـدت   3به ثمر رسـید و از  ،روحانیت مسئول و بیدار و تمام اقشار ملت، باوفایش
  .باشد، حراست نماییدخود که همیشه نداي امام می

  
  )اصفهان 1341 -1361( نصیري ناصر شهید 

نگذاریـد   در خط والیت فقیـه باشـید و   امام امت را تنها نگذارید و !ملت عزیز
به مقصـد   ،خبر که هدفشان ضربه زدن به اسالم عزیز استاین منافقان از خدا بی

بـا مشـت گـره     بـا وحـدت و   ها شرکت کنیـد و در تمام جبهه پلید خود برسند و
  .دشمن بعثی را بیرون برانید ،کرده

                                                             
 در: در اصل وصیت -1
 حفاظت از: در اصل وصیت -2
 با: در اصل وصیت -3
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  )فیروزآباد 1341 -1362(نظري اقلی رض شهید 
ماننـد  ... خـواهم  و یـاران مـی   من از ملت، خصوصاً ملت شـهیدپرور، دوسـتان  

خواهم ها میجوان   همیشه با همدیگر وحدت داشته باشند و از برادران خصوصاً 
نکنـد خـداي نخواسـته امـام را تنهـا      ! ملـت عزیـز  . ها را خـالی نگذارنـد  که جبهه
  .بگذارید

  
  )شیراز 1344 -1365(نعیمی سهراب  شهید 

و پیام من براي ملت شهیدپرور ایران این است که وحـدت خودتـان را حفـظ    
ایم و در حـال مبـارزه بـا    کنید و چون حاال که ما در این برهۀ تاریخی قرار گرفته

 .باشیم، احتیاج به یک وحدت کلمۀ بیش از حد داریمها میابرقدرت
  

  )اهواز 1349 -1366(فر نکوییانمرتضی  شهید 
کنم به وحدت، که وحدت باعث جماعت و باعـث حفـظ   برادرانم را دعوت می

تـرین سـنگر علیـه    این است و خواهرانم را نیز به حجاب که تنها سـنگر و بـزرگ  
  . دشمنان است

  
  )سمنان 1344 -1362(فر نوروزيایرج  شهید 

و فرزنـدانتان را   اهللا شرکت کنید، خـود  هاي حزبدر مراسم! اي ملت قهرمان
تـرین ترسـی کـه دشـمن نسـبت بـه مـا دارد،        مهم... ها کنیدآماده و راهی جبهه

  .وحدت خود را حفظ کنید و به یاري و کمک هم بتازید ،وحدت مسلمین است
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  )خمینی شهر 1349 -1362( کوشکی نوریان رضا شهید 
خواهم که وحدت را حفـظ کنیـد و بدانیـد کـه بـا      ایران میاز ملت قهرمان ... 

  .1دیشومیاتحاد بر هر قدرتی پیروز 
  

  )شهرري 1346 -1365(تمیز  نیکوحرف اصغر شهید 
بـه ریسـمان الهـی چنـگ بزنیـد و      «؛ 2»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«

  .»پراکنده نشوید
امـام را تنهـا   اولین سخن و وصیتی که دارم به مـردم خـوب، ایـن اسـت کـه      

مال نکنید و وحدت و انسجام را بین خود بیشتر کنید خون شهدا را پاي. نگذارید
. ترسـند، از دودسـتگی بپرهیزیـد   ها از وحدت مسلمین میکه چون همۀ ابرقدرت

بدانید که اگر بین شما نفاق حاکم شود، نابود خواهید شد و کفار بـر شـما حـاکم    
  .خواهند شد

  
  )سبزوار 1342 -1362(وبدار چ نیکوییاکبر  شهید 

از شما امت عزیز تقاضا دارم وحدت و یکپـارچگی خـویش را حفـظ نمـوده و     
تـر سـازید و از مجلـس    پیوند ناگسستنی خـویش را بـا امـام عزیزمـان مسـتحکم     

هاي مؤثر و کارهاي مفیـدي بـراي   محدود گام ۀاسالمی که در این مدت چند سال
  .حمایت خود را اعالم نماییداند، این مملکت به انجام رسانده

باشـید، اسـتدعا   و از شما طبقۀ جوان و فعال که امید آیندة این مملکت می... 

                                                             
  شوند: در اصل وصیت -1
 103عمران؛ آیه سوره آل -2
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هـا آمـده و از نزدیـک،    روي از منافقین، به جبههدارم که به جاي خودسرانه دنباله
دسـت وحـــدت بـه همـدیگر     ...  ستجو کرده تا به واقعیت پی ببریدحقیقت را ج

هاي خود، دریایی بـراي ممانعـت از تجـاوز    خود، سدي و از خونداده و از اجساد 
  .بعثیون به وجود آوریم

  
  )بهار 1323 -1365(ه وحدتی آراست هللاشکرا شهید 
لیـه  ع(حسـین » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «خواهم که به نداي از شما می! مردم

تنهـا  اهللا را در برابر سیل دشـمنان  لبیک گویید و امام برحق، حضرت روح ) السالم
قدر وحدت خود را بدانید و با کفار و منافقین بـا شـدت و غضـب رفتـار     . نگذارید

رحمـاء  «و با خود بـا محبـت و عشـق رفتـار کنیـد      » اشداء علی الکفار«کنید که 
    لطیـف محبـت را بـر     ۀهیوالي پسـت تفرقـه را از میـان برداریـد و بوتـ     . »1بینهم
  .کمال ثمر دهد ةهایتان بکارید که میوقلب

  
 )مهران 1338 -1366(ه زادلیوعبدالحسین  شهید 

هـاي  طور که چشم ملـت در این برهه از زمان هشیار باشید، همان! امت اسالم
از اسالم دفاع کنیـد و همیشـه گـوش بـه فرمـان امـام امـت،        . مظلوم به شماست

خمینی کبیر باشید و وحدت را در بین خود حفظ کنید که تمام دشمنان اسـالم  
  .وحدت شما در هراسنداز همین 

   

                                                             
 29سوره فتح؛ آیه  اشاره به -1
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  )تهران 1346 -1365(ه هادیان زوار یسیدمصطف شهید 
خداوند بر شما منت نهاده و شما را برگزیده تا دیـن او  ! اي ملت قهرمان ایران

ایـد،  طـوري کـه تـاکنون بـوده    پس مصـمم، همـان  . را بر روي زمین مستقر کنید
بـه آقـا   . را بدانیـد تان را حفـظ کنیـد و قـدر روحانیـت     همبستگی و وحدت الهی

  .قسم، اسالم ما توسط روحانیت خالص زنده شد )لیه السالمع(حسین
  

  )قم 1346 -1366(هاشمی رضا  شهید 
بـراي  . وحـدت را حفـظ کنیـد   . گاه از یاد خدا غافـل نشـوید  هیچ! عزیزان من

  .ی را کنار بگذاریدئاختالف جز. همدیگر گذشت و فداکاري نمایید
  

  )تهران 1343 -1366( نسبحسن هاشمی شهید 
باید مراقب باشیم که اگر اسالم در این برهه از زمـان شکسـت بخـورد، دیگـر     

امت اسالم چه خواهد آمد و دوبـاره چـه وقـت امـت اسـالمی       معلوم نیست بر سر
بتواند سر بیرون بیاورد و آزادانه شعار توحید سردهد؛ نعوذ بـاهللا السـمیع العلـیم؛    

یم و کالم اماممان را که همیشه بر آن تأکید دارنـد  خدا نیاورد آن روز را؛ پس بیای
  .باشد، از دست ندهیمو آن وحدت امت می

  
  )اهواز 1342 -1360(هدایت  سیامک شهید 

امام امـت، خمینـی    1خواهم که با وحدت خود و با رهبرياز تمام دوستان می
شکن و پشت سـر روحانیـت مبـارز، بـه مبـارزه بـا شـیاطین درونـی و برونـی          بت

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در -1
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خواهم که همیشه در نماز جمعـه و دعـاي کمیـل    بپردازند و همچنین از شما می
   ها باعث تقرب و نزدیکی بیشتر بـه درگـاه خداونـد متعـال     زیرا این ؛شرکت کنید

  .گرددمی
  

  )اصفهان 1341 -1361(فر  هراتیانرضا  شهید 
تفرقـه و  همیشه یاور روحانیت متعهد و سربازان فداکار این انقالب باشید و از 

زیرا این همان چیزي است که دشمنان اسالم  ؛گسیختگی به شدت دوري جویید
  .وحدت را پیشه خود سازید. خواهندو مسلمین می

  
  )آران وبیدگل 1341 -1361(هوایی حسن  شهید 

تر ها را به عنوان یک برادر کوچککنم که این حرفدر پایان چند سفارش می
 هکنم که اگر خبر شهادت مرا بـ می و مادر خود توصیه اوالً، به پدر :از من بپذیرید

ها رسانیدند، صبر پیشـه کننـد و پایـداري کننـد و افتخـار کننـد کـه چنـین         آن
اند و همیشه خدا را فراموش نکننـد و بـه یـاد خـدا     اي را با خدا انجام دادهمعامله
  .باشند

کننـد و بـا   خواهم که همیشه وحدت را حفظ ثانیاً، از مردم آران و بیدگل می
  .اتحاد کارهاي خود را انجام دهند

  
  )همدان 1312 -1366(یادگار یاري  شهید 

حسنه نشوید  ةاین اسو ،خدا باعث رنجش دل داغدار این پیر عاشقه شما را ب
فـت و رحمـت و وحـدت و ایـن قلـب      أاین کانون ر ؛و دست از حمایت او برندارید
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ایـن تنهـا پنـاه     ،)علـیهم السـالم  (مـه ئاین افتخار رسول و امید ا ،این روح خدا ،سید
محـرومین و خـار و اخگـر بـر چشـم و قلـب        ۀمستضعفین زمـین و ذکـر همیشـ   

زادگان را چون نگین همیشـه  مغول و مانع هجوم تاتاران و جهانخواران و تنها سد
  .بازوي وحدت حفظ کنید ۀدر حلق
  

  )تربت حیدریه 1345 -1362(یزدانی عباس  شهید 
بدي به شما نزنند؛ وحدت خود را حفـظ کنیـد؛    1بیدار باشید تا منافقین ضرر

 2هـا توانند بـر آن  ها نمیچون اگر قوم و ملتی وحدت داشتند، نیرومندترین قدرت
بر وقتی که وحدت خود را از دست بدهید که آن وقـت  ! واي! اي بزنند؛ واي صدمه

  .وحدت خود را از دست ندهید... بر شما غلبه کند؛  تواند هر نیروي خفیفی می
  

  )تبریز 1344 -1361(آذر  علی یوسف دلیر شهید 
غیـره   از شما ملت غیور اسالم خواهانم که در نمازهاي جمعه و دعاي کمیل و

گویان بزنید و بدانیـد  و با وحدت خود مشت محکمی بر دهان یاوه 3شرکت نمایید
  .هاستباعث رشد اسالم و پیروزي در جبههکه همین دعاهاي شماست که 

  
  )خرم بید 1344 -1361( یوسفی اهللا نبی شهید 

 کننـد و ها شما را تحریم اقتصادي میاکنون که تمام کشورها و تمام ابرقدرت

                                                             
 خبر: در اصل وصیت -1
 شما: در اصل وصیت -2
 نموده :وصیت اصل در -3
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اما شما به هیچ وجه ناراحت نباشید و  ،خواهند نابود کنندهر روز انقالب ما را می
روحانیـت   خط امام باشید و پشتیبان والیت فقیـه و یاري خداوند تنها شما در ه ب

ــد کــه پشــتیبان شــما   باشــید و      شــما  خداســت و ،وحــدت خــود را حفــظ کنی
 )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ناپذیرید و انقالبمان را تا انقالب حضرت مهديشکست

  .داري کنید نگه
  

  )فارسان 1350 -1364(آبادي حسن یوسفی صالح شهید 
 ،ب حجـت خداسـت  ئکه نا ]را[ قدر این انقالب و رهبر آن !برادران و خواهران 

  ... بدانید و از او اطاعت کنید
     تـر نمانیـد کـه هـالك     شـوید و از او عقـب  از امام جلوتر نروید که گمـراه مـی  

محور اهللا جمـع شـوید و بـه خـاطر اسـالم تـالش کنیـد و        ] دور[شوید، همه می
کنیـد تـا پیـروز شـوید؛ اگـر وحـدت حفـظ شـود، هـیچ          وحدت کلمـه را حفـظ   

  .جنایتکاري هوس حمله به این کشور اسالمی به سرش نخواهد زد
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   در دعاي شهیدان وحدت: مفصل شش   
  
  

  )بجنورد 1344 -1362(پور  برات اهللا رحمت شهید 
اي کـه امـام    به مـا کمـک کـن کـه بـا وحـدت کلمـه       ! اینک اي خداي بزرگ

گوید، هواي نفس را زیر پا گذاشته و فقط بـه   شکن به ما میعزیزمان، خمینی بت
  .اسالم و قرآن و جمهوري اسالمی بیندیشیم

از یاري امام دست برندارید و همیشـه نـداي امـام را لبیـک     ! شما دوستانم... 
از غیبت و تهمت جـداً  . ل اسالمی بیشترین توجه را داشته باشیدئگویید و به مسا

. هیزید و کار را فقط براي رضاي خدا انجام دهید و وحدت کلمه داشته باشـید بپر
لی ئاهمیت خاصی بدهید و به جماعت و در مسجد برگزار کنید و از مسـا  1به نماز

توفیـق همگـی شـما را از خـدا     . شـود، شـدیداً دوري کنیـد    که باعث تفرقـه مـی  
                                                             

 را نماز: تیوص اصل در -1
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  .خواستارم
  

  )تهران 1344 -1363(پرنده رضایی امیر  شهید 
روز شود و همۀ ملت با هـم وحـدت   یپ ین است که انقالب اسالمیمن ا يآرزو

ده، ما هـم مثـل   یما آفر يکه خداوند کوه را برا يطورشتر داشته باشند و همانیب
خواهم که ملـت را از خـواب غفلـت    یم و از خداوند متعال میک کوه پا برجا باشی
م و مسـلمانان را آزاد  یبود کنـ م و دشمنان اسـالم را نـا  یدار کند همه با هم برویب

  . میکن
  

 )گرگان 1338 -1361(تازیک علی  عباس شهید 
این است که ملت ایـران بـا توکـل و اتکـا بـه       ،آرزویی که بعد از شهادت دارم

زودتـر بنیـاد و    2و انسـجام بیشـتر خـود، هرچـه     1طلبـی خداوند منـان و وحـدت  
را از صـفحات تـاریخ عقـب    هاي کفر و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا  ریشه

  .برند زده و به نیستی و نابودي می
  

  )نوشهر 1340 -1361(ترخان بهادر  شهید 
 يگـر یو دي ک نعمـتش رهبـر  یداد که ) انقالب(را که به ما انعام  يشکر خدا

رون از شـمار  یـ ب يخداوند يهات، که نعمتیگر حریو د يوحدت و اخوت و برادر
ام و ارادت ب یـ ن، فریمنافق یاسیف سیخف يهااست و باز خرسندم که در حرکت

                                                             
 وحدت طلب: در اصل وصیت -1
 نیز هرچه: در اصل وصیت -2
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  .م داشته و دارمیت از قدیکامل به روحان
  

  )شاهرود 1341 -1365(حسینی  مجتبی سید شهید 
یـد؛   خواهم که به توفیقات شما امت قهرمان و مؤمن بیفـزا  از خداوند بزرگ می

از طور که در پشت سر امام خود همچون بارهـاي فـوالد ایسـتادید و     شاید همین
هیچ تهدیدي ترس به دل راه ندادید و تنها به خداوند تکیه کردید، نیز سـربلند و  

جنایتکاران تاریخ دادید، ان شـاء اهللا   روسفید و با حفظ وحدت، درس خوبی به ابر
 .شید در محضر خداوند نیز سربلند و روسفید با

  
 )قزوین 1338 -1367( رزدره رجبیمهران  شهید 
دیـده و رنـج کشـیده را قـدرت و      رزمندگان این کشور سـتم  ۀما و هم! خدایا

و رهبـر   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(امام زمان 1ندايتا  عنایت فرما وحدت کلمه
  .2وییمفقیه را لبیک گ

  
  )رشت 1339 -1360(شرافت یعقوب  شهید 

که زندگی در این گندابی  واقعاً !برادران عزیز :توصیه اي دارم به جوانان گمراه
 ،ایددانم شما چگونه در این گندابی که ساختهمن نمی .اید سخت استکه ساخته
هـا بیـرون آورده و در   خـواهم همـه را از تـاریکی   من از خدا می! ؟کنیدتنفس می

 .روشنایی وحدت و یکپارچگی قرار دهد

                                                             
  لبیک: در اصل وصیت -1
  گفته: در اصل وصیت -2
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  )رشت 1335 -1361(ساداتی   معصومی رضا سید هیدش 
امیدوار هستم که جهان با وحدت کلمه پر از عدل و داد بشـود؛ بـه همـین     ...

 .جهت است که حقیر حاضرم جانم را در این راه هدیه کنم

  
  )نجف آباد 1335 -1361(فر نوروزيناصر  شهید 

بـراي   براي امـت ایمـان و وحـدت و    ،از درگاه ایزد متعال براي امام طول عمر
  .خواستارمنان اسالم شکست فوري را دشم

 

  


