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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

 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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ق و نیازهـاي  شهدا، مخاطبان عام و خاص با سـالئ  پرداخت به آثار این شیوه
نمایـد  کري و فرهنگی و غناي مفاهیم انسانی مدد میدر راه اعتالي ف را گوناگون

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

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

  .است بیگانگان و اسالمی در برابر هجمۀ
عنایات پروردگـار متعـال و توجهـات     بالد که در سایۀبه خود می نشر شاهد

را  توانسته دفتر اول از ایـن مجموعـه   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت ولی عصر
فترهاي بعـدي از ایـن   خود را در د هاي آیندةفعالیت به سامان برساند و دورنماي

  .مجموعه ترسیم نماید
لـیال   پـور، هـاي مسـتمر خـواهران زهـرا ملـک     در پایان الزم است از تـالش 

کـه در تـدوین دفتـر     ملیحه وفا مقدم و پورزهرا حسن فرزانه آقاپور، ان فر،میرزای
  .قدردانی نماییماند؛ از این مجموعه کوشیدهاول 

  
  نشر شاهد

  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

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

دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  سیاسی و فرهنگی می
تا نسل حاضر با مطالعه و عمل به آن، فاصله زمانی  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  تري که پیش رو دارید، تالش بر این بـوده اسـت کـه وصـیت    در دف
   .، مورد بررسی دقیق قرار گیرند»دتوح«شهدا با موضوع 

وند در مسیر تعـالی و کمـال بشـري آن را بـه آدمـی      رحمتی که خداوحدت، 
تـرین  مناسـب  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(وجود مقدس پیامبر اعظم .هدیه داده است

ي سـاز او نیـز همـه بـر پایـه     اسالم و تعالیم انسـان . مسلمانان است محور وحدت
انسان اسـت، در حکـم صـریح     ه شده و آنچه اقتضاي فطرتفطریات بشر بنا نهاد

پیـامبر  مشـهود اسـت؛ چنانچـه     )علیهم السـالم (رآن و سخنان پیامبر و ائمه اطهارق
للمـؤمنین و ال   همن کان مألفخیر المؤمنین « :فرمودند )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اکرم

بهترین مؤمنان، کسی است که محور الفت مؤمنـان  «؛ ».خیر فیمن الیألف و الیؤلف
  ١».باشد، کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود خیري ندارد

یحبها اهللا اصالح بین النـاس   هصدق«: فرمودنـد  )علیه السالم(و حضرت امام صادق
ایجاد وحدت هنگام پیدایش اخـتالف، و  «؛ ».إذا تفاسدوا و تقارب بینهم إذا تباعدوا

ست که خداونـد آن  ا ايها در هنگام جدائی، صدقهآن تباهی امت و نزدیک کردن
  ٢».را دوست دارد

وجود انبیاي پیشین، نیز صحتی بر این مدعاست و قرآن کریم بـه وضـوح از   
مـا پـیش از تـو هـیچ     «: فرمایـد جا که مـی دهد؛ آني عمومی انبیاء خبر میهبرنام

پیامبري را نفرستادیم، مگر این که به او وحی کردیم که معبودي جز مـن نیسـت   
و خوانـدن بـه رمـز و راز    » توحیـد «و اشاعۀ کلمۀ » ... پس تنها مرا پرستش کنید

ی که جز معبود یگانۀ خویش، اي است از یکتاپرستی بندگاننشانه» وحدت«کلمۀ 
                                                             

 209، ص 2جلد  ؛الکافی  -1
  393، ص 71جلد  ؛بحاراالنوار  -2
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اند؛ پروردگاري که نظام هسـتی را  چیزي و کسی را شایستۀ این پرستش ندانسته
بر اساس طرح معینی پدید آورد که طراح آن نه بشر و نه هیچ موجود دیگر، بلکه 
وجود الیزال و کمال مطلـق اوسـت؛ طراحـی کـه در دقـت و ظرافـت و قـدرت و        

  . تاي تردید نیسحکمت او، ذره
ایـن نکتـه را    )صلی اهللا علیه و آله و سلم(بدون شک مبانی تعلیمات پیامبر اکرم

-وحـدت  در راسـتاي سازد که تعلیم و تربیـت نبـوي   می براي بشر امروزي نمایان
فطـرت انسـانی، توحیـد،    : اسـالمی اسـتوار اسـت    -ناي دینـی آفرینی، بر چهار مب

اي کـه همـۀ مسـلمانان بـر آن     مبـانی  ي نظام هستی و جاودانگی انسان؛هدفمند
  .تواند محور اتحاد آنان قرار گیرداند و میقولمتفق

و اکنون با گذشت هزار و چهارصد سال از ظهـور اسـالم، وقتـی بـه گذشـته      
هـا و مـذاهب گونـاگونی را در تـاریخ امـت اسـالمی       ها و گرایشنگریم، جریانمی

، بـر  انـد ی کسب کردهمواره قدرتایم قومی که هایم و دیدهو بارها خوانده .شاهدیم
اند، در حق خـویش پراکنـده؛ و   اند و آنان که حق بودهباطل خویش وحدت داشته

انـد و  به راستی آنان رهبر و راهبر خویش را در مسیر باطل خـویش مطیـع بـوده   
دینـان  بی و شگفتا که وحدت! و اینان؛ در حق خویش گمراه و پا در هوا... مطاع و

مداران از راه حق، سایۀ دلمردگـی و فزونـی   یش و پراکندگی دیندر راه باطل خو
  .غم و اندوه است

او  هاي دین، همواره بر وحـدت و رهبـري کسـی اسـتوار بـوده اسـت و       پایه
نشانگر و مبلغ راه نور و نور جز به وحدت و یکدلی؛ همسـو و همـراه بـا جماعـت     

  .نگشته است
، »اهـل بیـت  «و پیـروي از  » ل بیتاه«بوده و خواهیم بود که ما بر این باور 

نظام و انسجام امـت و رهبـري آنـان عامـل وحـدت، و جهـاد مایـۀ عـزت و         مایه 
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 هاسـت؛ ما در سایۀ اشتراك با آن و زیستن و نفس کشیدن .سربلندي اسالم است
کـه اگـر روح اخـتالف، بـر جسـم و       ایـم چشم دیده و به کـام چشـیده  چرا که به 

یم کـه جـز تهـی شـدن چیـزي      گـرد پرتگـاهی مـی  فکند، به سـان  جانمان سایه ا
  . رساندو ما را به اشباع یأس می عایدمان نگشته

ترین مسـائل روز جوامـع اسـالمی    امروزه، وحدت مسلمانان جهان، از ضروري
هـاي  است و همه باید بر محوري جـامع و فراگیـر کـه تمـامی مـذاهب و اندیشـه      

هنـگ حرکـت   یکپارچـه و هما  دینی، آن را قبول داشته باشند، گرد هـم آمـده و  
الفـت و دوسـتی در میـان جماعـت      گسـترش همواره آن چه مسلم است؛ . نمایند

مسلمین به مدد الهی و در سـایۀ وحـدت میسـر بـوده و وحـدت و همـاهنگی در       
هاي نظامی و پیوندهاي اجتماعی، محصول حفظ وحـدت و نگریسـتن بـه    حرکت

  .هاي بزرگ بوده استخانوادهچشم  جامعه، به
هاي قومیتی و ملیتی در میان ملـل  هاي روزافزون و افزایش اختالفتشویش

ی هـاي اسـالم  هاي دشمن امروزي براي براندازي حکومـت گوناگون از جمله حربه
حفـظ  . اسـت  م همواره به نفع دشمن بودهتالطو مواج گشتن این دریاي پر. است

اي کـه نـژاد،   وحدت و برادري در میان مسلمین مبدأ همۀ خیرات بوده، بـه گونـه  
  . زبان، قومیت و ناحیه در اسالم مطرح نیست

هـاي  ریشـه  اسـالمی را در  باور عمیق به وحـدت  )رحمه اهللا علیـه (امام خمینی
هـاي خشـکیدة حقیقـت را از    مسلمانان بـه غلیـان آورد و چشـمه   تفکر خشکیدة 

  . او اتحاد عالم اسالم بودتمام آرزوي . بار خدا، جاري ساختجوی
دانسـت کـه بـدون آن    مـی وحدت را از سنخ رحمت و محصول مقدماتی امام 

        ایشــان در جوامــع اســالمی وحــدتی را پایــدار و مقــدس  . حاصــل نخواهــد شــد
اي «: ناپـذیر اسـتوار باشـد، چنانچـه فرمودنـد     دانست که بر محورهاي خدشـه می
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هـاي کشـورهاي   رمز تمامی گرفتاري! سلمانان جهان و اي پیروان مکتب توحیدم
اسالمی اختالف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزي، وحدت کلمه و ایجـاد  

همه براي اسالم و به سوي اسـالم و بـراي مصـالح مسـلمین و     ...  هماهنگی است
ــ      ــاس هم ــه اس ــی ک ــروه گرای ــدایی و گ ــه و ج ــز از تفرق ــدبختی ۀگری ــا و ب                ه

  ١».هاستافتادگی عقب
و اکنون نوبت یک تصفیۀ اساسی است تا با پشت سر گذاشـتن اختالفـات و   

ها، خود را براي ظهور امتی واحد آماده ساخته و زمینه را براي رسیدن گراییفرقه
  . به نقطۀ اتکال و باور عالمیان هموار نماییم

تفـاوت وحـدت بـین     رهنگ اسالم اسـت کـه  در ف داراي ریشه؛ واژه»اتحاد«
هاسـت کـه   سـال  و اکنـون . فته در همـین معناسـت  مسلمانان با دیگران تجلی یا

ازوان نیرومند اوست، نه تنها جمهوري اسالمی به رغم همۀ قدرت و توانی که در ب
هـاي  گـري شعار وحدت مسـلمانان تکیـه کـرده اسـت، بلکـه در برابـر افراطـی        بر

و » اتحـاد «ا دوستی و محبت برخورد نموده و شعار همیشه جاویـد  مخالفان نیز ب
و همـواره بـر ایـن    . را در قاموس کتاب برادري به اثبات رسانیده است» ید واحد«

ل ؛ چـرا کـه آن را در قـول و فعـ    اعتقاد راسخ خویش ابرام و اصرار ورزیـده اسـت  
  .پیشوایان خویش دیده و خوانده است

اي الهی است؛ انقالبی که بـه  الب اسالمی ما ودیعهدانیم که انقو به یقین می
گیـر نائـل آمـد و    اللهی به افتخـاري عـالم  حول و  قوه الهی و رشادت مردم حزب 

مقـام معظـم    .کنـد اکنون حفظ دستاوردهاي آن، وحـدتی بنیـادین را طلـب مـی    
با بصیرت و آگاهی نیاز به وجـود ایـن وحـدت را بـه خـوبی       )مد ظله العالی(رهبري

                                                             
  7/7/1358پیام به زائران بیت اهللا الحرام،   -1
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هـایی،  مبادا کسانی با زبان. وحدت کلمه را حفظ کنید«: فرمایندکرده و میحس 
  بدون قصد و غرض سویی، فقط بـه علـت اشـتباه و بـه خـاطر اینکـه مصـلحت را        

دانند که چـه بگوینـد، چیزهـایی بگوینـد کـه مـردم را دلسـرد        فهمند و نمینمی
ها مصلحت خود و ضیشود که بعمتأسفانه گاهی در گوشه و کنار دیده می. بکنند

. کنندکنند، با نظام بدي میبا زید بدي می. فهمندمصلحت انقالب و ملت را نمی
فهمنـد  نمـی . برنـد خواهند مسئولی را زیر سؤال ببرند، انقالب را زیر سؤال میمی

درسـت   بنـدي  خواهنـد یـک جبهـه   می. که این کار، زیر سؤال بردن انقالب است
  ١».بندي، به وحدت ضربه خواهد زدین جبههفهمند که اکنند ولی نمی

وحـدت را در میـان    آسـاي و بدون تردید در طول تاریخ بشریت نقش معجزه
ایـم کـه در مقابـل آن،    هاي مختلف جوامع گوناگون به نظاره نشسـته اقوام و گروه

  . است فجایعی پیش روي مسلمین قرار دادهتفرقه و تنازع چه 
 ؛ست و این از الطاف بزرگ و تأییدات الهی اسـت امروز، روز اتحاد و یگانگی ا

تـوان ایـران و ایرانـی و هـر     چرا که تنها در سایۀ آرامش و وحدت اسـت کـه مـی   
ملـت ایـران در طـول دوران    . مسلمان دیگر را بـه مقاصـد عالیـۀ اسـالمی رسـاند     

سـاز  نهضـت انسـان  حفظ وحدت کلمـه و اتکـال بـه    شکوهمند انقالب اسالمی با 
را هرگز از دست نخواهـد داد و  پیروزي را پیش برد و این رمز  خود ، انقالباسالم

این همه را همواره مدیون خداییم که بر همگان منت نهاد و همۀ اقشار را بـا هـم   
  . متحد نمود

   ایوب سیف زاده

                                                             
 946، ص5حدیث والیت؛ ج  - 1
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  درآمد   
 
آثار و اسناد مربوط به شهدا و ایثارگران بـه مثابـه حافظـه تـاریخی و میـراث      

هـا  انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آن مکتوب
  . باشدمی که بر عهده نسل کنونیاست رسالتی 

واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران در خصوص تحقق این امر اقدام بـه  
  .هاي شهدا در موضوعات مختلف نموده استنامهانتشار گزیده موضوعی وصیت

در ابتداي امر با مراجعه بـه مرکـز اسـناد     ،تدوین این گزیده وصایادر راستاي 
هـا بـه   شهدا و ایثارگران اصل وصایا جمع آوري و جهت تأیید صـحت انتسـاب آن  

وصـایا در  ، اصـل  پس از تأیید نهایی. اندشهدا تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته
و بـراي انجـام   بنـدي و جسـتج  طبقـه  قالب متن تایپی آماده سازي شده تا امکان

  .کارهاي تحقیقی فراهم گردد
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 53000وصایاي شهداي کل کشـور کـه شـامل حـدود     بر روي در این مرحله 
گرفتـه و بـا مـدنظر قـرار دادن عنـاوین       صورتباشد، بازبینی کلی نامه میوصیت

  .هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شده استموجود در وصایا، کلیدواژه
بندي موضوعات بر اساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،   ولویتي کار با ادر ادامه

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

، جهت تدوین گزیده موضوعی، در گام نخست الزم اسـت بـا رعایـت اصـل     همراه
قـرار گرفتـه و بـا بـازخوانی دقیـق مـتن       مدنظر  ه سندیت متنتوجه ب امانتداري،

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

رامـون موضـوع   بیان مطـالبی پی  باید از عهدهمی 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 امر تدوین کتاب وارد مرحله نامه،با انتخاب گزیده وصیت

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

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

اسان با حفظ اصل متن، در صـورت  تصحیح متن باید گفت کارشندر خصوص 
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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ها را در متن آورده و در پـاورقی بـه صـورت    نیا اغالط امالیی، صورت صحیح آو 
  .کنندناصحیح آن اشاره می

در خصوص آیات و آحادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت مـتن  
لغـزش در  وجـود  در پاورقی به آدرس آن اشاره کرده و در صورت  ،آیه و یا حدیث

متن صحیح آیه و حدیث نیـز در پـاورقی   نقل آیه و حدیث توسط نویسنده اصلی، 
  .گرددذکر می

ارگی و مـواردي از ایـن قبیـل کـه     خورگی، سوختگی، پـ با توجه به وجود قلم
نامـه بـه   شوند، گاه در اثنـاي مـتن وصـیت   منجر به آسیب دیدن اصل وصیت می

بـا   داندکارشناس محترم خود را موظف می. خوریمکلماتی ناخوانا و نامفهوم برمی
جـایگزین  []داخل قـالب  دقت در متن وصیت، در صورت امکان کلمه موردنظر را 

در صـورت  ناخوانا بودن ان در اصل وصیت اشـاره کنـد، امـا    در پاورقی به کرده و 
 *عالمـت  بـا  وجود جایگزین قطعی براي کلمـه ناخوانـا، قسـمت مـوردنظر     عدم 

  .اشاره کند مشخص شدده و در پاورقی به ناخوانا بودن کلمه در اصل وصیت
هـا کـه   نامـه پس از اتمام کار ویرایش و تصحیح وصایا، مجموع گزیده وصـیت 

انـد، در فصـول مجزایـی بسـته بـه عنـاوین       بندي شدهنظر موضوعی طبقه قبالً از
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 این 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، »قافن و هنتف ،هقرفت ،همبستگی، 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 «ضوع موبه ر فتد 1 و »قهفراز تز هیپر« ضوعموه ب تردف 1، »اتحاد«

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

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

   .اندرف به ثمر رسیدن آن نمودهکار کارشناسی ص
تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  در خاتمه امید است با عنایات خاص باري

ل اهللا تعـالی  عجـ (یت خاطر حضرت ولـی عصـر  موجبات رضاو مورد نظر دست یافته 
   .قالب اسالمی ایران را فراهم آوردشهداي انروح طیبۀ و  )فرجه الشریف

  
  اسناد شهدا و ایثارگرانواحد انتشار آثار و 
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   والیت فقیه سارسایه دروحدت  :فصل اول   

  
 )تهران 1347 -1365(محلگی نژاد پاییناکبريمحمد شهید  

ملت ما را از خـواب  ] که[دعا براي طول عمر امام یادتان نرود که این امام بود 
  .بیدار کرد و مردم را به وحدت یاري کرد

  
  )تهران 1339 -1361( باقريشهید محمد  

شما ملت، تا امام را نشناسید، بـه پیـروزي کامـل نخواهیـد رسـید و شـرف و       
  .تان در گرو اطاعت از رهبري والیت فقیه استحیثیت شما، وحدت و پیروزي

  
  )تهران 1343 -1363( پوکی )مرتضی( شهید مجتبی 

اي لحظـه تر شـما دارم؛  و حال سخنی با شما ملت عزیز به عنوان برادر کوچک
بیندیشید که ما چه بودیم و که بودیم و حال چه هستیم و که هستیم؟ ما ملتـی  
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اهللا بـه   بودیم ولی دست خـدا از آسـتین روح   ورمنحرف بودیم که در فساد غوطه
پس شما باید قدر این نعمت الهی  ...درآمد و ما را ملتی شجاع و الگو و اسوه نمود

را بدانید، پشتیبان والیت فقیه باشید که وحدت و پیـروزي شـما در گـرو همـین     
رهبري والیت فقیه است و دست از یاري روحانیت مبارز برندارید که فنا خواهیـد  

  .شد
  

  )تبریز 1344 – 1366( حقایق امین احد شهید 
دژ محکـم و اسـتوار   » اله اال اهللا ال«کلمۀ  :فرمایدخداوند در حدیث قدسی می

امـام  و  .من است؛ هر کس به این دژ وارد شود از عـذاب مـن ایمـن خواهـد بـود     
. و شرط این کلمه مـن هسـتم  : فرمود در دنبال آن) لیه السالمع(هشتم حضرت رضا

  ) ...رساندحید بدون والیت که ضامن وحدت است، انسان را به فالح نمییعنی تو(
ید الهی، و عینیت وحدت، در اطاعت از والیت ماست؛ پـس  محور وحدت، توح

  ! ...با اطاعت از والیت، عضوي از امت واحد باش
  

  )برخواروامیمه 1341 -1363( ايحمزهاحمد شهید  
خواهند وحـدت شـما را از بـین    دشمنان اسالم می !برادران و خواهران ایمانی

گردانند؛ بدانیـد نتیجـۀ پیـروي از    برده و از مسیر حمایت از والیت فقیه منحرف 
ا والیـت  خروي است و در این زمان، امام خمینی بر مـ امام برحق، عزت دنیوي و اُ

  .است )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(االعظم هللا ب ولیئدارد و او نا
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  )قائن 1329 -1365( خزاعیشهید ابراهیم  
ل اهللا تعـالی  عجـ (زمـان م بنده به حسب وظیفۀ دینی و الهی در زمان غیبت امـا 

، رهبر )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب امام زمانئو حضور ولی فقیه و نا )فرجه الشریف
انقالب اسالمی، امام خمینی که به راستی بـه انسـانیت، شـرافت و بـه مسـلمین،      
حرکت و آبرو و وحدت و هـدف، بـه مـا ملـت ایـران عـزت و افتخـار و جهـش و         

بر خـود الزم دانسـتم    ؛و نصرت و حیات دوباره بخشیدسربلندي و به مکتب، یاور 
صـلی اهللا  (اهللا حضرت محمد رسـول  براي یاري دین خدا که به دست پیامبر خاتم،

گذاري شده بود و به دست دشمنان دین خدا به فراموشـی  بنیان  )علیه و آله و سلم
ورتـر و زنـده   سپرده شده بود و باز دوباره به دست فرزندش روح اهللا زنده و شـعله 

 اي کرده باشـم و دیـن خـدا   گردید، به جبهه بیایم و به سهم خویش انجام وظیفه
  .یاري نمایم 1را

  
  )فریدن 1347  -1365( خسرويشهید مجتبی  

توان گفت اگـر ایـن سـفارش را بـه طـور       یکه م 2ترین سفارش این حقیر مهم
من تذکر بـدهم   ماند که چیزي باقی نمی 3کامل و به نحو احسن عمل کنید، دیگر

آري، اطاعت از امر والیت فقیـه، از یـک   . اطاعت از امر والیت فقیه: و آن این است
طرف فرض و واجب الهی است و از طرفـی دیگـر، موجـب وحـدت و یکپـارچگی      

  .آفرین است است که این خود پیروزي

                                                             
 از دین خدا: در اصل وصیت  -1

 را ریحق: تیوص اصل در 2-
 گرید و: تیوص اصل در 3-
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  )یزد 1344 -1362(مجومرد دهقان  احمدعلیشهید  
غیور، پدر و مادر، خواهر، برادران و دوسـتانم مـی  قبل از هر چیز از شما ملت 

خواهم که تا آخرین قطرة خون خود مصمم و پایدار بوده و دست از امام و والیـت  
توانیم به پیـروزي  فقیه برندارید و متحد باشید که تنها با اتحاد و وحدت کلمه می

  .رسیم
  

  )ریزنی 1349 -1365( ربیعیشهید اکبر  
مان این است که به وصیت شهدا عمل نمـاییم  ما وظیفه همگی! برادر و خواهر

اند به وحـدت و یکپـارچگی و وفـادار بـودن بـه      و شهدا همگی ما را وصیت نموده
  1.والیت فقیه و روحانیت در خط امام

  
  )دهدشت 1343 -1365( پور رستم اهللا قدرت شهید 

! زار وسیع کفر و الحاد و نفاق جهانی اي تک درخت شوره! حال اي امت اسالم
علم مبارزه بر دوش گیـر و ره  . دار که فردا دیر استبه خود آي؛ فرصت را غنیمت

. حسین پوي تا به شفاعت حسین رسی و بـه دیـدار مـوالي حسـین نایـل شـوي      
ل اهللا عجـ (]امام زمـان [ حقب برئآن نقش قدسی و نا با تمرد از امر ولی امر، 2مبادا

، آن باب اخوت و کلید وحدت، آن روح الهی را خداونـد از شـما   )الشریف تعالی فرجه
  .سلب فرماید
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  )میبد 1339 -1361( رشیدي بارجین اسداهللا شهید 
هـا کـه ریختـه شـد مسـئول      در برابر این همـه خـون   !شما اي مردم مسلمان

هستید، شما باید همیشه وحدت خود را حفظ کنید، چـون بـدون وحـدت نمـی    
رو خط امام باشید و پیرو والیـت  یشما باید پ. اسالم عزیزمان را یاري دهیمتوانیم 

ها در بین شما رخنه کنند و بـه  فقیه، و نباید بگذارید، این منافقان و این گروهک
  .شما ضربه زنند

  
  )میبد 1348 -1365( رضاییان فیروزآباديجلیل شهید  

داشته باشید، به آیـۀ  در نماز جمعه شرکت کنید و مساجد را پر کنید، وحدت 
چنگ بزنید به ریسـمان خـدا و متفـرق    «؛ 1»التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«

  ].عمل کنید[؛ ».نشوید
  

  )بروجرد 1343 -1363( زندي پرویز شهید 
یشتر کنیـد و از غیبـت   وصیتم به امت شهیدپرور این است که تقواي خود را ب

را بدانیـد کـه نقشـۀ جدیـد کفـار و      گر بپرهیزیـد و ایـن   و تهمت نسبت به همدی
اللهـی تفرقـه ایجـاد کننـد و بـه قـول        منافقین این است که بین نیروهاي حـزب 

بار والیـت فقیـه یعنـی    شما به سخنان گوهر آلوده ماهی بگیرند؛لمعروف از آب گ
ان اشته باشید تا ان شاء اهللا دشـمن امام امت گوش دهید و عمل کنید و وحدت د

  .ۀ شوم مثل گذشته شکست بخورنداسالم در این نقش
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  )کرمانشاه 1342 -1364( ژولیدهعلی شهید بخش 
از شما ملت عزیز خواهشمندم از امام و والیت فقیه حمایت کنیـد و نگذاریـد   

فرزنـدان خـود را بـه جبهـه     . دشمنان داخلی و خارجی اسـالم را تضـعیف کننـد   
چه این فرزند کوچـک ایـن    اگر. بفرستید تا پرچم اسالم همچنان به اهتزاز درآید

آب و خاك لیاقت نداشت بماند تا به اسالم خدمت کند، لکن شما نگذاریـد امـام   
تنها بماند، همچنان وحدت خود را حفظ کنید تا دشمنان اسالم خیال تجـاوز بـه   

  .سرشان نزند
  

  )تهران 1350 -1367( سعادتیرضا شهید غالم 
امام خمینی نیسـتند و بـه   اگر فیض شهادت نصیبم گشت، آنان که پیرو خط 

من حاضر نشوند، امـا باشـد کـه     ةوالیت او اعتقاد ندارند، بر من نگریند و بر جناز
  .دماء شهدا، آنان را نیز متحول سازد و به وحدت الهی نزدیکشان کند

  
  )شهرکرد 1346 -1363( سمیع قهفرخیشهید بیژن  

والیت فقیه خـارج  از خط ! اي کسانی که آیندة این مملکت به دست شماست
اید، سعی کنید و بکوشـید در اطاعـت از   د که از خط خونین انبیا خارج شدهنشوی

کوچک نشمارید و سعی کنید هر  ]اي[همسئل خط والیت فقیه و مسئلۀ وحدت را
  .لحظه از عمر خویش را براي بیشتر شدن وحدت جامعۀ اسالمی بکوشید

  
  )شیراز 1347 -1366( سیفشهید اصغر  

چه بیشتر به مساجد، این سنگرهاي واقعـی  خواهم که هراهللا می حزباز امت 



 

 25       »دفتر اول«وحــــــــــدت 

 

تمـام موقعیـت مـا در     2کامل شده و آن را روز به روز پر نمـوده، کـه   1*انقالبمان 
حفظ وحدت و اهمیت دادن به . هاي مقدس استطول این انقالب از همین مکان

سرلوحۀ اعمـال خـویش   اهللا خمینی را  قدر، حضرت آیتفرامین امام و فقیه عالی
  .قرار دهید

  
  )دهدشت 1345 -1365( شادباششهید اسماعیل  

   هـا کـور  دشمنان هر لحظـه سـعی دارنـد کـه ضـربۀ خـود را بزننـد، ولـی آن        
هـا  آن 3اند؛ ان شاء اهللا با وحدت مردم و هوشیاري والیـت فقیـه کـه خـط    خوانده
اسـالمی را بـه همـۀ    سـازیم و انقـالب   خط انبیا است، دشمنان را نابود می همان

  .کشورهاي جهان صادر خواهیم کرد
  

  )خوانسار 1340 -1362( شجاعیشهید مجتبی  
اهللا   وحدت را حفظ کنید؛ البته وحدتی که پیرامـون حبـل  ! برادران و خواهران

و مـا تنهـا بـا رهـروان امـام وحـدت برقـرار         ]باشـد مـی [ که همان خط امام است
پـیش ببریـد کـه جنـگ، بهتـرین محـک        کنیم و بس و جنگ را با قوت تمام یم

تواند با قربان  یاست و در جنگ، مرد خدا م 4امتحان براي فداییان از جان گذشته
  .کردن جان خویش، ایمان خود را به خدا و به هدف اثبات کند
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  )تهران 1347 -1363( زاده علیاییصالحشهید احمد  
نکنیـد، از روحانیـت   تا جان در بـدن داریـد، دعـا بـه جـان امـام را فرامـوش        

پشتیبانی کنید که شکست روحانیت شکست اسالم است، وحدت کلمـه را حفـظ   
  .نماز را خالی نکنید] و[کنید و سنگرهاي بسیج، مدرسه 

  
  )آبادنجف 1340 -1362( صالحیشهید مجتبی  

که  ١خواهم یرسانم و از ملت م یایران سالم م ةبر ملت شهیدپرور و شهید داد
چون همیشه وحدت خود را حفظ کنند و به فرمایشات امام گوش فرا دهند و هر 

  .امرش واجب است] اطاعت[چون  ؛امري فرمودند، امر او را اطاعت کنند
  

  )سنقر 1344 -1364( صدريشهید مهران  
وحدت خود را حفظ کنید و در نماز جماعت شرکت کنید، همچنان که تأکید 

ــه   2امــام اســت؛ مخصوصــاً وحــدت خــود را هرچــه بیشــتر تحکــیم بخشــید و ب
هـاي نبـرد   رهنمودهاي امام در مورد خودسازي، نهایت توجه را بکنید و در جبهه

  .حق علیه متجاوز و استعمارگران، هرچه بیشتر حضور پیدا کنید
  

  )اردبیل 1346 -1363( صدیقشهید اکبر 
 ٤دنوالیت فقیه باشـ که همیشه پشتیبان خواهم اهللا می حزب ٣در آخر از ملت
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کنـد بـراي رضـاي خـدا     و وحدت خودشان را حفظ کنند و هرکس هر جا کار می
شـهیدانمان را   توانند جواب خدا وتخلفی کنند، نمی] اگر[ناکرده  ]ي[ باشد، خدا

  .دهند
  

  )اصفهان 1340 -1361( نژاد طرفهشهید مجید  
  .پشتیبان روحانیت باشیدامام را تنها نگذارید، با هم وحدت داشته باشید و 

  
  )خمینی شهر 1346 -1365( درچه عابدياکبر شهید 

نامه بیاورم؛ قبل از هـر چیـز   بر خود دیدم تا نکاتی چند را تحت عنوان وصیت
وحـدت  ] و[باید متذکر شویم که آنچه ما را پیروز کـرد پیـروي از رهبـر اسـالمی     

و قرآن و سنت و شـریعت  ها در لواي حرکت در خط اسالم و همۀ این] بود[کلمه 
چون امام در این مرحله، حسـین   ]بود[ و الگوهاي بارز قیام و پیکار فی سبیل اهللا

پیـروي  ...  و حفظ و مدد از شعائر اسـالم بـود   ساالر کاروان شهیدان استکه قافله
ازدستورات خدا، رعایت حالل و حرام خدا و در یک کـالم رعایـت حـدود الهـی،     

ه و در این زمان از امام امت، قلب تپندة مستضـعفان جهـان،   اطاعت از والیت فقی
، امام خمینـی، کـه شـاید بتـوان     زدة امروزجهان ظلمتترین چراغ تابناك فروزان

اسـالم در ایـن   خصـوص امـت   ] به[ترین نعمت خدا بر جهان بشریت بزرگ گفت
چه بیشتر جامعـۀ اسـالمی، ضـامن بقـاي     و انسجام هر زمان است و حفظ وحدت

  .اسالمی خواهد بودنظام جمهوري 
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  )اصفهان 1344 -1361( عابدینیشهید قدم علی  
و اي ] اسـت [اي مسلمین جهـان کـه دینتـان اسـالم و رهبرتـان امـام امـت        

دهـم، چـون    یبه شما مژده پیروزي م! )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(منتظران مهدي
جنگیم تـا پیـروز شـویم و     یقدر م آن. است و پشتیبانمان خداستسالح ما ایمان 
خواهیـد، بـه خـدا     یگاه شکست در کار نیست و اگر هم پیروزي مـ  بدانید که هیچ

و همیشه در خط امام باشید و مواظب باشید ] کنید[توکل کنید و اطاعت از امام 
نیـت در صـحنه   که امام را تنها نگذارید و همیشه پا به پـاي والیـت فقیـه و روحا   

بـه ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد و      « ؛1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«. باشید
همه با هم وحدت کلمه را حفظ کنید و متکی به خداوند باشـید  » .متفرق نشوید

  .و بدانید که هرچه دارید از امام و والیت فقیه است
  

  )تهران 1332 -1362( عادلیشهید اسماعیل  
دوستان و آشنایان و همسایگان سالم عـرض نمـوده و از آنـان    به حضور همۀ 

خواهم که پشتیبان اسالم و والیت فقیـه و روحانیـت مبـارز باشـند و وحـدت      می
  .کلمه را حفظ کنند و راه بندگی خدا را طی کنند

  
  )الهیجان 1345 -1361( عاشوري شکريشهید جواد  
ه داشـتم مـرا ببخشـند و    خواهم که اشکاالتی کدوستان و آشنایان می ۀاز هم

خواهم که هرگز وحدت را از هـم نشـکنید و   فقط راهم را ادامه دهند و از شما می
  .امام را تنها نگذارید و همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید
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  )فراشبند 1317 -1362( عالیشوندي شهید تیمور 
همیشه و در همه حال از رهبري انقالب اسالمی و والیـت فقیـه کـه اسـتمرار     

  .یکپارچگی خود را حفظ کنید] و[خط امامت است، پیروي کنید و وحدت 
  

  )فردوس 1330 -1366( زاده مقدمعبداهللاشهید سیداحمد 
نماز را با جماعت بخوانید، امر به معـروف و نهـی از منکـر را در جامعـۀ خـود      

هاي خدا قدردانی کنید، مخصوصاً نعمتـی کـه خـدا منـت     پیاده کنید و از نعمت
     گذاشته بر سـر مـا و آن رهبـري امـام امـت اسـت و شـکرگزاري از ایـن نعمـت،          

وحدت و یکپارچه بودن و به وظیفۀ خود و دستورات رهبـر  ] با[گروه نشدن،  گروه
  .عمل کردن است

  
  )خمینی شهر 1347 -1364( عسگري شهید اکبر 

طـور  همـان   ! اي امت قهرمان و شهیدپرور ایران که همیشه در صحنه بودیـد 
گونۀ امام گـوش دادیـد و وحـدت کلمـه و     هاي پیامبردر اوایل انقالب به حرفکه 

] و[خـالی پـا شـدیم     خودتان را حفظ کردید و با مشت اتحاد و یگانگی و برادري
ي نتوانسـت بکنـد و پیـروز    داشت، هیچ کار] که[و تانک طاغوت با آن همه توپ 

در  شدیم و ان شاء اهللا امام را تنها نگذاریم و پشـتیبان والیـت فقیـه و روحانیـت    
: کـه امـام بزرگـوار گفـت    طـوري اهللا باشید تا پیروز شویم، همان خط امام و حزب

  .اهللاء شاان  ،»چون ما بر حق هستیم پیروزیم«
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  )بندر گز 1346 -1365( عسگريشهید پرویز  
خـواهم امـام را تنهــا نگذارنـد همچنـان کـه تـا حــال       اهللا مـی  امـت حـزب  از 

  .ترسندمی ما از وحدت 1دشمنان. نگذاشتند
  

  )بیرجند 1342 -1364( دوستعلیحبیب اهللا  شهید 
کـنم،  مـی    اطاعت از امام، اطاعت از امام و اطاعت از امام را به شما نصیحت 

اندازي جلوگیري کنید، اسالم را فـداي  در این راه وحدت داشته باشید، از اختالف
  .هاي نفسانی خود نکنیدهوس
  

  )شهرري 1334-1360( زادهعلیاحمدرضا  شهید 
و «؛ ٢»...قل انما اعظکم بواحـده ان تقومـوا اهللا  «؛ اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم
  . 3»اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا

تواند بر جنگ پیروز شود و نـه سـپاه و بسـیج؛ همـه     نه ارتش به تنهایی می«
بعد از سالم به رهبر و این مردم به پاخاسته، اگر ایـن  . »باید وحدت داشته باشند

کنیـد تـا هـیچ نقطـۀ غلطـی در       4صحیحشتجملۀ امام از زبانم غلط گفته شده، 
قـدر را حـداقل در هـر    هاي این روح خدا به وجود نیاید و ایـن زعـیم عـالی   حرف

مازي دعا کنید کـه هرچـه داریـم و مخصوصـاً خـودم از ایـن روحـانی بـزرگ و         ن
فرزندان و شاگردانش است، از این حسین زمان که بـین تمـام بـرادران ارتشـی و     

                                                             
 پشتیبان: در اصل وصیت - 1
 46سوره سبا؛ آیه  -2
 103سوره آل عمران؛ آیه  -3
 صحیحش: در اصل وصیت -4
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ه دوشادوش هـم در  بسیج و سپاه و نیروهاي دیگر مردمی چه شیعه و چه سنی ک
آورده اسـت،  کنند، وحـدت کامـل بـه وجـود     فشانی میجان جبهه و پشت جبهه

  .کنم که با توکل به خدا پیروزي صد در صد نزدیک استحمایت می
  

  )تهران 1341 -1361( عموزاده کیمیاسماعیل  شهید 
رمز پیروزي ملت ایران هم در اثر پیروي از امام خمینـی و وحـدت   ! ... عزیزان

است که راه نجـات را   )لیهم السالمع(کلمه بوده است و تمسک جستن به ائمۀ اطهار
پیـامبر بـزرگ اسـالم و سـایر      راه دهنـدة دهـد و ولـی فقیـه هـم ادامـه     نشان می

کـه همـواره از آن پشـتیبانی    ] واجـب اسـت  [است و بر ما ملت ) لیهم السالمع(ائمه
  .کنیم و گوش به فرمان امام عزیزمان باشیم

ـ  آمریکاي کوردالن و منافقان و کافران خصوصاً! ... عزیزان پیشـه سـعی   تجنای
در خاموش کردن نور خدا دارند، ولی قادر به این کار نخواهنـد بـود و روز بـه روز    

ان شـاء اهللا، بـه شـرطی     ار خواهد شد و ملت ایران پیروزندضعف و ناتوانی او آشک
که آگاهی خود و وحدت خود را حفظ کنید و همیشه گوش به فرمان رهبر عزیز، 

  .حضرت امام خمینی باشید
  

  )شیراز 1336 -1360( فیروزبختیاناسداهللا  شهید 
] یعنـی [دشمنان و کفار  1غلبه برتنها رمز  !اي ملت رزمنده و شهیدپرور ایران

وحـدت   حقش، امـام خمینـی، حفـظ   ب بـر ئعت از خدا و امام زمان و ناایمان، اطا

                                                             
 غلبهبر : در اصل وصیت - 1
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صفوف مسلمین، پشتیبانی از رزمنـدگان، دولـت    ١درآوردن اتحاد  به وجود کلمه،
 والیت فقیه، ایجاد آرامش در پشت جبهه، اطاعت از امام و مبارزه با منـافقین ] و[

  .را فراموش نکنید
  

  )تهران 1342 -1361( زاده يمهدمجید  شهید 
 جـا مـد   اطاعت از امر ولی فقیه را همیشه و در همه! برادران و خواهران متعهد

دانیـد، بسـیار    یطور که بهتر از من م همان 3داشته باشید، زیرا نقش رهبري 2نظر
ها و وحدت در پنـاه ایـن اصـل مهـم بـه حقیقـت        یاین همبستگ ۀهم. مهم است

  .پیوندد و همراه با آن، خودسازي است که تک تک ما به آن احتیاج داریم یم
  

  )تهران 1344 -1362( میرزایی خرممجید  شهید 
وحـدت  پشتیبان امام والیت فقیه باشید و امام را تنها نگذارید و دیگـر اینکـه   

بـا تقـوا، جهـاد و    . فرمایـد  یمـ ] آن را[یس جمهوري ما ئکلمه را حفظ کنید که ر
  .خطرات مبارزه کنیم ۀتوانیم با هم یوحدت کلمه حول محور والیت فقیه م

  
  )ریزنی 1342 -1365( نگهداريرضا غالم شهید 
اتحاد، یگانه عـاملی اسـت کـه نیروهـاي     ! ... اهللا، برادران و خواهران  حزبامت 

بنابراین تحت فرمانـدهی امـام خمینـی، وحـدت     . دهد مخلص را به هم پیوند می

                                                             
 و: در اصل وصیت -1
 مدنظر در: تیوص اصل در -2

 تیرهبر: تیوص اصل در 3-
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گونه تفرقـه بپرهیزیـد کـه    از هر. د را بیش از پیش حفظ کنیدکلمه و انسجام خو
  .همبستگی استهاي ما از اختالف و عدم  یها و عقب ماندگ یتمام بدبخت

  
  )شیرعجب 1345 -1362( خوان شیشوان نوحهفریدون  شهید 

 آفـرین و وحـدت    اطاعت از والیت فقیـه، وحـدت  ! برادران و خواهران ارجمند
 ]ي[والیـت امـر، سـنگرها و دژهـا    ] و[اطاعت از والیت فقیه و رهبـر  . بخش است 

بـا اطاعـت   . شکستتوان آن را  یاست که با هیچ اسلحه و قدرتی، نم نفوذناپذیري
توان از گمراهی و انحـراف نجـات یافتـه، مصـون      یم] که[از والیت و امامت است 

  .ماند
  

  )تهران 1318 -1364( یاوريغالم علی  شهید 
کنم قدر این نعمـت   یهمگی بستگان و دوستان عزیز و ارجمندم را سفارش م

بزرگ خداوندي، استاد عرفان، نور چشم امام زمان، بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی    
را بدانند و گوش بـه فرمـان آن وجـود     )روحی له الفداء(ایران، حضرت امام خمینی 

حضـرت امـام   . بزرگوار و مقدس باشند تا خیر و سعادت دنیا و آخـرت را دریابنـد  
تقوا داشـتن، وحـدت   . ، در محضر خدا گناه نکنیدعالم محضر خدا است: فرمودند

هـا را   داشتن، اختالف نداشـتن، خـدمت بـه خلـق خـدا کـردن و تمـام ضـرورت        
  .اند اند و اتمام حجت فرموده فرموده

    



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      34
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  پیروزيو راز رمز  ؛وحدت :فصل دوم    
 

  )تبریز 1339 -1360( ابهري ایرانقحبیب  شهید 
ـ    ... !برادران و خواهران سـوزد، بیاییـد رمـز    ملـت مـی   ١راياگر واقعـاً دلتـان ب

کـه ملـت   موقعی . یعنی همان وحدت را به دست بیاوریم ؛دست آوریمه پیروزي ب
؟ مگـر در دورة  2باعـث پیـروزي ملـت شـد    ] ي[مهـم  کرد چه عاملما انقالب می

  . »مرگ بر شاه، درود بر خمینی«: گفتیمصدا نمیانقالب همه یک
-است؛ باید همه متحد شویم چنانچه خداونـد در قـرآن مـی    امروز روز جنگ

دست به ریسمان خـدا بزنیـد و   «؛ »3اهللا جمیعاً و ال تفرقواو اعتصموا بحبل«: فرماید
یک بـه یـک طـرف    متفرق شویم و گروه گروه شده و هر؛ نه اینکه »متفرق نشوید

                                                             
 به: در اصل وصیت - 1
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  .»ال اله اال اهللا« :ه همه باید یک شعار وحدت بگوییمبکشیم، بلک
  

  )قزوین 1345 -1361( اسالمیاهللا عین شهید 
را [ الشأن انقالب اسالمی قدر این رهبر عظیم ... تقاضا دارم از شما مردم ایران

مبـادا روزي او را تنهـا بگذاریـد و او را    . یک نعمت بزرگ الهی اسـت، بدانیـد  ] که
بـا  در این صورت است که خداوند بزرگ شما را نخواهد بخشـید و  . ناراحت کنید
انسجام خود را از یاد ببرید و تفرقـه در بـین   ] مبادا[ و ]داشته باشید[هم وحدت 

سعی کنید کـه وحـدت و یکپـارچگی    . شما پیدا شود که این، اول شکست ماست
خود را حفظ کرده و تا جان در بدن دارید، از ایـن نهضـت اسـالمی کـه خداونـد      

  .پشتیبانی نمایید ،نصیبمان کرده
  

  )خوانسار 1342 -1365( امینیکمال  شهید 
الیت فقیـه باشـید   را رها نکنید و همیشه پشتیبان و هرگز امام! امت حزب اهللا

اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید کـه عامـل   . تا آسیبی به مملکت اسالمی نرسد
  .پیروزي در برابر قدرت شوروي و آمریکاست

  
  )شیراز 1343 -1360( انفعالیرضا غالم شهید 

 چند تکراريهر ]دارم[همکالسانم و دبیران محترم، سخنانی و حال براي شما 
اول آنکـه کـالس   : ل آگـاهی کامـل داریـد   ئچند که خود شـما بـر ایـن مسـا    و هر

دوم روزهاي کارگاه، نماز جماعت را . دینداري روز چهارشنبه را هرگز ترك نکنید
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  .هاست همین جماعت 1برپا کنید که پیروزي ما، در وحدت ما و
  

  )شهرخمینی 1347 -1365( آبچوئیهباقرياهللا حجت شهید 
شما با رهبري حضرت امام و با اسـتفاده کـردن از نـور     ! ...اي مردم شهیدپرور

توانستید تا حدي که در توانتان بـود   )السالمعلیهم(ائمهایشان و قرآن و توسالت به 
بـراي نجـات و یـاري     2بکوشـید ) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(در جوار صاحب الزمان

هاي حل مشکل خودتان را به شـما نمایـان سـاخت و آن    اسالم؛ و خداوند هم راه
گردیـد و   گرفتـه بـود، بیـدار   ] جا[فطرت الهی و توحیدي که در درون همۀ شما 

عمـل پوشـید، بـا ایـن حـال       3گوش به نداهاي رهبر عزیزمان نهاد و به آن جامـۀ 
ایران و ممالـک اسـالمی دور کنیـد و ممالـک     توانستید دست ابرجنایتکاران را از 

را مسلط، بر پایۀ ایمان و رهبري آگاهانه گردانیـد و دسـتورات اسـالمی و    اسالمی 
هـا و  روي آوردن بـه مسـاجد و حسـینیه    4و با یدقرآنی فراموش شده را به یاد آور

خـونین کنیـد و وحـدت     ها و مجالس دعاها توانستید یادي از عاشوراينمازجمعه
  .عوامل پیروزي اسالم است م داشته باشید و همبستگی یکی ازکال
 

  )شهرمشکین 1341 -1360( بخشیانفرهاد  شهید 
و وحـدت   )دامت افاضـاته (قدر، آیت اهللا امام خمینیانقالب با رهبري زعیم عالی

                                                             
 در: تیوص اصل در -1
 کوشیدید: در اصل وصیت -2
 جامعه: در اصل وصیت -3
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در انقالب، ما شهداي بسیاري دادیم که این شـهیدان  . ملت مبارز ایران پیروز شد
خود، درخت انقالب را که هنوز نونهال بـود، آبیـاري کردنـد و بـه مـا      با نثار خون 

سپردند، اکنون ما باید از خون این شهیدان مراقبت کنیم تا خون ایـن عزیـزان از   
  .مال نشودجان گذشته پاي

  
  )دزفول 1342 -1361( پوريبهاررضا غالم شهید 

موفق و مؤید باشید و پیرو والیـت   یامیدوارم که همگی شما در پناه ایزد تعال
خـوریم کـه وحـدت و     یفقیه و تعالیم اسالمی باشید، چون هنگامی ما شکست مـ 

 یبه امید موفقیت و وحـدت شـما، همگـ   . و مکتب صحیح، بین ما نباشد 1رهبري
  .برادران مؤمن

  
  )تهران 1345 -1363( نژاد تهرانیبهروزيرضا غالم شهید 

وحدت داشته باشید؛ زیرا که پیـروزي اسـالم در   همیشه شما مسلمانان با هم 
  .گرو وحدت شما و ایمان شماست

  
  )قزوین 1346 -1365( کلیشمی ترابیعلی میرزا  شهید 

خط رهبر باشید و هرگـز از   رو دارم که همیشه دنبالهاهللا  وصیتی بر امت حزب
همیشـه   زیرا همچـون دیگـران منحـرف خواهیـد شـد و      ؛خط رهبري دور نشوید

تـا سـبب    ،گونـه کـه امـام فرمودنـد     همان ،کنید وحدت کلمه داشته باشیدسعی 

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در 1-
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کند و خدا را شکر  ١دهمه کفار را خواه ۀخداوند ریش. اهللا ءشا  ان ؛پیروزیتان شود
  .کار اي شدیم براي این که ما وسیله

 
  )کاشان 1345 -1362( جوادیانمحمد  شهید 

معظمه را از  ۀقدس عزیز و مکان شاء اهللا پس از نابودي صدام و آزادي کربال، 
سـت بـراي   ااي مقدمـه   یعنـی سـقوط صـدام     ؛چنگال کافران، آزاد خواهیم کرد

خدایی که مستضعفان را حاکمـان و   ةوعدبرقراري حکومت عدل اسالمی و تحقق 
براي رسـیدن بـه چنـین اهـداف     ! امامان جامعه قرار خواهیم داد و امت حزب اهللا

اسالمی به رهبري قائد کبیـر   2جمله وحدت و اخوت ، نکاتی الزم است از]ي[بلند
دن خویش به اخالق اسـالمی و  هاي قبل از پیروزي انقالب و مسلح نمومانند سال

کافی به مبدأ و معاد و تکیه و توکل بر خداي قادر و متعـال و کـار کـردن     ٣ایمان
مـالی،  دریـغ  فقط براي او و ناظر دانستن او بر تمام اعمال و همچنین کمـک بـی  

  .جانی و زبانی
  

  )بهار 1335 -1365( حسنی قطب محمد شهید 
تمـام وجـودم از شـما تقاضـا      4با! اهللا مادرم و برادرانم و خواهرانم و امت حزب

خودمان، وحدت، این رمز پیروزي امام عزیز را حفظ کنید و پیـرو   ۀجامعدارم در 
والیت فقیه باشید و امام عزیز را تنها نگذارید و بعد از من همیشـه حـامی قـرآن    

                                                             
 خواهند:وصیتدر اصل  -1

 اخوت به: تیوص اصل در 2-
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  .باشید
  

  )فسا 1348 -1366( پورحسینجالل  شهید 
پا دارید بردعاها را . سر وقت بخوانید و همیشه به یاد خدا باشید نمازهایتان را

هـا  تشییع جنـازه  در. دعا شرکت کنید که کلید مغفرت و رحمت الهی استو در 
  . وحدت را حفظ کنید که وحدت، کلید پیروزي و ظفر است. شرکت کنید

  
  )مالیر 1344 -1364( آباديلو حسینحمزهرضاغالم شهید 

قدر این امام عزیز را بدانید و به سخنان گهربـارش  ! هاي مسلمانشما اي امت
اش همیشـه دعـا   گوش دهید و به آن عمل کنیـد و بـراي سـالمتی    از عمق جان

خواهید گو را بدانید و گرنه روز قیامت جوابکنید، سعی کنید قدر این نعمت الهی 
و سعی کنید اسالمتان جدا از روحانیت اصیل و در خط اسالم و امام نباشـد   1بود

لی اهللا علیـه و  ص(ون همان حدیث معروف رسول اهللاین مضم. شویدوگرنه گمراه می
اي و مسـئله  »...انی تارك فیکم ثقلین کتاب اهللا و عترتی«: است که فرمود )آله و سلم

شود، همانا ایمـان و وحـدت و اسـتقامت    که باعث پیروزي اسالم بر کفر شد و می
هـا را از  ها را به هیچ وجه از دست ندهید؛ چون اگر ایـن سعی کنید این. شماست

  .رسدآرزوي شومش می دست بدهید، دشمن به
  

  )سمیرم 1349 -1365( حیدريقهرمان  شهید 
بر جوانان الزم است تا فرصت از کف نرفته، بر تزکیۀ نفس کوشا باشند و خود 

                                                             
  بود دینخواه: تیوص اصل در 1-
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را آمادة راهی طوالنی و دراز نمایند، زیرا نظام جمهوري اسالمی جز با خلـوص در  
هـاي اسـتکبار    پس فداکاري و جهـد و مبـارزه بـا توطئـه    . عمل حفظ نخواهد شد

ر اخـالص و تزکیـۀ نفـس،    جهانی همگام با مبـارزه بـا دشـمن درونـی و سـعی د     
. باشـد  یهـاي مقـدس آن مـ    آرمـان  جمهوري اسالمی وحفظ نظام  ةکنندتضمین

دیگر از رموز موفقیت ملت سـربلند ایـران، حفـظ وحـدت و جلـوگیري از عوامـل       
دریغ  یتر نموده و با حمایت ب شما باید این وحدت را هر روز افزون. باشد یتفرقه م

خود از رهبر کبیر انقالب، حضرت امـام خمینـی و مسـئولین دلسـوز کشـوري و      
لشکري و روحانیت در خط امام، آمادگی خود را براي دفاع از اسـالم و مقابلـه بـا    

  .کفر جهانی حفظ نمایید
  

  )اردستان 1332 -1361( خداپرستحسین غالم شهید 
یکـی از عوامـل مهـم پیـروزي      ،گونه که توجه داریـد  همان !دوستان و برادرانم

بـه عنـوان یـک بـرادر      از شـما  .باشد وحدت کلمه می، نآانقالب اسالمی و تداوم 
چه بیشتر در حفظ اتحاد کوشـا بـوده و دسـت از تفرقـه و     تقاضا دارم هر ،کوچک

   .که همانا تفرقه باعث شکست است جدایی بردارید
  

  )نقده 1345 -1365( خداداديبهروز  شهید 
اجازة توطئه و اختناق را بـه منـافقین از خـدا    ! برادران عزیز و خواهران گرامی

اگر قابل هدایت هستند، هـدایت، و اگـر قابـل هـدایت     ] را[و آنان . خبر ندهیدبی
نگذارید خون این همه شهیدان به هـدر بـرود کـه در مقابـل     . نیستند، نابود کنید

خدا و شهدا مسئول هستید و شمایید که باید راه شهیدان را تـا انقـالب حضـرت    
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ز اخـتالف و تفرقـه بپرهیزیـد و    ادامه دهیـد و ا ) ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(مهدي
پیروزي شما در گرو همین کلمۀ «: وحدت کلمه را حفظ کنید، که به فرمودة امام

  ».وحدت است
  

  )تبریز 1347 -1363( خداداديعیوض  شهید 
ذکر خـدا   وقت از یاد و  هیچ :همیشه در صحنه اهللا و  پیامی دارم به امت حزب

دعاي امـام   .بخوانید »اهللا  سبحان ،الحمدهللا ،اکبر   اهللا ،ال اله اال اهللا« .غافل نباشید
نماز جمعـه یـک    ؛به نماز جمعه بروید .یاد نبرید دعاي کمیل را از .یاد نبرید را از

طبـق   .مسجدها را خالی نگذاریـد  .ن بخوانیدآقر .اجتماعی است عبادت سیاسی و
حفـظ  ان را توحـدت  .سـنگرها را حفـظ کنیـد    ،مسجد سنگر است :فرمایشات امام

فرمایشـات امـام    ]از[. پیروزي شما در گرو وحدت شما اسـت : ]فرمود[ امام .کنید
  .اطاعت کنید

  
  )کرج 1343 -1362( خراسانیرضاغالم شهید 

فعالیت خودتان را در راه خدا زیـاد کنیـد و بـه    ! هادوستان و آشنایان و فامیل
 توانیـد، بـه   مـی  اصلی جنـگ اسـت و تــا آنجـایی کـه      ۀفرمایش امام امت مسئـل

ایـم و  ها بیایید و به دشمنان اسالم ثابت کنید که تا آخرین نفـس ایسـتاده  جبهه
توانـد مـا را   مردم را به وحدت کلمه دعوت کنید؛ چون وحدت کلمه است که مـی 

توانید، نیروي مـردمی جذب کنیـد  ها پیروز کند و تا آنجایی که میجبهه ۀهمدر 
رهنمودهاي امـام امت، مشت محکمـی بـه دهــان    و با کمـک هم و یاري خـدا و 

  .هاي شـرق و غـرب و منافقین داخلی بزنیدقدرتابر
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  )بجنورد 1344 -1365( خرسندقاسم  شهید 
اهللا و قهرمان ایـران کـه بـا رعایـت و پیـاده کـردن         با سالم بر شما امت حزب

 دستورات شرع اسالم و اطاعت از رهبري و وحدت خود باعـث شـدید کـه روحـی    
تازه، در کالبـد اسـالم در حـال مسـخ شـدن دمیـده شـود و دوبـاره خـاطرات و          

هاي صدر اسالم را به صحنۀ نمایش گذاشتید و باعث شـگفتی و تعجـب    يایثارگر
اهللا   چند که شما امت حـزب هر ...هاي محروم جهان شدید  مسلمانان و سایر ملت

براي گفـتن نیسـت کـه    اي  خود بهتر از ما نسبت به مسائل آگاهید و دیگر مسئله
هاي مسئولین محترم جمهوري اسالمی  يبگویم و این خوشبختانه نتیجۀ روشنگر

خواهم که همچنان  یو رهبري درست و صحیح است، ولی من باب تذکر از شما م
ایـد، بـاز هـم     که تا به حال متحد و یکپارچه به مبارزه علیه کفر جهانی ادامه داده

از هم نپاشد که اگـر خـداي ناخواسـته وحـدت      مواظب باشید تا این وحدت شما
  .شما از بین رفت، شکست خواهید خورد

  
  )برخوارومیمه 1334 -1362( خسروي چالوسیاهیاحمد  شهید 

امام و رزمندگان را دعا کنید و به مسائل معنوي بـیش از مسـائل    !برادران من
هللا ایـن ا «: مادي و دنیوي توجه کنید و بدانید که به گفتۀ رهبرمان، امام خمینـی 

ها پیروز کرد و شـما  اکبر و توجه به خدا و وحدت شما بود که شما را بر آن قدرت
  .»اآلن در قلعۀ پیروزي هستید

  
  )دزفول 1341 -1361( خواجويمجید  شهید 

اسالم با نهضت انقالبی وسیعی که در بر دارد، خواستار برقراري وحدت جامعه 
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بشري بر محور حق و عدل، خیرخواهی افراد بشر نسـبت بـه یکـدیگر و اسـتقرار     
اي که در آن مطرح  بنابراین مبارزه. حریت و آزادگی و انسانی ساختن جهان است

مستضعفین ... هاي گوناگون است  1یو بندگاست، علیه هر نوع شرك و ستمگري 
کبیر انقالب اسـالمی، خـود را مسـئول تمـام بـه زنجیـر       ] رهبر[ایران به رهبري 

دانند و با وحدت و یکپارچگی خود و با تکیه به رهبري امام  یهاي جهان م کشیده
هـا،   برهنـه  آن روز خواهـد رسـید کـه همـین پا    اهللا شـاء   خمینی و این عمـل، ان 

لرزاند؛ بـه کـوري    2هاي توخالی را خواهند کرملین و دیگر قدرت د وفیسهاي  کاخ
  ... چشم تمام حسودان، مستکبران و منافقان 

ام، امت شـهیدپرور و مبـارز، ایـن     یوصیت من به تمام خواهران و برادران ایران
است که وحدت و یکپارچگی خود را از دسـت ندهنـد کـه رمـز پیـروزي انقـالب       

زیرا رهنمودهاي ایشان بـود کـه    ؛٣دنکلمه است و امام را تنها نگذار همین وحدت
گرفـت و   یهاي شرقی و غربی را مـ  سکان این کشتی متالطم بر روي امواج توطئه

داد که به وسـیلۀ تنـدبادها بـه انحـراف کشـیده       یبه این کشتی انقالب آرامش م
کـه بـراي کشـورهاي     نشود و شما امت شهیدپرور باید قدر خودتان را بدانید، زیرا

قدر جوانان خودتـان را بدانیـد کـه خـود را     . اید در حال انقالب، الگو و نمونه شده
امیدوارم که به امید خداوند متعال و با وحدت کلمۀ خودتان و بـا  . ارزان نفروشید

چه زودتر انقالب فرهنگی به نحو احسن انجام هر پیروي از رهنمودهاي امام امت،
تـر   جنگ، خیلی از ما پیشـرفته ] در[، چون 4میی فرهنگی برسگیرد و به خودکفای
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ها از فرهنگ انقالب ما که همانا فرهنگ اسالم است، وحشت دارند؛ از  آن. هستند
البته مـن خـود   . اکبر ما وحشت دارند؛ از ایمان ما وحشت دارند  طنین صداي اهللا

ولـی از آنجـا کـه     بینم که به این امت شهیدپرور وصیت بکنم، یبر آن مقام نم 1را
وصـیت  [بینم که وصیت خـود را بکـنم،    یمسلمانان خود را مسئول م] نسبت به[
به امید آن روز که انقالب اسالمی ما در تمام ابعـاد فرهنگـی، سیاسـی،    ]. کنم یم

جهـاد   :تزکیـه نفـس  (اجتماعی، نظامی، اعتقادي، اخالقی به پیروزي نهایی برسد 
اسـالم؛ وحـدت، پتـک     ینافقین داخلی و خـارج مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر م). اکبر

  .آهنین بر سر کفر و الحاد جهانی به سرکردگی آمریکا
  

  )مشهد 1334 -1365( داديحسین غالم شهید 
 .وحـدت اسـت   ۀلئمسـ  ،خواهم اشـاره کـنم   دیگري که می ۀلئمس ... !اي مردم

 .حفظ کنیدوحدت خودتان را  ،باره هم اشاره زیاد کردندطور که امام در این همان
مده است و خون شهدا اسـت کـه   آهاي ما هم بر اثر وحدت به دست  تمام پیروزي

جمهـوري اسـالمی راحـت     ۀتوانیم در سای نهال انقالب را بارور ساخته و امروز می
  .زندگی کنیم

  
  )دیلم 1349 -1367( داوديمحمد  شهید 

نگذاریـد خـون   . راه شـهدا را ادامـه بدهیـد   . جبهه را خالی نگذاریـد ! اي مردم
. هـا را خـالی نکنیـد    مساجد سـنگرهاي محکمـی هسـتند، آن   . شهدا خشک شود

همـدیگر را از یـک عنصـر    . دعاي کمیل و توسل چهارده معصوم را یادتـان نـرود  
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براي پیروزي انقالب و براي احترام خون شهدا تفرقه و دشمنی با یکـدیگر  . بدانید
ا هست و باید وحدت و یکپـارچگی را  را کنار بگذارید و تنها راه پیروزي، وحدت م

  .حفظ کنید
 

  )قم 1345 -1361(دربهشتی امیرحسین شهید  
توانـد بـه مقـام واالي    ندارم ولیکن در آن دنیا انسان میمن از این دنیا چیزي 

حفـظ وحـدت و   ]: دهـم مـی [خویش برسد و یک پیام بـه عنـوان بـرادر کوچـک     
  .همبستگی مایۀ پیروزي است

  
  )دهدشت 1339 -1364( نبويدست کیامرث  شهید 

وصیتی دیگر بر شـما دارم و آن ایـن اسـت    ! اي ملت ایران و عشایر شهیدپرور
 ۀو یکپارچگی بود که در هم که وحدت خودتان را حفظ کنید و این کلمۀ وحدت

موارد، ما را به پیروزي رسانده است و دشمنان را مغلوب کرده است و عاجزانـه از  
 .گرایی بپرهیزید گرایی و قوم گونه باندبازي و طایفههر ]از[خواهم  یشماها م

 
  )بندرگز 1346 -1364( دماوندي کمالیابوالقاسم  شهید 

رمز پیروزي انقـالب در  ] که[وحدت را حفظ کنید  !امبرادران و خواهران دینی
وحدت شماست، اگر وحدت داشته باشید، هیچ ابرقدرتی حق دخالت در حکومت 

  .داشته باشدتواند اسالمی را نمی
  

  )فردوس 1336 -1365( رادمردرضا غالم شهید 
کنم با تمام وجـود بـا معرفـی اشخاصـی کـه در      اهللا سفارش می به امت حزب
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انـد و  هاي انقالب جـا زده باطن مخالف انقالب هستند و خود را در نهادها و ارگان
دین خود را بـه انقـالب ادا    ؛کنندملت را به انقالب ناراضی میبا اعمال خالفشان 

هـایی  ه شدت مبارزه کنند و شر این زالـو فروشان بکنند و نیز با محتکرین و گران
طرفدار و پشتیبان والیت فقیـه  . مکند، از سر ملت کوتاه کنندکه خون ملت را می

د توانـ که تنها روحانیت اسـت کـه مـی    و روحانیت متعهد و مکتبی و مبارز باشند
شـکن  در نمازهاي دشمن. ١دو از انحرافات جلوگیري کن دمی باشهادي امت اسال

جمعه و جماعات شرکت کنند و همیشه در صحنه باشند کـه وحـدت و انسـجام    
اهللا تحت رهبري والیت فقیـه، تنهـا تضـمین پیـروزي اسـالم در       شما ملت حزب

  .منطقه است
  

  )خمین 1347 -1365( رجبیرضا غالم شهید 
گونه که توجه داریـد، یکـی از عوامـل مهـم پیـروزي      همان !دوستان و برادران

وان یـک بـرادر   از شـما بـه عنـ   . باشدانقالب اسالمی و تداوم آن، وحدت کلمه می
چه بیشتر در حفظ اتحاد کوشا باشـید و دسـت از تفرقـه و    کوچک تقاضا دارم هر

خـواهم کـه در   جدایی بردارید که همانا تفرقه باعث شکست اسـت و از شـما مـی   
  .نمازهاي جماعت، دعاي کمیل و توسل، توجه خاصی داشته باشید

  
  )ممسنی 1345 -1365( رحمانیمحمد علی شهید 

 بـه  اسـت  تـر  کوچک شما همه از که برادري از ]است[ نصیحتی این !...برادران
 حـرف  بـه  و کنیـد  حفظ را خود وحدت همیشه و باشید برادر همدیگر با که شما
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 ایـن  و داریـد  نگـه  محکـم  را جمعه نماز سنگر همیشه و ندهید فرا گوش دیگران
 بدانیـد  را این و شود پیروز اسالم شود می باعث که است شما یکپارچگی و وحدت

 اسـالم  بـراي  یکدیگر همدوش همیشه و ]بوده[ حفظکننده باید هللابحمد شما که
  .نکنید فکر مقام و هجا به و کنید خدمت
  

  )قوچان 1336 -1362( رحمانیعیسی  شهید 
اهللا شـهرمان و شـما     خواهشی که از تک تک ملت شریف ایران و امـت حـزب  

از تفرقـه بپرهیزیـد و    :ام دارم روسـتایی  اهللا و مسلمان هم  خواهران حزب برادران و
هـاي بلنـدگوها و رادیوهـاي     پشت سر روحانیت قدم برداریـد و گـوش بـه حـرف    

مـه اطهـار و روحانیـت    ئهـاي ا  حـرف  ]تـابع [پیرو امام باشـید و   .بیگانگان ندهید
باشـید و گـوش بـه حـرف منافقـان و       ،هـا هسـتند   نآاصیلمان که پیروان واقعی 

جـا  له حـل شـده و در هـیچ   ئچنـد کـه ایـن مسـ    هر .هاي محارب ندهیـد  گروهک
. دشمن و شـیطان در کمـین اسـت    ؛ولی به هوش باشید ،ها نمانده نآاز  1یییابقا

 ]و[ تنهـا راه و کلمـه   .اب خداوند بترسـید دست به ریسمان خداوند بزنید و از عذ
هــاي شخصــی اســت  تــوزياســت و دور انــداختن کینــه 2وحــدت ي،رمــز پیــروز

  .3»تفرقواو ال واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«
   

                                                             
 بقایی: در اصل وصیت 1-
  رمز پیروز و وحدت: در اصل وصیت 2-
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  )دهدشت 1345 -1364( رسالتی چربیاکبر  شهید 
دهم که دست از یاري شما را به خدا قسم می! یلویهکمردم غیور و قهرمان که

 ؛جامۀ عمـل بپوشـانید   1هاي اوبرندارید و او را تنها نگذارید و نسبت به حرفامام 
زیرا عامل  ؛باشد و وحدت خود را حفظ نماییدساز میهاي او انسانا تمام گفتهزیر

 واعتصـمو بحبـل اهللا جمیعـاً و   «اگر شما طبق آیۀ . پیروزي هر چیزي وحدت است
بین شما رخنه کنـد و تفرقـه بینـدازد،    تواند کس نمیعمل کنید، هیچ 2»التفرقوا

کس دشمن داخلی و خارجی به آسـانی  ولی اگر وحدت و اتحاد نداشته باشید، هر
تواند نفوذ کند و در بین شما رخنه به وجود بیاورد و عامل فساد در بین شـما  می

  ... ان شاء اهللا. ها را از زمین برکندبشود که خدا ریشۀ آن
  

  )آذرشهر 1343 -1362( تیمورلویی رسولیحسین غالم شهید 
دانیـد کـه   می  : ...غیور ایران دارم پرور وا امت شهیداینک چند سخن کوتاه ب

 کشیدیم که چنـین سـرزمین و   چنین روزي را می 3سال است که انتظار 2500ما 
هـاي زمینـی کـه او     گوشـه در کشوري داشته باشیم تا بتوانیم خدا را شکر کنیم و

دسـتورات خداونـدي را کـه بـراي      حکومت اسالمی برپا کنیم و فریده ما بتوانیمآ
پس شما مبـادا غفلـت    .پیاده کنیم ،فتهاها نزول ی سعادت انسان راحتی و صالح و
تـا   از یاد ببرید و ،ن به پیروزي رسیدیمآکه در پناه  ]را[ برادري وحدت و کنید و

داري نگـه  ،از این نهضت اسالمی که خداوند نصـیبمان کـرده   ،خون در رگ دارید

                                                             
 به جاي او آن: در اصل وصیت  - 1
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  که ما در انتظار: در اصل وصیت 3-
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  .امام را تنها نگذارید کنید و
 

  )مرودشت 1337 -1364( رشیديمجید  شهید 
 اثر نباشد و آن ایـن بی امیدوارم که . دهم یرسد، تذکر م ینکاتی که به نظرم م

 اسـالم، دانید کـه رمـز پیـروزي در     یشما خوب م! که اي امت شهیدپرور اسالمی
و دودمـان پـاکش و وحـدت اسـالمی و جهـاد فـی        )لیه السالمع(حق علیوالیت بر

ل عجـ (امـام مهـدي   ن جهان،یامر مسلم اهللا تحت رهبري والیت فقیه و ولی  سبیل
باشد و آن که این پیـام و رهنمودهـا را از اوایـل جـوانی      یم )اهللا تعالی فرجه الشریف

شناسـید و   یخمینی کبیر بود و او را خوب مـ بانگ زد و به گوش جهانیان رساند، 
نهیـد و الحـق    یگویید و گردن م یاز دل و جان او خبر دارید و به ندایش لبیک م

  .باشد یها بوده و م هاي شما در گرو همین اطاعت يکه پیروز
  

  )تهران 1336 -1363( رضاونديابراهیم  شهید 
عبـادات، وقتـی حـال    در دعاهاي توسل و کمیـل و  ! برادران و خواهران عزیزم

 )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(روحانی پیدا کردید، امام را دعا کنید و ظهور امام عصر
ء شـا  ان پشت سر امام حرکت کنید و وحدت داشته باشید که. را از خدا بخواهید

  .پیروزید اهللا
  

  )تهران 1345 -1362( رضاییپرویز  شهید 
به شـرق  : گذارماهللا در میان می حزباینک این سخنم است که با امام امت و 
ها وحـدت و ایمـان اسـت،    مان بر آنو غرب بگویید که ما امت اسالم، رمز پیروزي

ست کـه  ا ترین رمز پیروزيشجاعت، استقامت، ایثار و شهادت است که این بزرگ
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شود و پیام خون، رهایی اسـت و در بنـد خـدا بـودن     درختش با خون آبیاري می
  .است
 

  )شهرخمینی 1346 -1361( انییآدر رضاییاحمد  شهید 
مان بـه وجـود   از شما عزیزان انتظار دارم این انقالب را که در مملکت اسالمی

مبادا که اتکاء به وحدت کلمـه را فرامـوش   ...  آمده و این نهضت را پاسداري کنید
  ... استبوده و » ال اله اال اهللا«بۀ کنید که رمز پیروزي ما همین بوده و کلمۀ طی

را همچون گذاشـته   1آفرین نمازجمعه، این دژ پوالدین و ناگسستنی و وحدت
  .را فراموش نکنیدبه پا دارید و حضورتان در صحنه 

  
  )برخوارومیمه 1346 -1367( رنجکشفرهاد  شهید 

آن چیزي که فکر مرا به خود مشـغول کـرده، ایـن اسـت کـه بـدانم پیـروزي        
است و پیروز کسی است کـه بـر    تکلیف 2پیروزيچیست؟ پیروز چه کسی است؟ 

امروز که کشور ما توسط بیگانگان و اجانـب مـورد هجـوم    . خود عمل کند ۀوظیف
ها قصد دارند که همه چیز ما را، دین ما، شـرف مـا و آبـروي     واقع شده است و آن

ما و ناموس و فرهنگ ما را از ما بگیرند و ما را به رژیم سابق و آن وضـع طـاغوت   
ما در قبال بطن جنگ و انقالب چیست؟ و چـه عـواملی باعـث     ۀدانند، وظیفگربر

پیــروزي انقــالب مــا شــد؟ عوامــل مهــم، امــدادهاي غیبــی و الطــاف خداونــد و  
رهنمودهاي پیامبرگونۀ امام امت و صبر و استقامت و وحدت یکپارچۀ ایـن ملـت   

                                                             
 و با وحدت آخرین: در اصل وصیت  - 1

  راي روزیپ: تیوص اصل در 2-
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  .شریف بود که باعث پیروزي انقالب شد
  

  )استهبان 1346 -1365( زارععلی  شهید 
نگارم تا اگـر لطـف خـدا     کاغذ می ۀنامه به صفح عنوان وصیته اي ب چند کلمه

اهللا مـورد قبـول بازمانـدگان شـهدا قـرار       شاء  ان ،نصیب من گردید و شهید شدم
وحدت کلمه و یکپارچگی  .پشتیبان والیت فقیه باشید .تنها نگذارید امام را .گیرد

  .)کنید ها را پر جبهه( حفظ کنید ،استرا که عامل پیروزي و موفقیت 
  

  )مرودشت 1340 -1363( زارعیجعفر  شهید 
خـواهم کـه از روحانیـت خـط امـام دفـاع کـرده و        هی میلال از برادران حزب

     تراشـی  ی ایـن انقـالب ایسـتاده و نـاراحت    ] ي[کـه جلـو  ] ي را[اشـخاص ] ي[جلو
کنند، گرفته و نابودشان نمایند و در حد امکـان، عـدالت را رعایـت فرمـوده و     می

سعی شود خداي ناکرده اختالف در بینمان به وجود نیاید و وحدت کلمه که رمـز  
 اري خداوند تعالی و با کمـک امـت حـزب   یپیروزي انقالب بوده، حفظ شود تا به 

  .کنیم هاي ظلم را براي همیشه از روي زمین محواهللا ریشه
  

  )تهران 1336 -1361( نی یزاده ن یزکقاسم  شهید 
کنم که در تمامی لحظـات   یدر درجۀ اول از خانواده و تمام عزیزان خواهش م

پشتیبان و حافظ اسالم و انقالب عزیزمان باشند و تا جـایی کـه برایشـان امکـان     
همیشه به یاد داشته باشید ... دارد، به جبهه و رزمندگان از هر نظر کمک نمایند 

که به گفتۀ امام عزیزمان این وحدت و انسجام است که شـما را بـه ایـن پیـروزي     
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  .ارد دست به ریسمان اهللا بزنید و از تفرقه بپرهیزیددر تمام مو. رسانید
  

  )شهرخمینی 1349 -1365( سبحانی فروشانیرضا غالم شهید 
کـه همـان   ] را[هـا   باز هم از امت قهرمان تقاضا دارم رمز و کلید تمام پیروزي

و در خـط اسـالم گـام نهنـد و از دیگـر       1وحدت و یکپارچگی است، حفظ کننـد 
قدر نعمت رهبري امام را بدانند که اگر ایشان را خدا به این  ها پرهیز کنند و خط

. شـدند  هاي مسلمان چـه مـی   شد و ملت ملت نداده بود، معلوم نبود اسالم چه می
شکر این نعمت را به جا آورید و متحد و یکپارچه در مقابل تمامی کفـر بایسـتید   

  .2اهللا تعالی ءشا  که کفر و باطل نابود شدنی است و حق پیروز و ماندنی؛ ان
  

  )شیراز 1343 -1363( ستوده شیرجهان شهید 
وقـت تنهـا نگذاریـد کـه      اهللا کـه امـام را هـیچ    خویش با امت حزب باز سخن

   کفران نعمت خواهید کرد، چون امام نعمتـی بـس عظـیم از طـرف بـاري تعـالی       
چه بیشـتر اسـتحکام ببخشـید کـه موجـب پیـروزي شـما        را هر وحدت. باشدمی

گانگی بپرهیزید که موجب نـابودي و نیسـتی خواهـد    بود، از تفرقه و چندخواهد 
  .شد

  
  )آبادنجف 1347 -1363( سلطانیمجید  شهید 

هـاي   جـا کـه هسـتند، بـا انجمـن     من از برادران این است کـه در هر  خواهش
                                                             

  دیکن: تیوص اصل در 1-
 یتعال و اهللا شا  ان: تیوص اصل در 2-
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اسالمی مربوطه همکاري کنند که باز هم این براي ما سرمشق شده است کـه مـا   
! پیروز شده باشیم کـه وحـدت در بـین داشـته باشـیم و بـرادران      توانیم  یوقتی م

دشمن ما از هیچ راهی نتوانسته است مـا را شکسـت بدهـد و هـر روز دسـت بـه       
ترین نقطـه ضـعفی را از    زند تا بلکه بتواند کوچک یهاي مذبوهانۀ جدیدي م حیله

! رانبـراد . ما بگیرد، اما با هوشیاري ملت و اطاعـت از رهبـري روبـرو شـده اسـت     
وحدت خود را همیشه حفظ کنید و خداي نکند روزي وحدت ما مبدل بـه نفـاق   

  .ایم شود که ما شکست بزرگی خورده
  

  )تویسرکان -1331 -1363( سلیمانیعلی قمر شهید 
به هوش باشید که پیروزي شما در گرو وحدت شما اسـت   !اي مسلمین جهان

 ۀتـوانیم همـ   و تنها در سایه یک رهبري واحـد و اتحـاد مسـلمین اسـت کـه مـی      
کشورهاي اسالمی را از چنگال این ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب نجـات دهـیم و      

  .نجات دهیم و بازستانیم 1ها تقدس عزیز را دوباره از دست صهیونیس
  

  )تبریز 1348 -1366( یشاهکریم  شهید 
در پشت جبهه با منـافقین  ] که[شماها : گویم یاین را هم به ملت شهیدپرور م

  ... جنگید، همیشه باید در صحنه باشید و وحدت خودتان را حفظ کنید  یم
. حفظ کنیـد  2شما شیران روز و زاهدان شب باید حیثیت و ناموس خودتان را

                                                             
  ها صهیونیسم: در اصل وصیت 1-
  از حیثیت و ناموس خودتان: تیوص اصل در 2-
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هاي حسـینی شـرکت    يو عزادار 1مجالساگر در . هر شب در مسجد حاضر باشید
  .خورید ینکنید و وحدت خود را حفظ نکنید، شکست م

  
  )خلخال 1343 -1363( شباهنگعلی محرم شهید 

وحـدت  ... اهللا دارم این است کـه    وصیتی که به شما برادران و خواهران حزب
خودتان را همچنان حفـظ کنیـد کـه اگـر وحـدت داشـته باشـید، هـیچ قـدرتی          

تواند این انقالب را شکسـت دهـد و از زیـادي دشـمن هـیچ ترسـی نداشـته         ینم
چه زودتـر فرزنـدان رشـید و باایمـان     ا شاهد پیروزي را به امید خدا هرباشید، زیر

  .شما در آغوش خواهند گرفت
  

  )جرقویه 1339 -1362( شجاعی واجنانیعلی قدم شهید 
دانم براي شما پیـامی   یتر از آن م و شما اي امت شهیدپرور که خود را کوچک

که رمز پیروزي شما و انقالبتان چیـزي جـز   ] باشید[به خاطر داشته ! داشته باشم
هـاي پیامبرگونـۀ امـام،     ایمان به خدا، تقوا، زهد، پیروي از احکام اسالم و رهنمون

وحدت و یکپـارچگی و مجاهـده و ایثـارگري در راه اسـالم چیـزي نبـوده و اگـر        
ن ادامه یابد، بایـد روز بـه روز ایـن عوامـل را تقویـت      بخواهید این نهضت همچنا

  .هاي خدا را فراموش نکنید اي نعمت کنید و لحظه
  

  )جهرم 1344 -1361( جهرمی زادگان شریفرضا علی شهید 
خواهم که همواره در خط امـام کـه همـان خـط اسـالم       از ملت شهیدپرور می

                                                             
 ها مجالس: تیوص اصل در1- 
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را که سـه عامـل اصـلی    که مکتب، رهبر و وحدت  دیگر این. باشند ،راستین است
  .تر کنند حفظ کنند و پیوند خود را به روحانیت محکم ،پیروزي انقالب بوده در

  
  )تهران 1348 -1362( زاده شفیععلی  شهید 

که بهتـرین   خودم دارم ةخانواد هایی است که از این ملت و مخصوصاً خواهش
خداوند اشخاصی را که بـازویی   .خمینی است ،اطاعت از امام و سرور عزیزمان ،نآ

یاري کنـد و اشخاصـی کـه چـوب الي      ،اي براي او هستند براي او و کمک کننده
و  شـوند از روي زمـین برشـان دارد    اگر اصـالح نمـی   ،گذارند چرخ این انقالب می

ولین گرفتـه تــا  ئدومـین خواهشـم حفـظ وحـدت اسـت در تمـام قشـرها از مسـ        
  .وحدت است ]در گرو[ که پیروزي ما چون ،ها خانواده

  
  )کازرون 1346 -1364( شفیعیابوالفتح  شهید 

شما را به خون پاك آن جوانان که تازه داماد بودنـد و  ! نااي ملت مسلمان ایر
دهـم  شرمانه بیرون آمد و قلبشان را شکافت، قسـم مـی  ناگه دست خصم زبون بی

کنیـد کـه    که دست از یاري رهبر و اسـالم برنداریـد، وحـدت خودتـان را حفـظ     
  .وحدت رمز پیروزي است

  
  )میانه 1343 -1364( صادقیمحسن  شهید 

تنها کلیـد پیـروزي کـه    ! عزیزان. کنم یتوصیۀ وحدت م 1همواره به شهروندان
توانیم با آن بر دشمن زبـون بتـازیم و بتـوانیم مسـئولیت انقـالب را بـه دوش        یم
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تفرقـه تنهـا هواهـاي    واهللا عامـل  . بکشیم به نحو احسن، فقط و فقط وحدت است
به خود بیاییم، کمی فکر کنیم که چرا بـا برادرانمـان   . نفسانی است؛ شیطان است

از یک طرف منافقین، از طرف دیگر آمریکا، از طرفی شـوروي بـه    !؟دشمنی داریم
آیا بـد نیسـت کـه دو    . خروشند یو م ١دنتاز یایران، به جمهوري مظلوم اسالمی م

شادوش و همگام با هـم بـراي نـابودي دشـمن قیـام      بایست دو یبرادر مؤمن که م
کنند، با هم اختالف داشته باشند؟ وظیفۀ ما گفتن بود، نباشد ایـن کـه فقـط در    

راه شـهیدان وحـدت   ! عزیـزان . دهـیم  یتشییع جنازة ما بگویید راهتان را ادامه م
البتـه مـن   . است؛ راه شهیدان یکی بودن است؛ راه شهیدان بـا امـام بـودن اسـت    

اي را تـذکر دهـم، ولـی بـر اسـاس       تر از آنم که بخواهم براي شما مسـئله  کوچک
  .عرض کردم 2»آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر«

  
  )آبادنجف 1346 -1362( صالحیمجید  شهید 

طور که خوب اطالع داریـد، عوامـل    همان! امت شهیدپرور و ملت قهرمان ایران
توان گفت که  یبه سزایی داشتند، ممهمی که در پیروزي انقالب اسالمی ما نقش 

آري، شـما بودیـد کـه بـا     . ایمان، وحدت، رهبري: باشد که عبارتند از یسه چیز م
تکیه بر ایمانتان و با تشکل و وحـدتتان و بـا رهبـري آگاهانـه و هوشـیاري امـام       

مهـم دیگـر،    ۀالبته یـک مسـئل  . را به دست آوردیدخمینی، پیروزي خود و اسالم 
که از شما امت قهرمان داشـتم، ایـن   ] ي[هشپس خوا. باشد یایثارگري شما نیز م

و زمینـه را   بود که شما را به خدا قسم که این چهار چیز را همیشه حفـظ کنیـد  
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  .آماده نمایید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(براي ظهور حضرت مهدي
  

  )سلماس 1343 -1367( صدفیقاسم  شهید 
خداوند بر این رهبر آزاده باد که تمـام عمـر خـود را صـرف بیـداري و      سپاس 

هـایی را کـه در راه متحمـل شـد و بـه جـان        آگاهی ملت ایران کرد و چه زحمت
اند؛ بـه خصـوص ایـن     گونه خویش خریداري کرد، آري، امام و رهبران آزادگان این

ده است و نتیجـۀ  امام ما که صداقت و ایثار و ایمانش بر تک تک ما به اثبات رسی
ایـن انقـالب نیـز بـه     ] پیـروزي [آن مبدل به انقالب عظیمی در کشورمان شـد و  

ایمان مردم به خدا، دوم وحدت و سوم : عواملی بستگی داشت که عبارت بودند از
بایستی قدر خود را بدانیم که در چنـین برهـه از   . رهبري پیامبرگونۀ امام امت ما
] ست[به وجود آمد که پایه و اساسش ایمان به خدازمان، در کشور ایران، انقالبی 

  .دارد یو در جهت صراط مستقیم گام بر م
  

  )المرد 1310 -1361( صفريعلی غالم شهید 
چند که من لیاقت سفارش براي ایـن  هر :سخنی کوتاه با ملت شهیدپرور ایران

خود را خواهم که هوشیاري و بیداري  یامت همیشه بیدار را ندارم، ولی از مردم م
بـا کارهـاي خیـر و     1حفظ کرده و همیشه در صحنه بودن خود را نشان دهند که

رهبر کبیر انقالبمان، امام خمینـی  . نیکوي خود، این نهضت را تا بدانجا رسانیدند
را ناراحـت کنیـد کـه در آن     ادا او را تنهـا بگذاریـد و قلـب او   و مب 2را یاري کنید
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سـال   2500دانیـد کـه مـا     یچون خود م .صورت، خداوند شما را نخواهد بخشید
رسد کـه مـا    کشیم که چنین روزي کی فرا می یاست که انتظار چنین روزي را م

بتوانیم حکومتی اسالمی برپا کنیم و دستور خداوندي را که براي اصالح و راحتی 
ها نزول یافته پیاده کنیم؟ پس شما مبادا غفلت کنید و وحدت و برادري را  انسان

اه آن به پیروزي رسیدیم، از یاد ببرید و تا جـان در بـدن داریـد، از ایـن     که در پن
. داري کنید و امام را تنهـا نگذاریـد   نهضت اسالمی که خداوند نصیبمان کرده نگه

  .خداوند به شما اجر عظیم خواهد داد
  
  

  )تهران 1345 -1362( طاهريشهید فریدون  
نزدیک کنید و به وسیلۀ حضـور  هاي خودتان را به هم  دل! برادران و خواهران

، )علـیهم السـالم  (در نمازهاي جماعت و دعاهاي کمیل و توسل به ائمـه معصـومین  
 .چرا که با وحدت، انقالب اسالمی بـه پیـروزي رسـید    ؛وحدت خود را حفظ کنید

  .1»تفرقواواعتصموا بحبل اهللا جمیعاً وال«
  

  )قم 1347 -1366( عابديابوالفضل  شهید 
به خـاطر خـدا و    ،داشته باشید و با کمبودهاي ناشی از جنگباید صبر زیادي 

ان شاء اهللا که پیروزي نزدیک اسـت و ایـن مشـکالت از بـین     . خون شهدا بسازید
مسئلۀ مهـم دیگـر، اتحـاد و    . 2»تفرقوااهللا جمیعاً و ال واعتصموا بحبل« خواهد رفت،

                                                             
 103سوره آل عمران؛ آیه  1-
 همان -2



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      60
 

زیرا عامل پیروزي مـا در تمـام    ؛وحدت بین شما است که هرگز نباید از بین برود
  .هاستجبهه
  

  )شهرزرین 1348 -1365( عابدینی چمگردانیقاسم  شهید 
و در آخر وصیتم به شما امـت شـهیدپرور ایـن اسـت کـه همیشـه وحـدت        ... 

اهللا بـه  ء شـا   ان ها را خالی نگذارید تـا   داشته باشید و در خط امام باشید و جبهه
  .پیرورزي نهایی برسیم

  
  )گناباد 1345 -1363( نژادعباساحمد  شهید 

خواهم که گوش به فرمان امام خمینی و پشـتیبان  از شما ملت شهیدپرور می
روحانیت مبارز بوده و گوش به شایعۀ دشمنان اسالم ندهید، چنانکـه امـام امـت    

تواند به این انقالب شکستی بدهد مگـر آن کـه ملـت    هیچ ابرقدرتی نمی«: گفتند
  .»ظ نکند و پشتیبان روحانیت نباشدوحدت کلمه را حف

  
  )آبادنجف 1346 -1362( عباسیاصغر  شهید 

داشـته باشـید کـه     از جدایی و تفرقه بپرهیزیـد و وحـدت  ! برادران و خواهران
ایـن طایفـه و آن   . ایم از وحدت بـوده اسـت  ما به دست آورده] که[چه پیروزي هر

باید با هم باشیم تا بتوانیم به پیروزي برسـیم  . طایفه نکنید، همۀ ما با هم برادریم
و این را هم بدانید که تا موقعی که میان ما وحدت هست، مـا پیـروزیم و در غیـر    

  .خوریممی این صورت به زودي شکست 
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  )تویسرکان 1344 -1362( عبدالملکیکریم  شهید 
که طـالب وحـدت    تواند به انقالب شکستی بدهد، مگر آن یهیچ ابرقدرتی نم
؛ آن وقت این انقالب شکسـت  2و پشتیبان روحانیت نباشند 1کلمه را حفظ نکنند

بخـش   خواهم که تـداوم  یصدا باشید و از شما م امیدوارم که همیشه یک. خورد یم
  .خون شهدا باشید

  
  )تبریز 1349 -1365( عبدي صیغارعلی امید شهید 

و ایـن وحـدت و    3از وحدت و همبستگی خود محافظت کنید! برادران گرامی
  .همبستگی است که این مردم ایران را به پیروزي نائل کرد

  
  )تهران 1338 -1361( عمیديبهمن  شهید 

راه پیروزي اسـالم و آزادي مستضـعفین جهـان، تنهـا     ! اي ملت قهرمان ایران
از رهبري امام خمینـی و روحانیـت مبـارز و دولـت انقـالب      پشتیبانی قاطع ] در[

  .پذیر استاسالمی و وحدت کلمه امکان
  

  )فسا 1341 -1362( غضنفرایرج  شهید 
ها کمک کنید، کودکان را با خودتان به مسـجد  به جبهه ،به فکر آخرت باشید

  .دست ندهید از ت،وحدت کلمه را که رمز پیروزي اس] و[آورید، اتحاد 
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  )المرد 1316 -1361( غفاريابوطالب  شهید 
رسـاند حفـظ وحـدت بـوده و     تنها چیزي که شما را به پیروزي رسـاند و مـی  

  .هست؛ پس دست از تفرقه و جدایی بردارید
  

  )دهدشت 1340 -1366( مقدمغالمیاحمد  شهید 
مـا  جنـگ   همگی بدانید که! شنویدکالم ما را می کهکسانی  عیآشنایان و جم

است نه چیز دیگر؛ پس بر شماست که در ایـن وضـعیت حسـاس،     1]اسالم[براي 
، نمـاز را کـه   ]داشـته باشـید  [ها توجه کامل به احکام مبارك اسالم و عمل به آن

چرا که پیـروزي مـا،    ؛دهید، وحدت را حفظ کنید ستون دین است اهمیت بسیار
م هسـتید،  مادامی که پیـرو احکـام اسـال   . در وحدت و شکست ما، در تفرقه است

اتفاق افتـاد، مطمـئن باشـید کـه بـا      متحد هستید و هرگاه که اختالف بین شما 
  .احکام اسالم بیگانه شدید

  
  )تبریز 1346 -1361( فرزانه آالنققادر  شهید 

تر به فریاد هل من ناصر ینصـرنی،   چه سریعهر! اللهی  برادران و خواهران حزب
باطل، روانه شوید و این ناپاکـان را از  هاي حق علیه  د و به طرف جبههیلبیک گوی

مملکتتان بیرون کنید و دیگري، همیشه گوش به فرمان امام امت، خمینی کبیـر  
  .شکن قرن بیستم باشید، چون رمز پیروزي ما در گرو همین وحدت است و بت
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  )تهران 1337 -1365( قدسی معبدالکریسید شهید 
شرایط مهـم سـربلندي و نصـرت    امروز حفظ وحدت و انسجام امت اسالمی از 

ــار بگــذاریم . اســالم اســت ــی را کن      جــویی از تــوزي و انتقــامکینــه. مســائل جزئ
به دور بریزیم و بـراي رضـاي حـق تعـالی و     ] ها راآن[هاي شیطان است؛ وسوسه

دست به دست هم دهـیم و همـه    )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(خشنودي امام زمان
  .شیمپشتیبان جنگ و جبهه با

  
  )بوئین زهرا 1348 -1364( قراگوزلوقاسم  شهید 

پس بنابراین، اکنون که با یاري خداوند متعال و با رهنمودهاي پیامبرگونـۀ  ... 
امام عزیزمان و وحدت شما ملت غیور، از ظلمت به نور کشانده شدیم، بیاییـد تـا   

  .این نعمت باشیم، شکرگزار استقالل و آزادي 1شکرگزار
 

  )تبریز 1343 -1362( مایان یقربانکریم  شهید 
اول از هر چیز باید بگویم که اگر روحانیون نبودنـد، تـا چنـدین سـال دیگـر،      

شدند و از ما به عنوان یک برده اسـتفاده   یها بر گردن ما سوار م آمریکا و ابرقدرت
 یپس قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمت که شـده از آنـان پشـیبان   . کردند یم

تنها چیزي که شما . خواهد شما را از یکدیگر جدا کند یکنید، چون ضد انقالب م
پس دسـت از  . ، حفظ وحدت بوده و هست2رساند و رسانده است یرا به پیروزي م

  .تفرقه و جدایی بردارید
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  )گرگان 1342 -1365( کتولیفریدون  شهید 
دیگـر شـهدا و   پیـام مـن نشـأت گرفتـه از پیـام      ! ... امت قهرمان و شهیدپرور

هـا در   وحدت مسلمین باعـث موفقیـت  : فرماید یرهنمودهاي امام امت است که م
شود و اگر درکارهایتان وحدت نباشد، این خصم دون است که بر ما  یها م امور آن

غلبه نموده و ما را از این سعادتی که نصیبمان شده که همان آزادي و سـربلندي  
دارد و به فکر نابودي  یایم، باز م دست آوردهو افتخاري است که در دول جهان به 

   .افتد یو غارت مسلمانان م
  

  )کاشان 1342 -1362( گلی نیاسري رضاغالم شهید 
ما وحدت اسـت کـه    ]پیروزي[ گویم که رمز اصلیمن حقیر به ملت ایران می

مادامی که همگی در صحنه باشیم و تفاهم و اخـوت و وحـدت کلمـه را در تمـام     
رسـد؛ چـون   نمـی  دشـمن بـه مـا    ۀگونه خطري از ناحیشرایط منظور داریم، هیچ

خواهم که گوش بـه  وحدت، رمز غلبه بر دشمن است و از شما ملت شهیدپرور می
ارز بـوده و گـوش بـه شـایعات     شکن و پشـتیبان روحانیـت مبـ   فرمان خمینی بت

توانـد بـه ایـن    دشمنان اسالم ندهید و چنان که امام گفتند، هیچ ابرقدرتی نمـی 
انقالب شکستی بدهد مگر آنکه ملـت، وحـدت کلمـه را حفـظ نکنـد و پشـتیبان       

خـواهم کـه از   از شما می. خوردآن وقت این انقالب شکست می. روحانیت نباشند
هاي نماز جمعه حاضر شـوید  خواهم که در صفمی روحانیت جدا نشوید و از شما

تان و با شرکت در دعاي کمیل و جلسات مذهبی، مشت محکمی همبستگی و با 
ها و جنایتکاران شرق و غرب و دشمنان داخلی و خارجی بزنید، بر دهان ابرقدرت

  .اهللاء ان شا
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  )تهران 1339 -1367( المعمحسن  شهید 
یار امامتان باشید و بـه  . وحدت شماست شکست دشمن در گرو! امت اسالمی

هـا را خـالی نگذاریـد و     جبهه. اش با دل و جان گوش فرا دهید فرامین پیامبرگونه
اگر توان حضور در جبهـه را نداریـد، الاقـل در پشـتیبانی از رزمنـدگان کوتـاهی       

  .نکنید
  

  )آشتیان 1340 -1362( محمد دینیمحسن  شهید 
اي از پا ننشینید  کوشش و تالش کنید و لحظهبه خاطر اسالم ! اي مردم ایران

اگر اختالفی در میان شما پیدا شـود  . و وحدت کلمه را حفظ کنید تا پیروز شوید
انجامـد و عـزت شـما تبـدیل بـه       یو خداي ناکرده اوج گیرد، نهضت به شکست م

هـاي نفـاق    هاي مستحکم شما، گـروه  شود و مواظب باشید در میان صف یذلت م
  .نکنند که عملی فرعونی و شیطانی استشکاف ایجاد 

  
  )اردبیل 1348 -1364( محمديعلی فضل شهید 

خواهم که تا آخرین قطرة خـون خـود،    یبنده از ملت ایران و تمام مسلمانان م
و هرگـز سـر    1در مقابل آمریکا و شوروي، اسراییل و عوامل ایشان ایستادگی کنند

تسلیم فرود نیاورند تا بلکه خون شهداي ما به هدر نرود و روزي شود که استعمار 
کن شده باشد و براي رسیدن به این هدف مقـدس و   شهیو استثمار در کشور ما ر

هـا را کنـار گذاشـته و یکپارچـه بـا حفـظ        بزرگ، بایستی تمام اخـتالف  ةاین اید

                                                             
 دیکن: تیوص اصل در 1-
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شکن، این ابرمرد تاریخ بـه پـا    خمینی بت گوش دادن به فرمان 1وحدت کلمه و با
مـرگ سـرخ بـه از زنـدگی     . خیزیم و جهاد کنیم تا بـه پیـروزي و آزادي برسـیم   

  .ننگین
  

  )گچساران 1348 -1365( مفردمحمدي رضا غالم شهید 
تـرین فرصـت را ندهیـد و    باید به منافقان و افراد سـودجو کوچـک   !ملت عزیز

اهللا اسـالم عزیـز بـه     شـاء  تـا ان  2دیاسالمی ایران باشـ رو رهبر کبیر انقالب دنباله
تمامی کفر پیروز شود؛ زیرا که جنگ، جنگ است و عزت و شرف و ناموس مـا در  
گرو همین مبارزه است و باید طوري باشیم کـه فـرداي قیامـت در دادگـاه عـدل      

در . زیـر نباشـیم   بـه  و معصومین شرمنده و سر )لیه السالمع(جلوي علی خداوندي،
نمازهاي جمعه و جماعت و دعاهاي کمیل و توسل و غیره شرکت کنید؛ زیرا کـه  

کند و به قـول امـام امـت،    هاي مستحکم بود که ملت را پیروز کرد و میاین صف
کارهـاي   ۀ، ملت عزیز، باید وحـدت را در سـرلوح  سیاسی است ۀگریملت ما ملت 

بزرگ الهی که در حـال دادن  اهللا بتوانند از این آزمایش  شاء قرار دهند تا انود خ
  .آن هستند، سرافراز بیرون بیایند

  
  )خمینی شهر 1344 -1361( محمودي قنبر شهید 

اند، باید بدانند که یاد خدا را فرامـوش نکننـد و تمـام     هایی که پشت جبهه آن
ها را، چه در جبهه و چه در داخل کشور، فقط و فقـط کمـک خـدا و یـاد      يپیروز

                                                             
  به: تیوص اصل در 1-
 باشند: تیوص اصل در -2
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وحدت شماست که خداوند تعالی با ایـن  ] ها نتیجۀ تمام پیروزي[و ] بدانند[خدا 
  .برد یدعاهاي شما، انقالب را دارد به پیش م

  
  )یاسوج 1341 -1365( مهرابی اهللا فرج شهید 

خواهم وحدت را حفـظ کننـد کـه     یمن از تمام برادران و خواهران گنجگان م
  .باشد عامل پیروزي اسالم بر کفر جهانی، همین وحدت کلمه می

  
  )اراك 1351 -1365( میراحمديمحسن  شهید 

کنـیم و برحقانیـت آن    یامروز افتخارمان این است کـه در راه خـدا جهـاد مـ    
اي  آگاهیم و راهی باقی نمانده که یا پیـروز شـویم و یـا شـهادت را چـون اسـلحه      

پیـروزي شـما یـک راه دارد و آن وحـدت و     . مرگبار بر فرق دشـمن فـرود آوریـم   
هاست و اي کسانی که دم از انقالب زده و  و شتاب به سوي جبهه همبستگی شما

خـوش  ] روز[بدانیـد کـه شـما    ! 1دیـ زن یدر پشت پرده به اسالم و انقالب ضربه م
ملت ایران هوشیار است و جـرم شـما   . نخواهید دید و خدا شما را نخواهد بخشید

 3دیـ و در آتـش جهـنم خواه  ] اسـت [، سـنگین  2دیدر هر پست و مقامی که باشـ 
همه با هم برادر باشـید و  . ببینید دشمن اصلی ما کیست و با آن بجنگید. سوخت

مریکـاي  آ. اهللا سـال پیـروزي اسـت    شـاء    ها بشتابید که امسال، ان به سوي جبهه

                                                             
 زنند یم: تیوص اصل در 1-

 باشد: تیوص اصل در 2-
 خواهد: تیوص اصل در -3
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توسط مزدور و حلقه به ] که[ 1جنایتکار نابودي خود را به دست ایران خواهد دید
. مهوري اسـالمی را از بـین ببـرد   خواهد ج یبه گوش، صدام، به خیال خام خود م

عراق و کشورهاي مرتجع شرق و غرب، از صدور اسالم وحشت دارند و بدانید کـه  
  .شود که دشمن را شکست دهید یوحدت و همبستگی شما باعث م

  
  )برخوارومیمه 1340 -1361( دلیگانی میرخانیرضا غالم شهید 

. اي را شـروع نمـود  تـازه  ۀامت قهرمان ایران امروز با انقالب خویش، دیگر نقط
دار نجـات  پـرچم   ها عوض گشته و ایـران اسـالمی مـا    امروز جهت حرکت انسان

هـاي  خـون  ۀبه ثمر رساندن هم] در راستاي[امروز جهت حرکت . محرومان است
سـت کـه بایـد    اامـروز روزي  . 2شهیدان تاریخ صدر اسالم تا به حال تغییـر یافتـه  

بندهاي اسارت را از دامان ملـت محـروم پـاره کـرد و اسـالم را بـه آغـوش آنـان         
ست که باید تشنگان را سیراب کرد و ظالمان و خائنـان را نـابود و   ارسانید، روزي 

امروز باید با وحدت کلمه و . امروز ما باید این راه بزرگ را طی کنیم. فانی ساخت
سالح ایمان به خداست کـه پـیش    انیم که تنها بانشان خدایی به پیش رویم و بد

  .شویممی و پیروز ٣یمورمی
  

  )همدان 1340-1366(ی مسلک یهاشماهللا فرج شهید 
وصیت بنده به ملت همیشه در صحنه ایران، این اسـت کـه کلمـۀ وحـدت را     

                                                             
 باشد یم :تیوص اصل در -1

 برداشته :تیوص اصل در 2-
 بریممی: در اصل وصیت -3
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رمـز پیـروزي مـا همانـا کلمـه      ] و[حفظ نمایند، چون تمام دستاوردهاي انقـالب  
چیـز دیگـر     اگر کلمـه وحـدت نباشـد، هـیچ    . نمود 1ملت را منسجموحدت بود و 

نداریم؛ خط اصلی ما اسالم است و قرآن و از روحانیت پشتیبانی کنیـد و امـام را   
  .دعا کنید

مثل مردم کوفه، امام امـت  !  همیشه در صحنه] و[اي ملت ایران شهیدپرور ... 
والیـت فقیـه تـداوم راه انبیـا     پشتیبان والیت فقیه باشید، چـون  . را تنها نگذارید

نمازهاي یومیه را به موقع بخوانید و خداي نکرده، دربارة نماز غفلت نکنیـد  . است
وحدت را حفظ . هاي ما از همین دعاها است يتمام پیروز. و دعاها را بیشتر کنید

اگـر وحـدت نداشـته باشـیم، هیچـی       ؛رمز پیروزي ملت ایران وحدت بـود . کنید
  .نداریم
  

 )زرین شهر 1348 -1365( یعقوبیگودرز  شهید 
، بـه ریسـمان وحـدت الهـی     2انـد  ها را به دست آورده ياگر مردم ما این پیروز

دل دارنـد و چـون معبـودي ماننـد خـدا       اند، چون رهبري عالم و روشن چنگ زده
انـد کـه اگـر مسـلمانی      مردم ما از قـرآن الهـام گرفتـه    ۀکه هم دارند، به دلیل آن
  .را بپذیرد، مسلمان نیستسرپرستی ظالمی 

  
  )آبادنجف 1347 -1362( یوسفانمحسن  شهید 

از شـما  ! ... خوانیـد  یکنید و یـا مـ   ینامه را گوش م اي عزیزانی که این وصیت

                                                             
 انسجام: تیوص اصل در 1-
  آوردند یم: تیوص اصل در 2-
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شکن باشـید و گـوش بـه شـایعات      خواهم که گوش به فرمان امام خمینی بت یم
تواند به این  یابرقدرتی نمکه امام امت فرمود، هیچ   دشمنان اسالم ندهید و چنان
که مردم، وحدت کلمه را حفظ نکنند و پشـتیبان   انقالب شکستی بدهد، مگر آن

خواهم کـه در   یاز شما م. خورد یوقت این انقالب شکست م  آن. روحانیت نباشند
ها و دشـمنان   هاي نماز جمعه حاضر بوده و مشت محکمی بر دهان ابر قدرت صف

خواهم کـه تـا آخـرین لحظـه عمرتـان، نگذاریـد        یاز مداخلی و خارجی بزنید و ب
  .ها خالی بماند جبهه
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  وحدت نماد نماز جمعه و جماعت؛: فصل سوم    
  

  )کازرون 1349 -1365( آقاییحسن  شهید 
این زمان، زمان فریاد و خروش و حرکت و عصیان ما جوانـان   !پیران و برادران

این زمان، زمـان  . زمین علیه دشمنان به سرکردگی آمریکاي جنایتکار است ایران
گسترش اسالم است که باید به وسیلۀ خون و شمشیر و پیـام بـر سراسـر جهـان     

این زمان، زمان کمک بـه  . 1ها و مظلومان جهان را نجات دهدافکند و ملتطنین 
اي پرتـوان پرنـدگان   اشغالی فلسطین است که باید به وسیلۀ بازوه] ي[هاسرزمین

و مخصوصاُ ملت مظلوم  2هاي مسلماناز دست تجاوزگران به زور، آزاد کرد و ملت
و بیچارة فلسطین در انتظار آزادي سرزمین خود باشند و فردا گـرد قـدس عزیـز    

  .این قبلۀ اول مسلمین و به امامت امام، نماز وحدت بجاي آورند
                                                             

 داد: در اصل وصیت -1
 مسلمان را: در اصل وصیت -2
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  )شهرضا 1343 -1363(اباذري محسن  شهید 
توانید با زبان، با مـال و بـا جـان خـود      یبه هر نحوي که م! ... امت شهیدپرور

اسالم را یاري کنید و نیت خویش را خالص کنید و بـه خـدا متکـی باشـید و در     
. برابر تهدیـدهاي دشـمنان اسـالم متزلـزل نشـوید و ماننـد کـوه اسـتوار باشـید         

شـود   یگذر است و فنا موحدتتان را حفظ کنید و بدانید که این دنیاي مادي زود
  .و در پس این عالم، عالم آخرت است

] بـراي [و نماز جمعه را ترك نکنید، زیرا ایـن نمـاز جمعـه سـنگري اسـت      ... 
ـ  هاي اسالمی و رشد آگاهی ارزش 1عرضه کردن گـاه وحـدت    یهاي سیاسی و تجل

  .ایمان و ایثار 2گاه امت اسالمی و جلوه
  

  )تبریز 1344 -1361( اصغرزاده سخاوتمجید  شهید 
اگر چه من براي شماها نتوانستم در حق برادرانـه بـودنم،   ! خواهران و برادرانم

خدمتی براي شماها کرده باشم و اگـر شـماها را ناراحـت کـرده باشـم، از طـرف       
خواهم که در خدمت کردن به انقـالب  بزرگی خودتان مرا ببخشید و از شماها می

خواهم کـه هـیچ وقـت از یـاد خـدا      اها میاز شم. هستید 3کوشا باشید و البته که
اسالم، چه در نهادهـا و مسـاجد و   ] و[غافل نباشید و در خدمت کردن به انقالب 

شرکت در نماز جمعـه و دعـاي   ] با[در انجمن اسالمی خسته نباشید و همچنین 
تر کنید و در جلو دشـمنان همچنـان اسـتوار    کمیل، وحدت خود را حفظ و کامل

                                                             
 کردن عرضه نیا: تیوص اصل در 1-
 جلوگاه: تیوص اصل در -2
 هم که: تیوص اصل در -3
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  .باشید
  

  )دزفول 1343 -1361( برناد محم شهید 
انگـاري نکنیـد؛ زیـرا کـه نمـاز      در به پا داشتن نماز اي عزیزان خانواده سـهل 

در نمـاز  . ما مسلمین است و همیشه نمازتـان را بـه جـا بیاوریـد     1سمبل و سالح
ها و دعاها شرکت کنید و در رفتن به ایـن مراسـم غفلـت نکنیـد؛ زیـرا بـه       جمعه
   توانیم به خـدا نزدیـک شـویم و خـدا مـا را یـاري       همین دعاهاست که می ۀوسیل
  .هاست که وحدت مسلمین در آن استکند و همین نماز جمعهمی

  
  )تهران 1340 -1361(بزم فریدون  شهید 

طور به نماز جمعه، نماز به مساجد بروید و نمازتان را جماعت بخوانید و همین
  .استفاده کنید نماز جمعه، کامالً ۀفریض وحدت، نماز پرشکوه بروید و از

  
  )مرند 1344 -1365( جواديکریم  شهید 

چند خـواهش دارم از شـما، اول اینکـه    ! پدر و مادر و برادران و خواهران عزیز
دوم اینکـه رسـالت   . باوقار باشـید ] و[بعد از مرگ من گریه و زاري نکنید و صبور 
سوم اینکـه  . که زینب چگونه رفتار کردزینب را زنده کنید و به مردم نشان دهید 

دانم که چه زحمـاتی بـراي مـن کشـیدید، چـه      می. مرا عفو نموده و حاللم کنید
من در حیاتم شما را اذیت کـردم، مـن کـه در زیسـتنم     . حقی بر گردن من دارید

خدمتی به شما و انقالب و اسالم عزیز نکردم، شاید که با مـردنم خـدمتی بتـوانم    
                                                             

  صالح: تیوص اصل در 1-
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ناگفته نماند و آن اینکه موت، موت کاذب است و اصـل زنـدگی،    بکنم و یک چیز
آگاهانه  1در آن دنیاي موعود و آخرین حرفم این است که به مردم بگویید که من

این راه را انتخـاب کـردم و امـام را تنهـا نگذاریـد و تمـام نمازهـا را و مخصوصـاً         
و در نمـاز جمعـه،   نمازهاي یومیه را با جماعات بخوانید و در سـر وقـت بخوانیـد    

محتـرم   ۀمـرا امـام جمعـ   ] بر پیکـر [بخش مسلمین شرکت بنمایید و نماز وحدت
  .بخواند
  

  )اصفهان 1346 -1362( جوزدانیمحسن  شهید 
گرداگـرد وجـود رهبـري و بـا     ...  کـنم چند سفارش به برادران و خواهرانم می

اخـتالف  د کـه  یـ شرکت در نماز جمعه و دعاي کمیل وحدت خـود را حفـظ نمای  
سنگر مسجد را رها نکنید که انقـالب  . باشدبه جهنم می 2موجب عذاب واردشدن

  .از مساجد رشد کرد
  

  )کرج 1340 -1365( دارچپرمحمد  شهید 
آري ما در . ٣»نصر من اهللا و فتح قریب«از یاران اهللا باشید که ! ملت دلیر و آگاه

اسالم و رهبـري بیـدار و   ساز چون این جنگ پیروز هستیم؛ چرا که مکتبی انسان
تـر  سـالحی قـوي  ] هـر [ناپذیر چون امام و وحدتی یکپارچـه داریـم کـه از    سازش

طاهره و زهره که تاکنون بـه زنـدگی بـاعزت     ؛و اما با شما خواهرانم هستم... است

                                                             
  من: تیوص اصل در 1-
 باشدبه جهنم می موجب عذاب ندارند وارد شدن: تیوص اصل در 2-
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خواهد کـه بعـد   دلم می. ١یدانداشتهگونه تنگی هراس اید و از هیچخود ادامه داده
از من، راه ما شهیدان را که همان راه حـزب اهللا اسـت، ادامـه دهیـد و گـوش بـه       
فرمان امام امت باشید و همیشه در نماز جمعـه کـه روز وحـدت مـا و روز عـزاي      
دشمن است، ظهور امام زمان را از خداوند بخواهید و براي سالمتی امام امت دعـا  

  . کنید
  

  )آران و بیدگل 1336 -1362( سوقیچهارمحمد  شهید 
دست از حمایت امـام و انقـالب   ! عزیزانم! عزیزان من و اي برادران و خواهرانم

خـواهم  از شـما مـی  . شویدسیاه میشوید و در درگاه الهی روبرندارید که نابود می
تـر کنیـد کـه پیـروزي در     ها را فشردهکه سنگر نماز جمعه را خالی نگذارید، صف

  .شماستگرو وحدت و یکدلی 
  

  )اصفهان 1342-1361( نانیر یحسیناصغر  شهید 
خواهم که فرامین امام را آویزة گـوش خـود   از شما می ... !شما اي مسلمانــان

ها عمـل نماییـد و وحـدت را حفـظ نمـوده و در نمـاز       قرار داده و به تک تک آن
  . هاي جهانخوار بزنیدها شرکت نمایید و مشت محکمی بر دهان ابرقدرتجمعه
  

  )شهرخمینی 1345 -1365( حفیظی درچهکریم  شهید 
کنم که حضـور در صـحنه داشـته     یها تمنا م اهللا، مخصوصاً جوان از امت حزب

ها و بسـیج   در ارگان. بخش جمعه، مراسم دعا باشند؛ خصوصاً در اقامۀ نماز وحدت
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  .باشند 1مدافع والیت فقیه] و[شرکت کنند و واقعاً حامی 
  

  )برخوارومیمه 1342 -1361( شناسحقاهللا حجت شهید 
هـا را  قدرتها تا که ریشۀ ابریایید به جبههراه شهدا را ادامه دهید و ب! برادران
به یاري خدا کربال را آزاد و از کربال بـرویم و قـدس را   . ها را نابود کنیمبزنیم و آن

قـدس  شکن، نماز وحـدت در  هم آزاد کنیم و همه با هم با امام امت، خمینی بت
  .بخوانیم

  
  )رشت 1344 -1365( پورخاک احمدرضا شهید 

سنگر مسـاجد  ! کنندگان و اي جهادگران جمعهو شما اي نمازگزاران، اي قیام
از وحدت و یکپـارچگی شـما خـوار و     ٢نانرا همچون کوه مستحکم کنید تا دشم

  .ذلیل گردند
  

  )بروجن 1340 -1361( خدیوي بروجنیرضا غالم شهید 
تـر از  به عنوان یک بـرادر کوچـک  ! ... )لی اهللا علیه و آله و سلمص(شما امت محمد

شکن جمعه  آفرین و دشمن خواهم که صفوفتان را در نماز وحدت شما عاجزانه می
 !تر و زیادتر بگردانید تا به دشمن فهمانده شود که یک ملت الهی یعنی چه فشرده

   

                                                             
 هیفق تیوال به مدافع: تیوص اصل در 1-
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  )شهرري 1343 -1361( خزایی اردشیر شهید 
تمامی خواهران و برادران عزیز این است که امام را تنها نگذارید و پیام من به 

وحـدت را  . گران آرزوي خـود را بـه گـور ببرنـد    همیشه در صحنه باشید تا توطئه
تـرین سـالح مـا    حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه و دعاي کمیل کـه بـزرگ  

  .هاي جهانخوار بزنیداست، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
  

  )تهران 1344 -1362( باشیخیامرام به شهید 
آفرین جمعه را تقویت کنید که دشمنان بـیش از ایـن کـه از    نمازهاي وحدت

هـا  گونه مجامع و جمعیتاز این ها به وحشت بیفتند،پیروزي رزمندگان در جبهه
  .روندرو به زوال می

  
  )قم 1345 -1361( قمیخیرخواه ابوالفضل  شهید 

 ،ترین سالح ما اسـت شرکت در نماز جمعه که بزرگوحدت را حفظ کنید و با 
  .هاي جهانخوار بزنیدمشت محکمی بر دهان ابرقدرت

  
  )آران و بیدگل 1340 -1361( آرانی داداشیابوالفضل  شهید 
اي انقالب در لباس اسـالم بـه شـما ضـربه    بیدار باشید تا منافقین و ضد !مردم

از روحانیـت کـه    ،اسـالم زنـده بمانـد   خواهید پیـروز شـوید و   اگر می .وارد نکنند
. هـا راه برویـد  استادان انقالب اسالمی ما هستند، دست برندارید و پشـت سـر آن  

که تمام دشمنان در انتظار نشستند تا شـما  ] را[نماز جمعه ، نماز وحدت، نمازي 
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  ]. فراموش نکنید[باز دارند،  1]آن[را از رفتن به 
  

  )آبادنجف 1346 -1362( داورياصغر  شهید 
هیچ موقع و هیچ زمان از خط امام منحـرف نشـوید کـه    ! ... پدر و مادر عزیزم

این جمله، وصیت تمام شهدا بوده و هست و سعی کنیـد بیشـتر در دعاهـا، نمـاز     
سـازي قـدس وحـدت    آزادها شرکت کنید تا بتـوانیم بـراي   ها، نمازجمعهجماعت

  .بیشتري داشته باشیم
  

  )مهریز 1345 -1365( دشتی خویدكاحمد  شهید 
خواهم که مبادا امام امت، این قلب و این هدیـۀ  از مردم غیور و شهیدپرور می

وحـدت را حفـظ کنیـد و بـا     . خدا را تنها بگذارید و مبادا باعث ناراحتی او شـوید 
محکمی بـر   ترین سالح ماست، مشتشکن جمعه که بزرگشرکت در نماز دشمن

  .خوار بزنیدهاي جهاندهان ابرقدرت
  

  )امیدیه 1345 -1365( رجبیاحمد  شهید 
وقت بخوانیـد و   خواهم که نمازهایتان را سرمن از شما می! برادران و خواهران

وقت شود و بر نفس خودتان غلبه کنید، مخصوصاً نمازهاي جماعـت  ]بی[نگذارید 
، نمازهایتان را همیشه با جماعت بخوانید چون ثوابش خیلـی زیـاد   ]پا داریدبر[ را

  .کندها وحدت مسلمین را زیاد و استوارتر و محکم میاین جماعتاست و 
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  )اصفهان 1342 -1362( رحمتی آفارانیعلی بمان شهید 
تنها راه جلـوگیري از   ؛١»الفحشاء و المنکرتنهی عن هان الصال«: فرمایدقرآن می

بیشتر بین  نماز خواندن عالوه بر ثوابش، باعث وحدت. منکرات و فحشا نماز است
  .شودمحصلین مکتبی می

  
  )مرند 1338 -1362( آبادرحیمی محبوبابوالفضل  شهید 

خواهد از این راه به مـا ضـربه   وحدت خود را که دشمن می!... ملت عزیز ایران
هـاي  بزند، حفظ کنید و با الهام از رهنمودهاي امام و هوشـیاري خودتـان توطئـه   

ها را قبل از آنی که بـه مرحلـۀ عمـل در    این توطئه میتما دشمن را خنثی کنید،
ها و جماعات به خصوص نماز جمعه بیاورند دشمنان، خنثی کنید، در نماز جمعه

  .شکن است، شرکت فعاالنه داشته باشیددشمن آفرین و شرکت کنید که وحدت
  

  )آران و بیدگل 1319 -1365( رحیمی نصرآباديعلی رمضان شهید 
وحدت خود را حفظ کنید و در نماز جماعت و نماز وحدت ! اهللا اي امت حزب

کسانی که پشت جبهـه  . ندبه شرکت فعال داشته باشید] و[و دعاي توسل، کمیل 
  .مؤمن است 2دعا سالح. هستند، پایگاه را تقویت کنند و دعا را فراموش نکنید

  
  )شهرري 1342 -1362( رمزي سراوانی رضاهید احمدش 

هـاي  مجتمـع    در نمازهاي جمعـه و جماعـت و    !خواهران مسلمانبرادران و 
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. »اهللا مـع الجماعـه   یـد «شرکت کنیـد کـه   ...) کمیل، توسل، ( اسالمی و دعاهاي
زمـان را کلمـه بـه کلمـه بـه اجـرا       وحدت کلمه را حفظ کنید و سخنان امـام عزی 

  .آورید و بدانید که شما در این صورت پیروزیددر
  

  )تهران 1345 -1362( رمضانیان شهید مجید 
خواهم که در نماز جمعه و جماعت شرکت کنید و وحدت خود  یمن از شما م

  .مان را تنها نخواهیم گذاشتبگویید ما امام. را به این منافقین آمریکایی بفهمانید
  

  )جهرم 1348 -1365( رهاییشهید بهنام  
نماز جماعت هر روزه و نمـاز جمعـۀ هـر هفتـه را     خواهم از تمامی برادران می

ترك نکنید، وحدت بین خود داشته باشید که منافقین نتوانند در انقـالب رخنـه   
  . کنند
  

  )شیراز 1344 -1363( رهسپارعلی شهید غالم 
شما امت شهیدپرور ایران و بـرادران گـروه مقاومـت دارم؛     1يو حال پیامی برا

اهللا  شـاء   ان. البته من یکی حقیرتر از آنم که پیامی براي شما عزیزان داشته باشم
باشـد کـه پشـتیبان     یحقیر گناهکـار ایـن مـ    ةپیام این بند! عزیزان. مرا ببخشید

ر انتخابـات بـا   د. صدیق امام امت، خمینی کبیر باشید تا خـدا پشـتیبانتان باشـد   
هایتان بر دهن کثیـف آمریکـاي جنایتکـار     هماهنگی اجتماع کنید و با رأي دادن

اهللا بـا   شـاء   پیـروزي و آزادي قـدس عزیـز، ان   . بزنید و همیشه در صحنه باشـید 
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گیرد و حال شـما اي   یتعالی صورت م وحدت و انسجام شما و کمک خداوند باري
پیونـد  . هـا را گـرم نگـاه داریـد     و جبههپشت جبهه ! عزیزان گروه مقاومت مسجد

هاي شهدا و مجروحین و مفقـودین و   تان را روز به روز بیشتر کنید و خانواده قلبی
. معلولین را فراموش نکنید و درخط والیت فقیه و روحانیت مبارز به پـیش رویـد  

اهللا تعالی پیروزي نزدیک است و به امامت امـام امـت، نمـاز وحـدت را در     ء شا  ان
هـاي ظلـم و سـتم شـرق و      اکبر را بر فراز کـاخ   خوانیم و پرچم اهللا یس عزیز مقد

  .اهللاء شا  آوریم؛ ان یغرب، به اهتزاز درم
  

  )قم 1342 -1362( ریاحیشهید احمد  
با حضور یکپارچۀ خـود در نمازهـاي   ! شما اي برادران و خواهران مسلمان من

وحدت، مشت محکمی باشید بـر   گاهجمعه، این میعادگاه عاشقان اهللا و این تجلی
  .دهان دشمنان اسالم و مسلمین

  
  )سمنان 1333 -1364( ساالررضا شهید غالم 

پیام من به عنوان یک بسیجی رزمنده به شـما  ! اهللا و شهیدپرور اي امت حزب
گاه وحدت، نماز جمعه و جماعات شـرکت نمـوده و ایـن     در تجلی... این است که 

سـاز   از آن خـوف بسـیار دارد و در دعاهـاي انسـان     سنگرها را پر کنید که دشمن
کمیل و توسل و مجالس مذهبی دیگر شرکت جسته و براي تعجیـل ظهـور امـام    

، سـالمتی امـام امـت و پیـروزي رزمنـدگان دعـا       )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .کنید
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  )دهدشت 1345 -1365( سعیديشهید کریم  
سـوخته، نمـاز    مـردم فـداکار و دل  در منطقـه بـه همـت شـما     ! و امـا عزیـزان  

در نماز جمعه شرکت کنید و نگذارید این نماز در . شکن جمعه برقرار شده دشمن
وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیـد و کـاري نکنیـد کـه     . منطقه سست شود

  .باعث شکست خوردن نماز جمعه باشد
  

  )تبریز 1343 -1363( سلیمی شهید اسفندیار 
اآلن مسئولیت ما خیلـی  ! کارکنان اداره، اي برادرانپیام من به مردم و تمامی 

بزرگ است، این مسئولیت انقالب است، ما باید ایـن انقـالب را بـه رهبـري امـام      
زمـانی  [ )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصرامت، به صاحب اصلی انقالب، حضرت ولی

ا خـالی نکنیـد، اولـین سـنگر اسـالم      ر 1بیاید، به تحویل او بدهیم و مسـاجد ] که
کمیـل و  ] ي[دعـا ] در[نمـاز وحـدت اسـت و     ،مسجد است و همیشه نماز جمعه

  .ها حتماً شرکت کنیمیراهپیمای
  

  )بوئین زهرا 1328 -1363( سوناز شهید اصغر 
خواهم به من توفیق دهد تا بهتـر بتـوانم دیـن خـود را ادا     از خداي بزرگ می

راه کربال همراه امام عزیزمان به پابوسی سـرور شـهیدان   نمایم و پس از بازگشایی 
، خمینی کبیر، بـه پـا   قدر اسالممشرف شده و نماز وحدت را به امامت زعیم عالی

  .اهللاء کنیم ان شا
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  )کرج 1326 -1364( سیراییشهید کریم  
میـدان   1مدرسـه را : آموزان به خاطر بسپارند سازان یعنی دانش امیدوارم آینده

رزم، کالس را سنگر، کتاب را نقشۀ عملیـات جنگـی، مـداد را مسلسـل، دوات را     
ها را پشت پهن تانک و بال تیز هواپیماها و همکالسـی را   یمهمات، میزها و صندل

به جنگ دشمن جهل و تاریکی روند، ] و[همرزم، معلم را فرمانده با تمام امکانات 
کالً جلسـات اسـالمی را بیشـتر اهمیـت      کمیل و نماز وحدت جمعه و] ي[اما دعا
کشـد و تمـامی    یفراموش نکنید که ایـن تجمعـات اسـالمی دشـمن را مـ     . دهید
هاي جبهه و پشت جبهه و حل مشکالت، از این جلسات اسـالمی برخاسـته    کمک

  .شود یشده و م
  

  )بجنورد 1346 -1365( شاددلعلی شهید برات 
ها شـرکت  نباشند و در نماز جمعهو پیام من به مردم اینست که از خدا غافل 

مسجدها را پر کنید و همیشه . کنند، چون نماز جمعه وحدتی است بین مسلمین
  .جماعت بخوانید] به[نمازهاي خود را 

  
  )کرج 1303 -1366( بالغی  شاهعلی شهید قربان 

کـه نشـانۀ    2اهللا  در نماز جمعه، این سنگر همیشگی حـزب ! اهللا  اي امت حزب
وحدت مردم و کوري چشم دشمن است، همیشه باشکوه شرکت کنید که دشمن 

ناپـذیر را حفـظ    با شرکت همیشگی خود، این سنگر شکسـت . از این وحشت دارد

                                                             
 از مدرسه: تیوص اصل در  1-
  اهللا را  حزب: تیوص اصل در 2-
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نمایید که این عمل خود نوعی لبیک است به دعوت امام و خـود افتخـاري اسـت    
  .براي شما

  
  )قم 1345 -1364( زادهشریفشهید حامد  

هـاي عزیـز   خانواده ر شهدا را از یاد نبرید و همچنینگلزا! برادران! پیروان حق
هـا روحیـه   کشی کنید، به آنهایشان سرها بروید و به خانوادهبر سر مزار آن1هاآن

ها را پرکنید که موجب کـوري چشـم   ها روحیه بگیرید، نماز جمعهبدهید و از آن
دهـد و همـان   حدت شما را نشـان مـی  دشمنان است و این نماز جمعه است که و

  .آوردصداي تکبیر شماست که پشت ابرقدرتان را به لرزه در می
  

  )اقلید 1340 -1361( شریفیشهید احمد  
اسـالم و امـام   ] هواي[تنها حرف من به خواهران و برادران عزیز این است که 

و ایـن هدیـۀ   را داشته باشند و مبادا امام امت، ابراهیم بزرگ زمان، این قلب ملت 
وحدت کلمه را حفظ کنید و با شـرکت در نمـاز جمعـه کـه     . خدا را تنها بگذارید

  .بزنید ٢خوارهاي جهانابرقدرتترین سالح ما است، مشت محکمی بر دهان بزرگ
  

  )ابهر 1319 -1364( شریفیشهید اسکندر  
ــرادران و خــواهران ــه! اي ب ــاز جمع ــتدر نم ــا و جماع ــالس و ه ــا و در مج  ه

شرکت کنید، بدانید دشمن از وحـدت مـا    ترسد،ها که دشمن خیلی میتتظاهرا

                                                             
 ها راآن: در اصل وصیت -2
 در اصل وصیت جهانخواره -2
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  .هراس دارد
هـا  ها را خالی نگذارید و در نماز جمعـه و پشتیبان رزمندگان باشید و جبهه... 

ها و دعاهاي توسل و کمیل که وحدت بین مسلمین است، شـرکت  و نماز جماعت
  .مسلمانان استکنید که راه اصلی شکست دشمن همین وحدت بین 

  
  )کاشان 1344 -1364( قمصريشمسشهید ابوالفضل  

وحدت انسـان را   در نمازهاي جماعت و جمعه شرکت کنید که این نمازها اوالً
دهـد تـا در   بخشد و به انسان توحید مـی کند و در ثانی روح به انسان میزیاد می

  .وقت از هم غافل نباشیدتر باشید و هیچراه خدا مستحکم
  

  )قوچان 1343 -1365( شوشتريشهید مهدي  
تقاضاي من از شما این است که در مراسمات و دعاهـا و  ! همشهریان گــرامی

آفـرین جمعـــه شـرکت کنیـد کـه      ها و به خصوص در نماز وحـدت تشییع جنازه
خواهیـد کـه در قیـام    وحدت مسلمین باعث شکست دشمن خواهد شد و اگر می

کـه از قـدر و   ] را[ه زبان به شکایت نگشایید و آنچه گاشما خللی وارد نشود، هیچ
  .کاهد، بر زبان نیاوریدمنزلت الهی می

  
 )تالش 1346 -1363( شیرازيشهید قسمت  

تـرین سـالح مـا     وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نمـاز جمعـه کـه بـزرگ    
هاي جهانخوار بزنید و مبادا امام امـت و   باشد، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت یم

 ؛مان را فراموش کنید یاصل ۀنکند مسئل. این قلب و این هدیه خدا را تنها بگذارید
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توانید جـواب شـهدا    یرسد و در آخرت نم یزیرا اگر فراموش کردید، ذلتمان فرا م
  . را بدهید

  
  )برخوارومیمه 1344 -1365( خرزوقی صابريشهید بهروز  

...  کنیـد  ١اريزشـکرگ  از حرام خدا بپرهیزیـد و حـالل خـدا را    !اي مسلمانان
: اهللا است، خداوند در قـرآن فرمـوده  سخن دیگرم در مورد وحدت شما امت حزب

به ریسمان الهی چنـگ زنیـد و متفـرق    «؛ 2»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«
؛ یعنی اینکه اگر همۀ کارها را براي رضـاي خداونـد انجـام دهـیم هرگـز      »نشوید

کنید ایمانتان به خداوند را زیاد کنید تـا متفـرق   متفرق نخواهیم شد؛ پس سعی 
خواهید متفرق نشوید، مطیع فرمان امـام باشـید و از دسـتورات او    اگر می. نشوید

  ...پیروي کنید و هرگز او را رها نکنید
در نمازهایتـان  . نمازهاي جمعه که نشانۀ وحدت مسلمین است را ترك نکنید

قـدر و  و سالمتی امام و فقیه عـالی  )فرجه الشریفعجل اهللا تعالی (براي فرج امام زمان
  .براي شفاي جانبازان و مجروحین دعا کنید

  
  )اردستان 1346-1364( زواره صادقی حدادشهید جواد  

ها و جماعات و دعاهـاي کمیـل و   وحدت کلمه را حفظ کنید و در نماز جمعه
شـرکت کنیـد کـه    البالغـه  توسل و ندبه و غیره و در جلسات قرائت قـرآن و نهـج  

ریـا و بـا هـم بـرادر و     بـی ها است که ما را ها و گرد هم جمع شدنهمین جماعت

                                                             
 شکرگذار: در اصل وصیت -1
 103سوره آل عمران؛ آیه  - 2
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  .چیندبرمی    سازد و نفاق و دورویی را از میان ما برابر می
  

  )اردستان 1339 -1362( آباديصادقی کریمشهید ابراهیم  
سـایۀ  تر کرده و وحدت خـود را در  صفوف نمازهاي جمعه و جماعت را فشرده

  .رهبري امام حفظ کنید
  

  )آبادخرم 1345 -1365( وندصحرایی حسنشهید آزادخان  
جنـگ مـا بـراي نمـاز     «: نماز را به پا دارید، چون که به قول امـام ! عزیزان من
، و »ناپذیرترین سالح ما ایمان ماست و سـتون ایمـان نمـاز اسـت    است و شکست

      ا از وحـدت و تجمـع مـا    همچنـین نمـاز جمعـه را فرامـوش نکینـد، دشـمنان مـ       
تـوانیم انقـالب اسـالمی خـود را بـه      ترسند و ما نیز تنها با وحدت و اتحاد میمی

  .پیش ببریم
  

  )تهران 1344 -1361( صفريشهید احمد  
در ایجاد وحدت و برابري میان یکدیگر کوشا باشید و نمازهاي جماعت و نماز 

  .جمعه را ترك نکنید
  

  )فالورجان 1345 -1361( کیلشادي صفري شهید اکبر 
    خـواهم کـه خالصـانه در خـط امـام حرکـت کننـد و بـه         از تمامی مـردم مـی  

علیه جمهـوري اسـالمی توطئـه کننـد را      هاي چپ و راست فرصت اینکه برگروه
و دیگر اینکه نماز جمعه را فراموش نکنند، چون نمـاز جمعـه وحـدت بـه     . ندهند
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     یــد و پشــتیبان یکــدیگر باشــید کــه بــه آورد و شــما از تفرقــه بپرهیزوجــود مــی
  .هاي زود، پیروزي مستضعفان بر مستکبران نزدیک استزودي
  

  )شهرري 1347 -1366( ظهرابیشهید ابوالفضل  
هـا نمـاز   هـاي جمعـه دعـاي کمیـل؛ و جمعـه     خواهم که شباز تو می! مادرم

ها را خـالی  تر برگزار کنید و پشت جبههچه باشکوهآفرین را هرجمعه، نماز وحدت
ننمایید و یار و یاور امام باشید و روحانیت اصـیل و علمـاي مجاهـد را پشـتیبانی     

  .نمایید
  

  )اصفهان 1344 -1365( عابدینیشهید جواد  
درود بر شما سنگربانان نماز جمعه که با وحدت خویش در میعادگاه عاشـقان  

  عبـادي نمـاز جمعـه، بـا      -هـاي سیاسـی  سرچشـمه ] بـه [اهللا و با گوش فرا دادن 
ـ     هاي گره کردة خـویش دهـان منا  مشت  ١درفقـان ایـن مـزدوران آمریکـایی را خُ

  .بنمایید
  

  )تهران 1343 -1361( زاده برزيعباسشهید مجید  
رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسـالمی و شـهداي انقـالب و     2خدمت

خواستم بـا شـما دو کـالم     یکنم و م یپدر و مادرم و خانواده عزیزم سالم عرض م
کنم بـه وحـدت و همبسـتگی     یشما را دعوت م... م صحبت کنم ادر مورد وصیت

                                                             
  خورد: در اصل وصیت -1

  به سالم با: تیوص اصل در 2-
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ها، نمازهاي روزانه، دعاي کمیل و دیگر دعاها و  در همه کارها از جمله نماز جمعه
خوانید، براي امام و رزمندگان و من حقیر دعا کنید که  یموقعی که شما نمازي م

  .ه راه راست هدایت کند و جزو یاران خود قرار دهدبلکه خداوند ما را ب
  

  )گرگان 1347 -1366( عباسیشهید احمد  
بدانید که ملت ما ملت بزرگی است؛ اسمشان را بایـد در تـاریخ ثبـت     !اي دنیا

   اي به وسعت زمـین و بـا تربتـی بـه خـون شـهیدان رنگـین، در        کنید، به سجاده
ها، تر از کوهشکوه اقیانوس، با ایمانی محکماي به عمق هستی، در صفوفی به قبله

مـان اهللا اکبـر و درگاهمـان مسـجد،     با آیاتی به زیبایی حقیقـت، سـرود پیـروزي   
گاهمان جبهـه و مقصـدمان کـربال و بیـت المقـدس،      گاهمان سنگر، گردشحجله

ها، رنگ سرخ و از میـان تمـام   وحدتمان نماز و دفتر ایمانمان قرآن، در میان رنگ
لی صـ (ها، الله، از میان تمام انبیا، حضرت محمدا، شهادت، از میان تمام گلهمرگ

، از میـان همـۀ مجاهـدان،    )علیه السـالم (و از تمام رهبران، علی )اهللا علیه و آله و سلم
هـا، قـرآن و از   ها،  قیام، از میان تمام کتـاب ، از میان همۀ قصه)علیه السالم(حسین

  .نی را برگزیدمحسی] ي[میان همۀ روزها عاشورا
  

  )اردستان 1343 -1361( عباسی جعفرآباديشهید احمد  
از برادران همشهري تقاضا دارم که جلسات دعاي کمیل و امثال ایـن را تـرك   

و وحـدت رمـز پیـروزي    ] اسـت [نکنند که این گونه مجالس باعث ایجاد وحـدت  
  .ماست
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  )یاسوج 1347 -1366( عبدالمجیديشهید کاظم  
. پشتیبان امام باشید و در نمازهایتان امام را دعـا کنیـد  ! اهللا  اما اي امت حزب

ها را  مانند اهل کوفه نباشید که امام را تنها گذاشتند و به مادیات دل بستند و آن
وسیله قرار دادند براي عیش و نوش و تبهکاري و دیگر مسائل نامشروع و برعکس 

دعاهـاي کمیـل و   . گذاشـتند  از اسالم فاصله گرفتند و قدم در راه جهل و نـادانی 
چرا که دشمن همیشه از اجتماع مردم وحشت  ؛نمازهاي جمعه را فراموش نکنید

گیـرد، بـراي اینکـه در همـین      ها را ترس و تألمات فرا می ندارد و سراسر وجود آ
بندنـد و بـر وحـدت و     ینمازهاي جمعه است که مردم بـا هـم عهـد و پیمـان مـ     

  .سازند پیشۀ خود می] را[افزایند و تقواي خدا  یشان بیش از پیش م یهمبستگ
  

  )تهران 1344 -1361( عبدلیشهید حجت  
  :خواهمشما می و من چند مورد را از

  .ها را به مراتب انتظامی اطالع دهیدبا افراد منافق به مبارزه برخاسته و آن -1
از تفرقه میان مومنین دوري و اتحاد و وحدت خود را استحکام بخشـید و   -2

و  و اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   «: گویـد اي افتـادم کـه مـی   من در اینجا یـاد آیـه  
؛ »به ریسمان خداوندي چنـگ بزنیـد و از تفرقـه دوري کنیـد    «؛ یعنی 1»التفرقوا

راه حرکـت کنیـد و از تفرقـه دوري     2]این[یعنی همگی به طرف خدا بروید و در 
  .بلعدیکی میشما را یکی  3]همۀ[کنید که اگر متفرق شوید دشمن 
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توانیـد هـر   به نماز، مخصوصاً نمازهاي جمعه توجه زیاد بکنیـد و اگـر مـی    -3
چـون یکـی    ؛توانید حداقل یک هفته در میان به نماز جمعه برویدهفته و اگر نمی

  ]...است[ از عوامل جلوگیري از تفرقه و باعث اتحاد و وحدت
هـاي  دعـاي کمیـل شـب   نکتۀ دیگري که در اینجا یادم افتاد، رفتن بـه   -11

  .باشدجمعه است که این هم یکی از ابزارهاي وحدت می
  

  )ابهر 1345 -1362( عزیزيشهید احمد  
وحـدت اسـالم از نمـاز جماعـت شـروع      «نماز جماعت را ترك نکنید، چرا که 

  .»]است[ شده
  

  )زنجان 1340 -1361361( فردعلمی شهید ناصر 
به امـام و فـرج هرچـه    : اهللا این است که  پیام بنده به برادران و خواهران حزب

کنند و در دعاي کمیـل و توسـل و ندبـه و     تر امام زمان و به رزمندگان دعاسریع
 در نماز وحدت جمعه شرکت کننـد و از والیـت پشـتیبانی کننـد و مـن از شـما      

خواهم که امام را تنها نگذارید و خداوند متعال، عمر پیـر جمـاران را   یـعاجزانه م
  .مستمر گرداند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ر امام زمانتا ظهو
  

  )تهران 1343 -1363( پورعوضشهید حسین  
وحـدت خـود را حفـظ    ! بـرادران : صحبت دارم 1*هاي حاال چند کلمه با بچه

کنید و در نماز جمعه و دعاها شرکت کنید و چشم این منافقین را کـور کنیـد و   
                                                             

 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  .را پر کنید 1*
  

  )کاشان 1343 -1365( عیشی شهید اصغر 
مسجدها را پر کنید، در نماز جمعه حضور به هـم رسـانید،   ! برادران، خواهران

آموزان باید سنگر مدرسه را حفظ کنند که این سنگرها باید به وسیلۀ امـت  دانش
به رهنمودهاي امام عمل نمایید، در مساجد، نمـاز جمعـه و   . اهللا حفظ شود حزب

اجتماع شـما در ایـن جلسـات، بـا حفـظ وحـدت، پشـت        دعاها شرکت کنید که 
  .اندازددشمن را به لرزه می

 
  )طبس 1342 -1361( حسینیغالمشهید احمد  

من به عنوان یک برادر کوچک، از شما مـردم غیـور کـه باعـث سـربلندي در      
خواهم که امام، این هدیۀ خدا بـه ایـن امـت را تنهـا نگذاریـد،      جهان هستید، می

کنید و با شرکت در مجالس دعاي کمیل، نماز جمعـه و جماعـت   وحدت را حفظ 
    محکمــی بــر دهــان  تــرین ســالح ماســت در مقابــل دشــمن، مشــت کــه بــزرگ

  .خوار بزنیدهاي جهانابرقدرت
  

  )آبادنجف 1347 -1364( فاضلناصر  شهید 
خواهم که قـدر ایـن   از شما می !اي امت شهیدپرور: وصیتم به امت شهیدپرور

است کـه   2لطفیاین  را بدانید و او را تنها نگذارید و واقعاً ]یعنی امام[ نعمت الهی

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 هدفی: در اصل وصیت -2
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پـس دسـت از    ؛خدا به شما کرده است و این نعمت را براي شـما فرسـتاده اسـت   
ن را هرچه آجمعه و جماعت را ترك نکنید و  دیگر اینکه نماز. حمایت او برندارید

سیاسـی   -هـاي عبـادي  ن وحـدت زیرا دشمنان اسالم از ای ؛تر برگزار کنیدباشکوه
  .رامش ندارندآاي شما لحظه

  
  )خمین 1333 -1362( فتاحیاهللا شهید حجت 

ایـد، حاللـم کنیـد و راه    اگر نـاراحتی از مـن دیـده   ! هاي محلمو شما اي بچه
هـا شـرکت کنیـد کـه     شهیدان را ادامه دهید و همیشه در دعاهـا و نمـاز جمعـه   

  .ها در وحشت استدشمن از این وحدت
  

  )بافق 1341 -1361( بافقی فتوحیشهید حسین  
وحدت را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعه کـه  ! ... اي خواهران و برادران

هـاي  ترین سالح ماست در مقابل دشمن، مشت محکمی بر دهـان ابرقـدرت  بزرگ
همیشه از روحانیت مبارز دفاع کنید تـا اسـالم را   ] و[در هر کجا . جهانخوار بزنید

  .تمام جهانیان بشناسانیدبه 
  

  )فراشبند 1345 -1366( فراشبنديشهید نصراهللا  
امـام   ؛خواهم که اسالم را یـاري کنیـد  شما می از !اي امت شهیدپرور فراشبند

هـا  مـا رزمنـدگان اسـالم در جبهـه     ،خون ةخرین قطرآتا  ؛اریدنده عزیز را تنها نگ
در نمـاز جمعـه    !اي مردم .ولی اسالم پیروز است ،جنگیم تا اسالم پیروز بشودمی

خـواهیم کـه راه   از مـردم شـهیدپرور مـی    ؛وحـدت را حفـظ کنیـد    ؛شرکت کنید
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  .شهیدان را ادامه بدهند
  

  )اهواز 1343 -1361( فرجوانیشهید ابراهیم  
ها، نمـاز وحـدت  در اجتماعات مذهبی، نماز جمعه، دعاي کمیل...  !برادر جان

کـه   )علیـه السـالم  (به یاد شهداي صدر اسالم، به یاد امام حسینها، شرکت کنید و 
  .باشید ،در صحراي کربال با یارانش در راه خدا و اسالم شهید شدند

  
  )جهرم 1342 -1361( روزفرخحمزه شهید امیر 

امام را دعا کنید، از تفرقه بپرهیزیـد و وحـدت خـود را در هـر کجـا هسـتید       
اتحاد خود را بیشتر کنید و برادري خـود را بـا   تر و مخصوصاً نماز جمعه، منسجم

  .همدیگر ثابت کنید
  

  )بهار 1345 -1365( فریدونیشهید ابراهیم  
ها و اجتماعات مذهبی شرکت فعال داشته باشید و وحـدتتان را  در نماز جمعه

  ].است[ و ایمان شما شکست خورده بیشتر کنید که دشمن از وحدت
  

  )جهرم 1343 -1361( آباديفقیري قطبشهید جلیل  
کـه  ] را[خواهم که نماز جماعت و نماز جمعـه  از برادران مسلمان و متعهد می

  .ترك نکنند ،و سرکوبی دشمنان اسالم هست] مسلمانان[باعث وحدت 
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  )تبریز 1344 -1363( فکري عنصروديشهید کاظم  
 چندین سال بود که آرزو داشتم در جبهه و در خط مقدم، در هنگام هجوم به

گـویم کـه ایـن افتخـار بـزرگ       یدشمن بعثی شرکت داشته باشم و خدا را شکر م
آرزو داشـتم در  . ام زیارت کنم نصیب من شده، ولی آرزو داشتم کربال را با خانواده
آرزو داشتم حتی یـک  ! بارالها. قدس به امام امت اقتدا کرده و نماز وحدت بخوانم

ز نزدیـک ببیـنم، ولـی افسـوس کـه      بار هم که شده، روي ملکوتی امـام امـت را ا  
  .نتوانستم

  
  )شهر ري 1340 -1362( قاريرضا شهید غالم 

هـا،   هاي جمعه، دعاي کمیل و جمعه خواهم که شب یاهللا م  از شما مردم حزب
چه بیشتر برگزار کنیـد و پشـت   آفرین جمعه را با شکوه و عظمت هر  نماز وحدت

مجاهد را  يروحانیت اصیل و علما. باشیدیار و یاور امام . ها را خالی ننمایید جبهه
  .پشتیبانی نمایید

  
  )قم 1346 -1364( قربانیشهید حسن  

... و با سالم به امت شهیدپرور ایـران   ،پاسدار حرمت خون شهیدان، به نام اهللا
و سالم به رهبر کبیر انقالب و آن پیر جماران که زحمات زیـادي بـراي پیـروزي    

شود و ما بـه کـربالي   ن شاء اهللا که جنگ پیروز میا. انقالب اسالمی کشیده است
  .خوانیمحسینی خواهیم رفت و در آنجا نماز وحدت را با هم می
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  )اصفهان 1350 -1365( قربانی میرآباديشهید محسن  
در مساجد و دعاها شرکت کنیـد و در دعـا امـام و    ! ... و اما برادران و خواهران

در نمـاز جمعـه شـرکت کنیـد کـه از مراکـز       رزمندگان را فراموش نکنید و حتماً 
  .وحدت و انسجام بین اقشار ملت است

  
  )مشهد 1343 -1362( زرقرصشهید مهدي  

 ،الشـأن رهبر عظـیم ، چون و چراي اوامر امام خمینیقبل از هر چیز، مطیع بی
انقالب باشید؛ یعنی همان اطاعت از والیت فقیه؛ دیگر اینکه اعمـال مسـتحبی را   

  .توانید، انجام دهید تا مقدمه و ریسمانی بر افعال واجب شما باشدتا جایی که می
   سیاسـی را کـه یکـی از     -نماز جمعـه را فرامـوش نکنیـد، ایـن نمـاز عبـادي      

  .هاي وحدت همین استنشانه
  

  )تهران 1343 -1361( کشانی شهید فرهاد 
دیده و کودکان یتـیم و   گاه از نوعروسان شوهر از دست داده و مادران داغ هیچ
ها اول به خداست، بعـد هـم بـه     سرپرست غافل نشوید که امید آن یهاي ب خانواده

بعد از هر نمـاز  . همیشه به یاد خدا باشید. مسلمان ایران] و[شما امت شهیدپرور 
ها در صحنۀ مبارزه علیه کفر و ستم حضـور   در تمام لحظه. یدامام را حتماً دعا کن

هـا شـرکت کنیـد کـه ایـن وحـدت و یکپـارچگی و         در نماز جمعـه . داشته باشید
  .دارد ییگانگی شما پشت دشمنان اسالم و امام را به لرزه وام
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  )تبریز 133 -1365( سرا کنعانی سقینشهید قربان  
از شـما خواهشـمندم   ! جبهه هستید اللهی که در پشت  پس اي عزیزان حزب

که در هر سنگري از تالش هستید، مخلصانه باشید که مبادا در فرداي قیامت، در 
ترین عامـل پیـروزي مـا     قبال خون شهیدان مسئول شوید و این را بدانید که مهم

] بـا [در این انقالب و جنگ، امدادهاي غیبی الهی بوده است و نـزول آن بـه جـز    
ترین عوامـل تقـرب عمـومی امـت      کردن معنویات نیست و از مهمنزدیکی و زیاد 

کپـارچگی و وحـدت کلمـه    یاهللا به خداونـد در وهلـۀ اول، حفـظ انسـجام و      حزب
باشد که اکثراً با شرکت در نمازهاي جمعـه و پـرداختن بـه دعاهـاي کمیـل و       یم

  .ابدی یتوسل، تحقق م
  

  )اصفهان 1320 -1360( کیانی بروجنیشهید حسین  
خـواهم گـوش بـه فرمـان امـام باشـند و       همۀ برادران و خواهران عزیز مـی از 

نگذارند ضدانقالب هر روز بهترین فرزندان ایـن انقـالب را شـهید کنـد، هوشـیار      
  باشند و در نمازهاي جمعه شرکت کننـد، چـون دشـمن از وحـدت شـما خیلـی       

  .ترسدمی
  

  )تهران 1346 -1366( ازندریانی گرجیشهید هاشم  
ها و در دعاها و نمازهاي جمعه با شکوه شـرکت  ات اخالق و سخنرانیدر جلس

ل به شدت ضـربه خـورده اسـت و نظـم و وحـدت و      ائکنید که دشمن از این مس
  .هماهنگی خود را حفظ کنید
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  )ممسنی 1335 -1363( محموديشهید کریم  
اسالمی و بـه دسـتور امـام      الزامی و بنا به وظیفه... جانب، کریم محمودي این

حـق علیـه باطـل      قهرمان، خمینی کبیر، این سعادت را پیدا کردم که بـه جبهـه  
ور شـویم   بیایم تا دوش به دوش سایر برادران رزمندة عزیز، به قلب دشمن حملـه 

و کـربالي حسـینی را از چنگـال     1میـ اهللا دشمن زبون را از پـاي درآور  شاء  تا ان
کـه بـه دسـت پـدران     ] را[ن شـهید  یقبـر حسـ  ] کنیم و[آزاد  2پلیدان یزیدصفت

ریم و از آنجـا بـه   یـ صدامیان و ریگانیان و ملک خالدان شهید گردید، در آغوش گ
 3قدس عزیز برویم و با امام خمینی که آرزوي یکایک ماست، نماز وحدت بخوانیم

ل اسـرایی  5اهللا بعـد از عـراق، نوبـت    شـاء  که ان 4فتیمیو به جان اسراییل غاصب ب
  .است
  

  )اردبیل 1346 -1362( مرادياهللا شهید هدایت 
دهنـدگان راه  سـازان ایـن کشـور اسـالمی و اي ادامـه      ینـده آاي برادران و اي 

هـا و شـهداي محـراب و شـهداي جنـگ       هـا و بهشـتی   شهداي اسالم از مطهـري 
خدا دست از امام عزیز و والیت فقیـه برنداریـد و از روحانیـت    ه شما را ب !تحمیلی

خـود کنیـد کـه     ۀمبارز دست برندارید و همیشه در صحنه باشید و تقـوا را پیشـ  
هـاي مـا    نفوذتر از تیر سالح] با[دعاي کمیل را که . گان نزد خدا عزیزند پیشهتقوا

                                                             
 درآورم: تیوص اصل در -1

 پلیدیان یزیدیان صفت: تیوص اصل در 2-
 خوانند: تیوص اصل در 3-
 برویم: تیوص اصل در 4-
   نوبه: تیوص اصل در 5-
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هـاي   خورد و نماز جمعه و جماعات که سـبب تحکـیم پایـه    به قلب دشمنان برمی
را تـرك   ]است[ ان اسالماسالمی و تجلی وحدت مسلمین و عزاي دشمن  حکومت

  .نکنید
  

  )تهران 1341 -1361( مشهد الکوبه فراهانیرضا شهید غالم 
کـه  ] این اسـت [توصیه به پدر و مادر و خواهر و برادرانم و دوستان و آشنایانم 

سعی کنید همیشه نماز جمعه را کـه یـک   ... همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید 
ترین عامل وحدت مهم 1نماز جمعه. جا آوریدباشد، به  یسیاسی م -عبادي ۀفریض

 ۀباشد و به نماز جمعه بیشترین بهـا را بدهیـد و نمازهـاي یومیـ     یبین مسلمین م
 ؛را در مساجد بخوانیـد  3نماز. و به جماعت و در مساجد 2دیخود را سر وقت بخوان

  .باشد یچرا که مساجد، بهترین پایگاه براي مسلمین م
 

  )استهبان 1341 -1663( مقدسشهید کاظم  
بـه دیگـر   ] کنم می[تر از آنم که بتوانم پیامی بدهم، ولی نصیحتی من کوچک

از والیـت فقیـه و روحانیـت و جمهـوري      4اهللا که همواره برادران و خواهران حزب
اسالمی حمایت کرده و با شرکت خود در ادعیه و نماز وحدت و جماعت و جمعـه  

تـر برگـزار    چـه باشـکوه  هر] ها راآن[اشد، که همان پایگاه اصلی و مردمی ما می ب

                                                             
 جمعه نماز و: تیوص اصل در 1-
 خوانده: تیوص اصل در -2

 نماز و: تیوص اصل در 3-
 همراه: تیوص اصل در 4-
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ملحـد و مشـرك، بـاالخص     1هـاي  کرده و پشتیبان باشـند و در هـر زمـان گـروه    
خود و با هوشیاري ملت رزمنـده و مبـارز    ةمنافقین کوردل را با تکبیرهاي کوبند

  .و از بین ببریم] کنیم[اهللا دفع  حزب
  

  )شیراز 1342 -1361( نیکبختحسین شهید علی 
جمعـه، پایگـاه وحـدت را     کنم که امام را تنها نگذارید و نمـاز وصیت میبنده 

همیشـه در  . راه شـهدا را ادامـه دهیـد   . دعاي کمیل را ترك نکنید. خالی نگذارید
  .خط امام و براي اسالم کار کنید

  
  )دامغان 1347 -1366( هاشمی شهید سید سعید 

کارهایتان همیشـه پیـروز   امیدوارم که در ! ام بودیداي برادرانی که همکالسی
  هایتـان را خـوب   در کنـار اینکـه درس  : وصیتی که به شما دارم این اسـت . شوید

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

    

                                                             
 يها گروه با: تیوص اصل در 1-
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  جبهه انقالبلزوم وحدت در : فصل چهارم    
 

  )صومعه سرا 1345 -1363( آذرفتح اهللا  شهید 
کـه در راه   ]را[ شـهیدانی  ۀمواظب باشید که خون همـ ! برادران بسیجی عزیز

 ةخدا ریخته شده اسـت، زیـر پـا نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود، پـوز         
  .مستکبران را بمالید

  
  )تهران 1345 -1361( آقاجانی مرساررضا شهید غالم 

کنید، از قبیل بسیج، سپاه، کمیته و  یاي کسانی که در پشت جبهه خدمت م
چنان در پشت جبهه وحدتتان را محکم سازید کـه هـیچ زورگـویی نتوانـد     ! غیره

  .شهر و شهرستان بشود 1داخل

                                                             
  داخل در: تیوص اصل در 1-
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  )المرد 1318 -1360( احمدپوراهللا هید حبیبش 
جبهـه  اکنون که به فرمودة رهبر انقالب اسالمی ایران، امام خمینی، عـازم  هم

ایم تا بر علیه کفار بعثی بجنگیم، بر شما مردم است که وحدت خود را حفظ شده
ء اان ش ،همیشه پشتیبان و یاور امام باشیدکرده و مسئلۀ اصلی را جنگ بدانید و 

  .اهللا
  

 )همدان 1343 -1365( منشافتخاريشهید قاسم  
خواهم که امام را تنها نگذارید و از ایـن سـنگر   از شما دوستان و همرزمانم می

آزادي و عدالت و حامی مستضعفین، حمایت کنید، دست در دست هم با وحـدت  
خـود را بـه جـا    ] دشـمن [هاي استوار برخیزید و امر جهاد بـا  آهنین خود، با گام

  .تفاوتان قابل مقایسه نیستندبیبا به راستی که جهادگران نزد خدا . آورید
  

  )قائن 1349 -1366( افشاريشهید محمد  
ایـم بـراي   مـا انقـالب کـرده   . در هرجا که هستید، وحدت خود را نشان دهید

فـالن چیـز کمبـود بـود، ناراحـت      ] در[پیاده کردن انقالب و اسالم، اگر یـک روز  
دسـت بـه سـوي    ها مجبور شـوند،  نشوید و سر مسئولین جیغ و داد نزنید که آن

  .کشورهاي خارجی دراز کنند و ما را به سوي شرق و غرب، وابسته سازند
  

 )آباده 1333 -1362( اکبري باصري رضاشهید غالم 
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، امـام خمینـی و بـا درود و    
سالم به سیدالشهداي ایران، شهید دکتـر بهشـتی و درود فـراوان بـه دولتمـردان      
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ملـت   ۀجمهوري اسالمی و درود و سالم به روحانیـت همیشـه مبـارز کـه بـا همـ      
] و[انخواران کثیـف  جهـ  ةخویش توانستند پوز ۀبا وحدت کلم] و[مسلمان جهان 

  .یزیدیان را به خاك بمالند و آزادي را به دست آورند
  

  )تهران 1346 -1365( حسینیامیرعلی شهید قربان 
 1] بـه ایـن  [ همدیگر را در این جهاد الهی که چشم تمام ملل اسالمی! برادران

حفـظ  ] را[وحـدت و یکپـارچگی   ! بـرادران  .انقالب است، همیاري و کمک کنیـد 
در یک صف، آن هم صف حزب اهللا تا پیروزي نهایی مسلمین پیش بریـد  کنید و 

  .که واقعاً خدا با شماست
  

  )بندردیر 1346 -1361( اندرخورشهید محمد  
تر از آنم که به شما چیـزي  و یک نصیحت دارم به شما دوستان، البته کوچک

یـد و از  بگویم و سفارشم این است که شما را به خدا قـدر و ارزش یکـدیگر را بدان  
قـدر  ها دوري جستید، ایـن دنیا بپرهیزید و وقتی از آنغیبت و کبر و غرور و حب

بینید و سـفارش آخـرم ایـن    کنید خدا را دارید میاحساس می شوید کهقوي می
  .است که وحدت خود را حفظ کنید و پیرو والیت فقیه باشید

  
  )نائین 1348 -1365( ایزديشهید رضاقلی  

اگـر  . هـا بشـتابیم  امروز تکلیف است کـه بـه جبهـه   ! اللهی حزببرادران عزیز 
لـذا  . اهللا و ائمـه و شـهدا مسـئولید    حضور پیدا نکنید، فرداي قیامـت نـزد رسـول   

                                                             
  ناخوانا: در اصل وصیت 1-
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امروز باید ما شکرگزار این نعمت الهـی،  . فرصت را غنیمت شمرده و حرکت کنید
هـی و ضـاللت بـه    زیرا او بود که ملت ما را از راه گمرا ؛باشیم 1یعنی مقام رهبري

راه سعادت و رستگاري نجات داد و به ما عزت و شرف بخشید و شکرگزاري از آن 
اکنون که انقـالب مـا   : فرمایدامام مرتباً می. مقام آن است که از وي اطاعت کنیم

ها است، باید این چراغ فروزان را با وحدتمان حفظ کنـیم  چراغ فروزان براي ملت
هایمان، به آن لطمه و صدمه بخورد، نـزد شـهدا   ختالفنکرده با ا] ي[که اگر خدا

  .مسئولیم
بـا نیـروي   . ها را فراموش نکنیدجبهه! امت شهیدپرور] و[اهللا  برادران حزب... 

انســانی و مالتــان یــاري و کمــک دهیــد و امــام را اطاعــت کــرده و وجــودش را  
د و بـه  وحدت کلمه و صبر در برابر مشـکالت را فرامـوش نکنیـ   . شکرگزاري کنید

  .خداي تبارك و تعالی توکل کنید و به او که هستی از اوست، امیدوار باشید
  

  )اصفهان 1344 -1361( خوراسگانی بارپازيعلی شهیدرمضان 
چند خواهشی که از شما دوستان عزیز دارم، این است که اگر من شهید شدم 

کـه  و خدا مرا پذیرفت، شما مرا غسل ندهیـد، چـون جنـگ اسـت؛ بـراي کسـی       
 ؛را غسل بدهند؟ پس مرا کفن نپوشانید 2معلمش حسین را غسل ندادند، خودش

زیـرا چـه انصـاف     ؛بر مزارم گل نریزید. را کفن نپوشاندند )لیه السالمع(چون حسین
میان نیـزه و خنجـر بیـرون آوردنـد و بـه       3معلم و رهبرش را از] که[است کسی 

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در -1
 خودش و: تیوص اصل در -2

 انیم در: وصیت اصل در 3-
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مزارم گریه نکنید و اگر هـم خواسـتید گریـه کنیـد، بـراي       1بر سر. خاك سپردند
بعد از دفن کردنم، تمام دوستان در مـزارم حاضـر   . گریه کنید )لیه السالمع(حسین

خـواهم کـه مبـادا     یاز شما م! اي دوستان. شوید و دعاي وحدت را با هم بخوانید
  .امام را تنها بگذارید

 

  )گرودلن 1341 -1365( باهوج الهوتیشهید فرداد  
رفتن به جبهه را فراموش نکنید و سعی کنید تـا  ! و اما برادران انجمن اسالمی

توانید، اخوت و مهربانی و وحدت را با همـدیگر زیـاد کنیـد و خـداي     آنجا که می
  . ناکرده، شما را غرور نگیرد

  
  )فیروزآباد 1349 -1365( بهرامیعلی شهید عین 

 خواهشمندم که بـه فکـر پسـت و    اهللا  حزبشما و تمام برادران  از ! ...برادرانم
بـه فکـر اسـالم عزیـز و      .ها همـه پوچنـد   این قسم به خدا. مادیات نباشید مقام و

هـا سیدالشـهدا    نآانقالب اسالمی باشید که در این راه شهداي عزیزي کـه رهبـر   
هـا  و تنهـا در جبهـه  2*اهللا کـه    ایم و سعی نمایید که با برادران حـزب  داده ،است

  .استفاده نکند سوء دشمن کهوحدت داشته باشید ، و یار انقالبند هستند
  

  )همدان 1348 -1365( تركشهید فرهاد  
هـا را  توانید بروید، پایگاههاي شهري بگویید اگر به جبهه نمیبه اعضاي پایگاه

                                                             
 به: وصیت اصل در 1-
  ناخوانا: در اصل وصیت 2-
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 انقالب داخلـی را  دضـ  چـه زودتـر،  تان را حفـظ کنیـد تـا هر   خالی نکنید و وحدت
   .کن کنیدریشه
  

  )دهدشت 1329 -1365( تیممحمد شهید علی 
مرا ببخشند و حاللـم   ،اند اگر از من ناراحتی دیده ،همکاران خواستارم ۀاز کلی

 .رفتاري کنیـد   با مردم خوش .حق دیگران ضایع نشود، سعی کنید در اداره .کنند
هـا   نآبـا خشـم و سـتیز بـه      ،مردم ۀدر موقع مراجع .کار امروز را به فردا نیفکنید

  .وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید، در هر کجا که هستید .جواب ندهید
  

  )تهران 1343 -1363( حسیبی طاهريشهید محمد  
بیدار باشید که کانال اصلی انقالب در شعار نه شرقی نـه غربـی، یعنـی عـدم     

 ةهاي استکباري، چه شـرقی و چـه غربـی و مبـارز    وابستگی به هیچ کدام از قطب
شـود و  تمامی مستکبرین و دشمنان محرومین جهان خالصه مـی ، بر علیه ١ديج

هـاي مستضـعف در   تـوده      حرکت در این کانال امکان نـدارد مگـر بـا وحـدت     
واعتصـموا  «. چهارچوب قوانین حیات بخش اسالم عزیز، تحت رهبري والیت فقیه

  2.»و التفرقوا جمیعاً هللابحبل ا
  

  )مرودشت 1336 -1362( پور حسین شهید مجید 
بـودیم و   )لیـه السـالم  ع(اي کاش در زمان امام حسین: گویید یاي کسانی که م

                                                             
  چندي: در اصل وصیت -1

 103سوره آل عمران؛ آیه  2-
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خـودت را عمـالً    ةحال این لحظه، همان لحظه اسـت، عقیـد  ! کردیم یاش م یاري
ات را راسخ کن و براي نابودي دشـمنان اسـالم بکـوش؛ چـه در      نشان بده و اراده

کت خـود در ایـن   پشت جبهه که با وحدت خود و چه در داخل جبهه که بـا شـر  
  .توانید ایمان خودتان را کامل نمایید ینبرد م
  

  )یاسوج 1340 -1367( زاده حسینمحمد  شهید 
هـا بـراي تسـکین     استغفار و دعا را از یاد نبریـد کـه بهتـرین درمـان    ! برادران

دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم برداریـد و هرگـز دشـمنان    
که اگـر چنـین    2و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند 1نیندازندبین شما تفرقه 

ــدرت  ــدبختی مســلمانان و روز جشــن ابرق ــد، روز ب هاســت و وحــدت را در  کردن
  .هاي حق علیه باطل ثابت نگه دارید جبهه
  

  )اصفهان 1334 -1360( حجازي زادهحسین احمدشهید  
  ... چشمان خود را باز کنید و عینک رنگین مادي را بردارید !هااي گروهک

چرا؟ شما براي ایـن  . گویم، ملت شما را قبول نداردبدانید با قاطعیت تمام می
ایـد؟  روز و حتی ساعتی را در رفـع نواقصـی کوشـیده    3اید؟ کدامانقالب چه کرده

نـابودي ایـن   کـه قصـد   ] را[ش منتظر آن است کـه شـما   املت ما با صبر انقالبی
بنا به فـرض آن کـه شـما توانسـتید بـر      . انقالب را دارید، در جا به درك بفرستد

                                                             
  ندازدین: تیوص اصل در 1-
 نکند: تیوص اصل در 2-
 آیا کدام: در اصل وصیت -3
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ایـن انقـالب را   ) ه و تـرور ئدروغ، شایعه، درگیري و توط(هاي خودتان اساس حیله
توطئـۀ شـما بـه خودتـان      1ها برگردانیـد؛ امـا  به دست ابرقدرت] و[واژگون کرده 

خواهید دید عراق به چه ذلتی افتـاده   2و شودبرگشته و وحدت ما صد چندان می
  .»همچنان سیلی بخورد که دیگر بلند نشود«: شود که امام گفتند]می[و همان 

  
  )تهران 1343 -1361(حصاري  مجتبیشهید  

توانید، نونهاالن خـود را  تا می! شما برادران و خواهران که پشت جبهه هستید
در جامعه فعالیت داشته باشند تا اینکه به اسالم و احکام آن آشنا سازید، بگذارید 

هـاي منحـرف   نگذاریـد ایـن گـروه   . پذیر باشندشوند، مسئولیتفردا که بزرگ می
میدان پیدا کنند، به حرف امام خوب عمل بکنید و وحدت را حفظ کنید و با این 
حال از حقیقت دور نشوید تا اینکه زمان فرارسـد و حسابشـان را کـف دستشـان     

  .بگذاریم
  

  )کبودرآهنگ 1314 -1366(حیدري  وردي قربانید شه 
میز قضـاوت  ] پشت[، )لیه السالمع(نکتۀ سخنم با کسانی است که در جاي علی

شـوند و خـود را وارث وي    ینشسته و به جاي وي، امام جمعه و امام جماعـات مـ  
اگـر رفتارشـان هماننـد    : دانند یا تبلیغ اسالم کرده و خـود را قاضـی بنماینـد    یم

موالیشان است، خوب از این بهتر چیست؟ اگر غیر این است، بدانیـد کـه مـریض    
ــد معالجــه  ــدبازي و  . هســتند و بایــد برون پیوســته طرفــدار ضــعیف باشــید و بان

                                                             
 و توطئۀ شما: در اصل وصیت -1
 که: در اصل وصیت -2
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راه خـدا وحـدت را   در . بازي را خداي ناخواسته، سرمشق کار خـود نسـازید   فامیل
گوش به فرمان پیر جماران، قاتل ستمگران باشید و خداي نـاکرده،  . حفظ نمایید

هـاي قلـدران    پشت وي را خالی نکنید و گوش بـه حـرف چـپ و راسـت و وعـده     
  .ندهید
  

  )گلپایگان 1339 -1361(الحسینی خادم احمدشهید  
رد دل کـنم کـه   اي نیز با دوستان روشنفکر به اصـطالح انقالبـیم د  چند کلمه

اند؟ از این منجالب بیرون بیایید هاي آمریکایی کشیده شدهچرا به طرف گروهک
هایتـان  بـازي و به آغوش این امت بیدار و رزمنده برگردید و دست از ایـن منـافق  

 هـا را در سـر   چـرا ایـن بمـب   . بردارید و کم به این انقالب اسالمی خنجـر بزنیـد  
   هـاي  دهیـد و چـرا گلولـه   اسـاتید بـزرگ مـا قـرار مـی     ها یـا بـر سـر راه    راهچهار

ها را در جبهۀ حـق  کنید؟ اینتان را بر سینۀ رزمندگان پاسدار خالی میآمریکائی
علیه باطل به کار ببرید و بیایید همه متحد شوید و این فرمودة امام امت را از یاد 

  ».اریدگرایی بردوحدت کلمه را حفظ کنید و دست از گروه«: نبرید که
  

  )ارسنجان 1342 -1365(خادمی شهید احمد 
تشـیع و پیـروي   ] و[کـه همـان راه اسـالم     1راه مـا را ! اي برادران مسئول من

کامل از دستورات این رهبر عزیز است، ادامه دهید و بدانید که تـا روح وحـدت و   
  .شکست براي شما نیست ،طلبی در شماها استروح شهادت
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  )بندرگز 1342 -1362( خالصی حسنغالمشهید  
امام را اگر موقعی ! نآاي پاسداران قر، هاي امام اي بسیجی، اهللا اي امت حزب

 ا باشـید، اي از امام جـد  اگر لحظه و تنها بگذارید و وحدت خود را از دست بدهید
  .رسید مبه فنا و ذلت خواهی

 
  )بندرعباس 1336 -1362( زادهخرمی دومشهري ابراهیم شهید 

بـهاي صدها هزار شـهید زنـده   خونین ما که خون اسالمی انقالب! برادران من
است در دست شما، این امانت را شما باید حفظ امانتی حـساس اکنون  است، هم

  .کنید و حفظ کردن آن فـقـط با ایـثـار و وحـدت کلمه بین مسلمین است
  

  )شیراز 1345 -1362(خرمی سروستانی حجت  شهید 
آخر از شما برادران رزمندة بسیج و مسئولین التماس دعا دارم و از شـما  و در 

و  ]ایـد [ها پیشگام بـوده دعاها و نمازها و مساجد و راهپیمایی] در[می خواهم که 
امـام   1]بـراي [باشید و در نمازهایتان شعار وحدت و دعا به جان رزمندگان و دعا 

رویم تا امام زنـده بمانـد و از   ا میچه داریم از اوست، یادتان نرود که مامت که هر
  .خواهم که مرا حالل کنیدشما می

  
  )آبادنجف 1345 -1361(خزایلی  محمدشهید  

خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و نگذارند تا آنکه نور  یکافران م«

                                                             
 دعایمان: در اصل وصیت  -1
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پـس بـا    ».2برسد، هرچند کـافران را نـاخوش آیـد    1خدا به منتهاي ظهور و اعتال
هاي سبک و سنگین، خود را مهیا کنید و با کافران مبارزه کنیـد بـا سـالح     سالح

است؛ یعنی  3»تفرقواواعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال«ایمان و دستاویز و پشتیبان ما 
  .وحدت متکی به خدا بودن است

  
  )دزفول 1348 -1364( عمرو خسروي علیارشهید   

ماننـد دیگـر    !...و سـید صـالح  برادران بسیج و برادران جلسات شهید بهروزي 
تـر کنیـد و سـعی     شوید و وحدت بین خود را محکم و محکم 4عازم میدان ،شهدا

کنید با یکدیگر مهربان باشید و قـدر یکـدیگر را بدانیـد و بـا یکـدیگر دسـت بـه        
چنـگ بـه ریسـمان وحـدت و مهربـانی و دوسـتی بزنیـد و         ؛ریسمان خدا بزنیـد 

 .امر به معروف و نهی از منکر اسـت  ،شما ۀوظیف دشمنی را کنار بگذارید و بدانید
خداوند شما را دوسـت نـدارد و شـما     ،خود را انجام ندهید ۀیادتان نرود اگر وظیف

  .وارد رحمات اخروي خداوند نخواهید شد
  

  )کاشان 1344 -1362(خوشگو قمصري  مجتبیشهید  
ایم؛ آن روزي بـه پیـروزي    و این را بگویم که ما هنوز به پیروزي نهایی نرسیده

                                                             
 اعالء: تیوص اصل در 1-
ـ  و بـافواههم  اهللا نـور  طفئـوا ی أن دونیری«اشاره به  2- ـ  ان الّـا  اهللای أبی          ؛»الکفـرون  کـره  لـو  و نـوره  تمی
خواهند نور خداوند را با دهانشان خاموش کنند، اما خداوند نخواهد گذاشت تـا اینکـه نـورش را بـه     می«

 32 هیآ توبه، سوره» .نهایت کمال برساند، هرچند که ایشان را خوش نیاید
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ایم که اثـري از ظلـم و جـور سـتمگران بـاقی نمانـده باشـد؛ یعنـی          نهایی رسیده
باید با وحدت کلمه . پس نباید از پاي بنشینیم. هاي اشغالی را آزاد کنیم سرزمین

نباید خودمـان در بـین خودمـان تفرقـه     . و همبستگی کامل کافران را نابود کنیم
این اسالم و یاران اسالم دشمن دارد، دیگر خودمـان در فکـر   قدر  این. ایجاد کنیم

اي جوانانی که از اول در صـحنه  ! و اما اي جوانان غیور و فداکار... خودمان باشیم 
 1حاال هم با وحدت بیشتري به یاري اسالم بشتابید که در این زمان، ایـن ! اید بوده

ه حرف چند نفر کـه هـیچ   خواهد گوش ب ینم. انقالب احتیاج به شما جوانان دارد
شکن زمان، خمینی باشید فقط گوش به فرمان بت. دانند دربارة اسالم بدهید ینم

بـه  . و بعد هم گوش به فرمـان روحانیـت باشـید و وحـدت خـود را حفـظ کنیـد       
وحدت و نمـاز جمعـه اسـت کـه      2نمازهاي جماعت و جهاد بیشتر بروید و همین

  .دشمنان اسالم را نابود کرده است
  

  )اردبیل 1345 -1362( دادخواه احمد شهید 
خواهش من از برادران انجمن و پایگاه است کـه امیـدوارم مـرا ببخشـید و در     

چنان وحدتی داشته باشند که به دهان آمریکـا و شـوروي بزننـد و    پایگاهشان آن
  .اهللاء ان شا 3سنگر خودشان را ترك نگویند

   

                                                             
 نیا و: تیوص اصل در -1
 نیهم با: تیوص اصل در -2
 نگفته: در اصل وصیت -3
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  )دهدشت 1348 -1366(دردمه  قلیشهید  
امـام  . کـنم از تفرقـه دور بمانیـد و بـه وحـدت بپیوندیـد       یتقاضا م 1عشایراز 

عشـایر، ذخـایر انقالبنـد و چـون     : گویـد  یعزیزمان هـم بـه شـما امیـد دارد و مـ     
زدگی در شما نبود، شاید بتوانیم بگوییم که شما مخلص هستید و باید شـما   غرب

  .به جبهه روید و جبهه را گرم نگه دارید
  

  )تبریز 1344 -1362(دهقان  اصغرشهید  
شود که یک انسان باتقوي بـر هـزاران   فقط تقوي است که موجب می !برادران

هـا بـه   ایمان و تقوي در یاران امام حسـین بـود کـه آن   . ایمان مسلط باشدنفر بی
ان ایستادند و تا آخرین قطرة خون خویش جنگیدنـد و  یوسیلۀ آن در مقابل یزید

اساس همین ایمان به خدا و رهبـري امـام امـت و وحـدت     ملت قهرمان ما نیز بر 
کلمه وارد مرحلۀ جنگ برعلیه رژیم تـا دنـدان مسـلح شـدند و چـون بـه هـدف        

ها ایسـتادند  ها و تانکهاي گره کرده در مقابل توپخویش ایمان داشتند با مشت
  .و باالخره پیروز شدند

  
  )ارسنجان 1346 -1362(دهقان  جاللشهید  

رود تـا در حرکـت تکـاملی    که امروز انقالب خونبار اسالمی مـی  دانیدشما می
خود تمام موانع و سدهاي مزاحم انقالب را یکی پس از دیگري از میان بردارد تـا  
اهداف عالیۀ خود را به دست آورد و براي رسـیدن بـه ایـن پیـروزي بـزرگ بایـد       

هـایی کـه بـه    هنیروي عظیم و قدرتمند را به کار گیرد، باید تمـام نیروهـا و گـرو   
                                                             

 رانیعشا: تیوص اصل در -1
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کنند با وحدت و یکپارچگی و انسـجام خـود هـدف واحـدي را     انقالب خدمت می
  .دنبال کنند و با این کار خود انقالب را یاري کنند

  
  )تبریز 1351 -1367( ذاکري ایوبشهید  
خواهد با ایجاد سد در دنیا چشم به قلم شما دوخته و می! آموزان فداکاردانش

باشـد،  » مـرگ بـر جهـانخواران   «خواندن و نوشتن با نوك قلم راهتان مانع درس 
چون شما هستید که نسل آینده را هدایت به وحدت خواهید کرد؛ پس قلم را بـه  
دست گیرید که درس خواندن شما یک مشت و یا بهتـر بگـویم یـک سـد بسـیار      

اهللا بـه امیـد خداونـد    ء بزرگی است در مقابل جهـانخواران شـرق و غـرب، ان شـا    
  .ل در همۀ کارهایتان پیروز و موفق بوده باشیدمتعا

  
  )میناب 1339 -1365(ذاکري قشمی  شاهغالمشهید  

انقالب و جنگ حاضـر باشـید کـه ضـد      ۀچنان در صحـن! شما اي بسـیجیان
انقالب داخلـی و دشـمنان خـارجی، فکـر توطئـه علیـه انقـالب و اسـالم در سـر          

مساجد را نیز کـه پایگاهتـان اسـت،     اهللا است، پس  بسـیج پیرو رسول. 1نپرورانند
اهللا چنـگ زنیـد و بـا      هاي خود قرار دهیـد و بـه حبـل    مرکز علم و تقوا و فعالیت

. اتـحاد و انسجام، جامعه را به سوي وحـدت کلمه و خلوص براي اهللا پیش ببریـد 
  . همیشه گوش به فرمان امام باشید و بدون چون و چرا اوامرش را مطیع باشید

   

                                                             
 برنپرورانند: تیوص اصل در 1-
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  )دهدشت 133 -1367(رجبی  اهللا کرم شهید 
مسـاجد را پـر کـرده و    ! ... برادران عزیز آموزش و پـرورش، همکـاران محتـرم   

بین خود با مهربانی و عدالت رفتـار نماییـد و   . دعاها و عبادات را فراموش ننمایید
گـردد و اتحادمـان،    یصلۀ رحم را فراموش ننمایید که باعث وحدت بـین شـما مـ   

  .باشد یو ایمانمان ضامن پیروزیمان م ١نمایدمیایمانمان را حفظ 
  

  )آران و بیدگل 1346 -1364( رحیمی بیدگلی اهللاءماشاشهید  
نماز جمعه و جماعات را ترك ننمایید و سنگرهاي مساجد الهی را پر کنیـد و  
بدانید که وحدت و صفوف شما در مساجد و مجالس مذهبی، مشت محکمـی بـر   

  .باشد یدهان دشمنان اسالم و قرآن م
  

  )تبریز 1345 -1362( رزقی خسروشاهی رجعف شهید 
هـا روي آوریـد و   قدم باشـید و بـه جبهـه   راه حق را بروید و ثابت! اي برادرانم

صدام و اربابش را به ننگ آورید و راهم را ادامه دهید، وحدت را حفظ کنید و یار 
  .و یاور امام باشید

  
  )اهواز 1346 -1365(فر  یرستم اهللا قدرتشهید  

وحدت کلمه را حفظ کنیـد و  ! برادران پایگاه شهداي محراب و انجمن اسالمی
شـهدا   2هـاي  وقت خانواده  در ضمن، هیچ. همیشه پشتوانۀ همدیگر و اسالم باشید

                                                             
  نماید: وصیت در اصل -1

  خانواده: تیوص اصل در 2-
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  . ها سر بزنید را فراموش نکنید و همیشه به آن
  

  )کازرون 1345 -1366(رضازاده  فرهادشهید  
که حافظ قانون و حقوق ملت ستمدیده هسـتند،  هایی  از مسئولین محترم، آن

هـا بـه وظـایف خـود عمـل       که رزمندگان عزیـز در جبهـه   که همچنان 1خواهم یم
      خواهیـد   یخالصـه اگـر مـ   ... بـه وظـایف خـود عمـل کننـد      2ها هـم  کنند، آن یم

دهندگان راه شهدا باشید، اگر واقعاً دوست دارید مهدي زهرا بیایـد، بـا هـم     ادامه
و برادر باشید، وحدت کلمۀ خـود را حفـظ کنیـد و ایـن را بدانیـد کـه ایـن         برابر

  .چارگان استیانقالب، انقالب ب
  

  )الیگودرز 1343 -1361(رضایی  احمدرضاشهید  
کنـیم کـه بـه    اي جهـاد مـی  باشد که در راه عقـــیدهامروز افتخارمان این می

ماند که پیروز شویم و یا میحقانیت آن کامالً آگاهیم و غیر از این راهی برایمان ن
اي مرگــبار بر فرق دشمن فرود آوریم و لذا به اطالع کلیۀ شهادت را چون اسلحه

رسانم که وحدت کلمه را حفظ نماینـد و بعـد   مردم مسلمان شهرستان خودم می
  .از نماز، امام را دعا کنند

   

                                                             
  خواهم یم و: تیوص اصل در 1-
 زین هم: تیوص اصل در 2-
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  )شهرخمینی 1345 -1362( دریانیآ  رضایی علیشهید  
منـافقین مبـارزه    پشـت جبهـه بـا    الاقل در، به جبهه بیایید توانید نمی اگر... 

 منافقین همان کسانی هستندکه از و بدترند منافقین ازکفار ،کنیدکه به قول امام
 نفـاق و  طریـق تفرقـه و  ه ب خواهند به انقالب صدمه برسانند و می ،راه که شده هر

راه مبارزه بامنافقین  .رندازبین بب نان راآ وحدت، بین مردم دودستگی انداختن در
شـعارهاي   بـا ] نیـز [ و شکن جمعه شرکت کنیـد ]دشمن[ نماز ]در[ این است که

راه  منحـرف نشـدن از   و خالی نگذاشتن مساجد با خود و وحدت و با خود ةکوبند
کـه   مدن فرزندانتان به جبهه جلـوگیري نکنیـد  آ از و ]مبارزه نمایید[  والیت فقیه

 اطاعـت از  ها و این عمل با و »جبهه رفتن واجب کفایی استبه «: فرمایند امام می
  .غرب بزنید گویان شرق و دهان یاوه مشت محکمی بر  توانید می ،والیت فقیه

  
  )تبریز 1341 -1362( رضایی پاکچین مجیدشهید  

امام فرمود که امروز وظیفۀ همه ماست که از اسالم دفاع کنیم و امروز دشمن 
خواهند والیت فقیه را از بـین ببرنـد و    یاند و م متحد شدهداخلی و خارجی با هم 

گونـه کـه بـا     شـما همـان  . روحانیت را از بین ببرند؛ اسالم و قرآن را از بین ببرنـد 
دست نشاندگان آمریکا و شوروي را به جهنم راندیـد، بـاز   ] و[وحدت کلمه عمال 

  .هم وحدت کلمه را حفظ کنید
  

  )همدان 1346 -1362( رعنایی علیشهید  
 !بـرادران  :بسـیج  و اسـالمی  انجمن ایمان با و مخلص برادران با جمله چند اما

سعی کنید که تقواي اسالمی را باال ببرید و در کارهایتان اخالص به خـرج دهیـد   
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سـعی کنیـد وحـدت کلمـه و      .نحو احسن انجام دهیده ب ،و کارها را با دل و جان
   .به اهللا را در کارهایتان حفظ کنید ١لاتحاد از میان شما نرود و ایمان و اتکا

  
  )فسا 1349 -1366(پیشه رعیت اسکندرشهید  

؛ یعنـی  2»او التفرقو واعتصمو بحبل اهللا جمیعاً«و پیام بنده این است که به آیـۀ  
زیرا که وحـدت مـا    ؛؛ عمل نمایید»به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید«

  .باعث شکست دشمنان اسالم می باشد
  

  )شهرکرد 1342 -1362( زاده رفیع محمد علی شهید 
وحـدت را  . ب صـبور باشـید  ئدر برابر مصا !اکبر  اي ملت اهللا ن وآقر  یاوران  اي

چنانچـه از طـرف   ، استقامت کنیـد  .از هیچ ابرقدرت کذایی نترسید حفظ کنید و
تعـالی  ل اهللا عجـ (اي سربازان ولـی عصـر   .3»فاستقم کما امرت«ن به شما امر شد آقر

غافل شوید کـه خـداي نـاکرده     ،مبادا که از فرمانده خود امام زمان !)فرجه الشـریف 
  .ضربه خواهید خورد

  
  )اصفهان 1339 -1360( اخویان زادهرفیع اصغر شهید 

، گوش ٤دیخواهم که امام عزیز را تنها نگذاراز شما و بقیۀ مردم و آشنایان می
جماعـت و   حفظ کـرده، در نمـاز جمعـه و   به فرمان ایشان باشید، وحدت خود را 
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  .اجتماعات مذهبی شرکت کنید
  

  )خدابنده 1344 -1366(رفیعی  امیرعلیشهید  
انـد و در  پیام شهیدان که در کـربالي حسـین، عـراق، خفتـه    ! اي مردم دالور

کشور خونین ایران اسالمی، این است که از اسـالم دسـت برنداریـد و همیشـه از     
از دین و مذهب، از امام امـت دسـت برنداریـد، وحـدت      .حق و مظلوم دفاع کنید

 .ها شرکت نماییدکلمه را حفظ نمایید، در راهپیمایی
 

  )تبریز 1341 -1362( رفیعی بیدراقی حسینغالم شهید 
اللهـی ایـن اسـت کـه دسـت از        وصیت من به عنوان یک پاسدار و یک حزب

او را دوست بدارید و بر  امام هرکس را دوست داشت،. دامن پربرکت امام برندارید
ولین مملکتـی  ئاز مسـ . وحدت کلمـه را حفـظ کنیـد   . هرکس تاخت، بر او بتازید

در هر مقامی هستید، مغرور نشوید و در مسیر جهـاد و شـهادت   . پشتیبانی کنید
  .قدم بردارید

  
  )برخوارومیمه 1346 -1361( کتایونچه رمضانی علی شهید 

چرا که وحـدت   ؛باید وحدت داشته باشیم: ... خواهم با شما سخنانی بگویم می
دنیـا   ۀامروز شما باید بدانید که همـ  .کند ها قوي و استوار می است که ما را در راه
ـ  چرا که می ؛اند علیه ما بسیج شده مـا   .راه کفـر برگرداننـد  ه خواهند ما را دوباره ب

ولی حاضـر   ،رویم کنیم تا سرحد جان و مرگ و شهادت می جنگیم و اعالم می می
  .نیستیم یک قدم به عقب برگردیم

عمر خـود   .راه ما دراز است و انقالب محتاج راه برادران شهیدپرور است ،امروز
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را به بطالت نگذرانید و در برابر دشمنان داخلی و خارجی قوي باشید و مساجد را 
واجبات خدا را اهمیت دهید که نجـات مـا و سـعادت مـا در همـین       .ترك نکنید

  .وحدت خود را حفظ کنید. اخالق خود را نیکو گردانید .است
  

  )فیروزآباد 1350 -1367( روستام ابراهیشهید  
پـی   بیایید دست اتحاد به هم دهید، نگذارید این منافقـان، منافقـانی کـه در   

گردند، در شما نفوذ کنند و شـما را متفـرق سـازند و شـما را از جامعـۀ      وقت می
شـما را از زیـر سـلطۀ آمریکـا و     آیا این روحانیـت نبـود کـه    . روحانیت جدا کنند

ها د با وحدت خود پشت جبههیهاي جنایتکارشان بیرون آوردند؟ بیاینشاندهدست
  .دارید و از اسالم و قرآن دفاع کنیدرا گرم نگه

  
  )بهار 1342 -1362(زارعی  ابراهیمد شهی 

 از برادران بسیجی تقاضا دارم که با کمـال وحـدت و قـدرت فعالیـت نماینـد،     
  1.دهندگان راه شهدا باشندادامه
  

  )فراشبند 1348 -1365(زارعی  اکبرشهید  
هاي حق علیه باطل را پر کنم تا آخرین قطرة خونتان جبههبه شما توصیه می

یکپارچگی خود را حفظ کنید که مبادا خداي نـاکرده دشـمنان   نمایید، وحدت و 
: فرمایـد طـور کـه آیـۀ قـرآن مـی     اي وارد کننـد، همـان  اسالم بتوانند به ما ضـربه 
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همگـی بـه ریسـمان الهـی چنـگ      «؛ یعنی 1»اواعتصمو بحبل اهللا جمیعاً و التفرقو«
  .»بزنید و متفرق نشوید

  
  )فراشبند 1346 -1364(زارعی  اهللا کرامت شهید 

هایی که قدرت دارنـد، بـه    اولین پیامی که به ملت ایران دارم این است که آن
ها واجب است که به جبهه بروند  بر جوان: طور که امام فرمودند همان. جبهه بروند

بنابراین جبهـه را گـرم نگـه داریـد و مـا بایـد       . و نگذارند که دیگران خسته شوند
نقالب بوده و همیشه در ذهنمان باشد کـه در  همیشه گوش به فرمان رهبر کبیر ا

هـاي حـق علیـه     هاي نقدي و جنسـی بـه جبهـه    از کمک. جنگ با آمریکا هستیم
واعتصـموا  «. باطل کوتاهی نفرمایید و وحدت خود را در همـه حـال حفـظ کنیـد    

  ».به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید« ؛2»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا
  

  )ماکو 1347 -1363(زالی  علیشهید  
گوش به فرمان امام امت باشـید   :اهللا دارم این است  پیامی که به برادران حزب

 در رفتـار و  اسـتوار و  در کارهایتـان زیـرك و  . نظـر بگیریـد   در کارها خدا را در و
در  هوشیار باشـید و  !برادران. همواره صبور باشید اعمالتان تقوا را در نظربگیرید و

کـه امـام     طـوري  وحـدت خـود را همـان   . والیت فقیه حرکت کنیـد خط مستقیم 
بـر علیـه کفـار بشـورید کـه ظهـور        بیدار شوید و !برادران. حفظ کنید ،اند فرموده

  .نزدیک است )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت امام زمان
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  )دهدشت 1346 -1367( زمان حسینغالم شهید 
 ،خواهم که از این امانـت الهـی   ولین محترم نظام جمهوري اسالمی میئاز مس

خوبی پاسداري کنید و کاري کنید که مردم بیشتر قـدر  ه ب ،یعنی انقالب اسالمی
این امانت الهی را بدانند و دست وحدت به یکدیگر بدهیـد کـه چنانچـه وحـدت     

ـ      .شود به این امانت ضربه وارد می ،نباشد خـاطر  ه مبادا کـاري کنیـد کـه مـردم ب
خودتــان را بــا مــردم طــۀ ب اســالمی دلســرد شــوند و رابکارهــاي شــما از انقــال

چون هم از نظر مادي و  ،تر کنید و به مردم روستا بیشتر رسیدگی کنید صمیمانه
  .هم از نظر فرهنگی در فقر هستند

  
  )مشهد 1348 -1364(زمانیان یـزدي  ابراهیمشهید  

 همیشه همبستگی و انسـجام خـود را حفـظ کنیـد تـا بـدین      ! هموطنان عزیز
وسیله وحدانیت خود را به دشمنان اسالم نشان دهید، چون در تاریخ ثبـت شـده   

شـما  . باشـد بهترین راه براي نابودي وحـدت یـک جامعـه، تفرقـه مـی     ] که[است 
 از تفرقه دوري کنید و دست به دست هم دهید تا بـدین ! برادران و خواهران عزیز

  .وسیله خار چشم دشمنان باشید
  

  )زرند 1343 -1362( یعقوبی ده پور زمانی علیشهید  
شما هستید که ایران را از زیر یـوغ اسـتعمار    !اي همسنگران ،اي جوانان عزیز

امام خـود   ۀپس اکنون به گفت .و این زالوها را بیرون راندید دیدمریکا بیرون کشیآ
ـ  .بادش کنیمآخواهیم این ویرانه را  می  ۀجنـگ را سـرلوح   ،اول ۀبکوشیم در مرحل

جمهوري اسـالمی ایـران    ]ي[ها روي بیاورید و مرزها دهیم و به جبهه هر کار قرار
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انقـالب   ،تمام کشورهاي مرتجـع عـرب   اهللا از عراق به قدس و شاء  ان .را پر کنید
و دیگر کشورهاي غیراسـالمی نباشـد و یـک وحـدتی      1دشو اسالمی ایران فراگیر

  .یدآوجود ه بین مسلمانان جهان ب
  

  )خوانسار 1340 -1362(زین الدینی  احمدشهید  
بکوش در راه خود سازي که به این طریق است کـه وحـدت از آن بـه    ! برادرم
  ...آیدآید، درك انقالب از آن به دست میدست می

اسالم، امروز احتیاج به وحدت دارد، وحدت خود را حفظ کنید، دنبال دشمن 
جـدا کنیـد،    خودتـان تفرقـه را از بـین خودتـان    ! برادران روستایی. حرکت نکنید

   مسـتقیم و آن هـم بـا    رغیـ  شـود، بلکـه   بدانید دشمن مسـتقیماً وارد عمـل نمـی   
  .افکنیتفرقه
 

  )ارومیه 1344 -1361(ساداتی قلعه  میرفتاحشهید  
کـه انسـان اهللا را بیشـتر    ] اسـت [جبهه نبـردي   ،باطل است جبهه نبرد حق و

ایـن   و .کنـد درك می یقیناَ و را قطعاَ )سالم اهللا علیه(زمان وجود امام ،کندمی  درك
ها را از خودمـان  نآ ،خواهند قدمی در راه خدا بردارندجوانانی که با نیت پاك می

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (امـام زمـان   باید وحدت کلمـه را حفـظ کنـیم و    .دور نکنیم
ـ       را از خودمان راضی کنـیم و  )الشـریف  دهـان  ر بـا وحـدت خـود ضـرباتی بـزنیم ب

  .هاابرقدرت
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  )سلماس 1343 -1365(سالمی  ابراهیمشهید  
وحدت را حفـظ کنیـد و بدانیـد کـه قـدرت خداونـدي حـامی        ! اهللا اي حزب

  .وحدت شماست
 

  )زاهدان 1340 -1365( سالمی عیسیشهید  
خود قرار دهید که دعـا بهتـرین دارو بـراي     ةنددعا را سالح برّ !برادران گرامی

دارد و  رام نگـه مـی  آهـا را   شفا است و همیشه به یاد خدا باشید که ذکر خدا قلب
وحدت اسالمی را حفظ کنید که خداي نکرده دشمن بین شما جدایی نیفکنـد و  

گیـري   خداي نکرده از روحانیت مبارز و عزیـز جـدا نشـوید و از روحانیـت کنـاره     
روز بدبختی مسلمانان و روز عزاي مسلمین و شـادي   ،اگر چنین کردیدنکنید که 

  .دشمنان اسالم است
  

  )قم 1347 -1365(سپهر  احمدشهید  
اي براي پایه   حفظ سنگر در جبهه و پشت جبهه است که پشت جبهه چون 

توانند جبهه را خالی نگذارنـد و  ها که میآن. ساختمان عظیم جبهه و جنگ است
توانند در سنگر دیگري به وظایف خود عمل کنند، همواره گـوش  نمی هایی کهآن

به فرمان امام عزیزمان باشید و وحدت را در سطح کلیۀ اقشار ملـت بـه خصـوص    
قدر حفظ کنید و همیشه در خاطرتـان باشـد کـه تنهـا راهـی کـه       روحانیت گران

  .تواند به ما ضربه بزند از داخل استدشمن می
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  )سمنان 1349 -1365(سراج  علیشهید  
و علـی   )لیـه السـالم  ع(مبادا در غفلت و ذلت بمیریـد کـه حسـین    !جوانان عزیز

و ابوالفضل العباس در ذلت از دنیا نرفتند و مرگ سرخ خـونین را   )لیه السالمع(اکبر
پس چه بهتر که مـرگ   ؛مرگ شما فرا خواهید رسید 1روز بدانید که .حفظ کردند

وحـدت کلمـه و اتحـاد خـود را حفـظ کنیـد و در       . سرخ خونین در راه خدا باشد
جنـگ را   2گاه ها، هیچ انقالب و جنگ حضور داشته باشید و در پشت جبهه ۀصحن

  .فراموش نکنید
  

  )فراشبند 1348 -1364(سرخوش  اهللا کرامت شهید 
نماز جمعـه را  . امام را تنها نگذارید! اولین وصیت من این است که اي برادران

مسـجد سـنگر   «: امام فرمود. تر برگزار کنید و وحدت را حفظ کنید هرچه باشکوه
دانم کـه الزم بـه گفـتن مـن      یم! عزیزان ».است؛ این سنگرها را محکم نگه دارید

  .نیست، چرا؟ چون که ملت آگاهی هستید
  

  )تهران 1344 -1363(سکنجه  محسنشهید  
وصیت بـرادران  وصیتم و سفارشم در واقع همان ! ام برادران و خواهران مکتبی

باشد که امیـدوارم بـه آن دقـت نمـوده و      یشهیدم ناصر پیري و حسین اعظمی م
هـا دوري   از طلبـه . قرآن را زیاد بخوانید و با اخالص به آن عمل کنید. عمل کنید

همیشه بـه یـاد   . به نماز اهمیت فراوان دهید. ها رمز وحدت هستند نکنید که این
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هاي خود قرار  شکن را از برنامه امت، خمینی بت برنامۀ خودسازي امام. خدا باشید
  .منافق را در هر کجا هست، فراموش نکن و با او به مبارزه برخیز. دهید
  

  )زرین شهر 1344 -1365( زيیسلیمیان ر ابراهیمشهید  
روزي فرا رسد که چهرة شماها رو شود که همیشه رو بوده کـه  ! و اي منافقان

مردم و گول زدن مردم ساده و پاك برعلیـه اسـالم،   زینت و تحریک ] و[با آرایش 
کنید و توبه کنید که حـق  تفرقه و به خیال احمقی خود، مردم جاهل را جلب می

را همیشـه در نبـرد و    )لیه السالمع(از قافله عقب نمانید، کاروان حسین .است مرگ
  .1در مسجد و در وحدت مسلمانان، پر از نیرو کنید

  
  )تهران 1345 -1364(سویزي  احمدشهید  

امیـدوارم بـا سـعی و کوشـش بیشـتر بـا       ! مخلصین محل! اي عزیزان بسیجی
  .وحدت کلمه در انجام وظایفتان کوتاهی نکنید

  
  )سراب 1341 -1360(مهینی سیدي  جبارشهید  

توانند وحدت کلمـه را حفـظ نماینـد و    پیام من به برادرانم این است که تا می
ها کینه و دشـمنی  و نگذارند، که ضد انقالب بین آن رفتار باشندبا همدیگر خوش

  .ایجاد کند
  
  

                                                             
 کشیده: در اصل وصیت -1
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  )دامغان 1339 -1361( سیفی ابوالقاسمشهید  
تعالی شاهدیم که چگونه همچنان انقالبمان مـواج  با لطف حق! تو اي هموطن

    رود و در صــدور انقالبمــان یعنــی اســالممان هــر روز و خروشــان بــه پــیش مــی
بینـیم؛ همچنـان   گراها را رو بـه زوال و نیسـتی مـی   و ملی هاتریم و گروهکموفق

  .امیدوار و حاضر در صحنه باشید، وحدت را حفظ کنید
  

  )شهرري 1346 -1367(شاهوار  ابوالفضلشهید  
چند تا تذکر بود که اول براي خودم و بعد براي یـادآوري بـراي شـما عزیـزان     

هه، مسـجد و بسـیج را خـالی    وقت اسالم، انقالب، جببگویم و آن این بود که هیچ
نگذارید و همیشه در برابر حوادث مقاوم باشید و همیشه وحدت خودتان را حفظ 

  .کنید
  

  )تهران 1345 -1365(شفاعت  علیبخششهید  
اي که هستید چه از نظر درسـی، کـاري، نفسـی و    در هر جبهه! اي بسیجیان

سراپا گـوش بـه فرمایشـات     مبارزه با کافران، هرگز امام عزیزمان را از یاد مبرید و
و محبت و دوستی را بین خـود  مرد دوران باشید و وحدت و همبستگی آن بزرگ

  .افزایش دهید تا به سرمنزل مقصود برسید
  

  )شهرکرد 1346 -1363( قهفرخی  شکوهی علی شهید 
کنـیم و نگـذاریم کـه بـین ماهـا       هپیش وحدت را باید امروزه ما !برادران عزیز
 ،اي کـه تـاکنون اسـالم خـورده     تـرین ضـربه   چـون االن بـزرگ   ،تفرقه ایجاد شود
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بـین   مـا را از  کردنـد و  اسـتفاده مـی   ها بـوده کـه دشـمنان سـوء     ازهمین جدایی
هـواي   ،کنید که تقواي ما هرچه بیشتر باشد ۀتقوا را پیش !برادران عزیز. بردند می

بخشد براي مبارزه  به او انسانیت می سازد و تقوا انسان را می تر است ونفس ما کم
  .با دشمنان اسالم

  
  )آبادعلی 1332 -1365(شکی  احمدشهید  

 هـاي منحـرف و  خبـر و گـروه  دارهاي از خـدا بـی  مبادا به خاطر اینکه سرمایه
کسانی که در رژیم پهلوي حامی و دعاگوي خاندان کثیف پهلوي بودند، امروز بـه  

اینکه خود را در جامعۀ اسالمی نفوذ دهند و کارهاي مسلمانان را در دست خاطر 
بگیرند، بین شما اختالف بیندازند و شما را هم به جان یکدیگر بیندازند و به قول 

باشد؛ شما وحدت خـود را حفـظ کنیـد و    » تفرقه بینداز و حکومت بکن«معروف 
لی اهللا صـ (عبـداهللا ت محمـدبن احترام یکدیگر را داشته باشید که پیامبر خدا، حضر

، اگـر بـه   »باشـند تمام مسلمانان با هم برادر دینی مـی «: فرمودند) علیه و آله و سلم
خبرها را بخورید، فـرداي قیامـت   جملۀ پیامبر گوش نکنید و فریب این از خدا بی

  .پیامبر جلوي شما را خواهند گرفت
  

  )نائین 1342 -1361(شمسایی  ابراهیمشهید  
خواهم که وحدت کلمه را حفـظ کـرده و بـا اتحـاد و یکـی      برادران میاز همۀ 

اگر تـا بـه حـال افـرادي بـا      . شدن جامعه را به سوي ترقی و پیشرفت سوق دهند
اند، دیگر به پاس احترام به خون شهدا بیرون بریزنـد و بـا   همدیگر کدورتی داشته

بـه اتحـاد جهـان     قلبی مملو از عطوفت و مهربانی در جامعه با هم کار کننـد کـه  
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  .توان گرفتمی
  

  )قم 1336 -1363(صادقی  اسماعیلشهید  
بـه   کـنم چند سفارش به برادران سپاه و ارتش و دیگـر نیروهـاي مسـلح مـی    

 :هـا، اگـر خداونـد متعـال قبـول بفرمایـد      سـوز آن تر و دلعنوان یک برادر کوچک
نـه بـه    ،باشـد ترین شرایط توکلشان بـه خـدا   همیشه به یاد خدا باشند، در سخت

رفته و از خدا کمک بخواهند چون خداوند خودش وعـده داده کـه   هاي پیشسالح
کنم، در مقابل مشکالت صـبر و اسـتقامت کنیـد، پیـروزي بـا      من کمک شما می

لشکریان اسالم است، وحدت خودتان را حفظ کنید که دشمنان اسالم نتوانند در 
تر تجمع کنید و به روحیۀ همـدیگر  شما نفوذ کنند و اختالف بیندازند؛ با هم بیش

  ... آشناتر شوید
. ها پیشـروي کننـد  ارتش و سپاه و جهاد باید وحدت داشته باشند تا در جبهه

ایـد و در زمـان   توجه داشته باشید در موقعیت حساس قـرار گرفتـه  ! برادران سپاه
  ... ایدحساسی قرار گرفته

  
  )ابهر 1340 -1362(صالحی  جعفرشهید  

همیشـه مکتبتـان   . وحدت خود را با روحانیت حفظ کنید. باشیدهدف داشته 
گول دشـمنان اسـالم را نخوریـد، دشـمنان اسـالم هرگونـه       . مکتب اسالمی باشد

نگذاریـد خـون   . در فکـر اسـالم و مستضـعفین باشـید    . پوشـند لباس به تـن مـی  
  .مال بشودشهیدانمان پاي
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  )اصفهان 1345 -1362( مورنانیصدیقی  احمد شهید 
دهم که نفاق را از خود دور کنید و دسـت  شماها را قسم می! برادران عزیز اي

  .وحدت به هم دهید و براي رضاي خدا کار کنید
  

  )دهدشت 1349 -1366(زاده صفري ابراهیمشهید  
خواهم وحدت را حفظ کنیـد و از هـم متفـرق نشـوید و     از شما روستاییان می

ان دینی تفرقـه بیندازنـد،   رشما و برادخواهند بین آن کسانی که می] به سخنان[
پذیرد و خائنین را در بین خودتـان و در  ها را نمیزیرا مکتب آن ؛گوش فرا ندهید

و بـین   ١خواهنـد شـما را بفریبنـد   مـی  زیرا هر لحظـه   ؛مسائل روز شرکت ندهید
  .برادران شما تفرقه بیندازند و شما را از جنگ فراري دهند

  
  )زنجان 1340 -1362(صفوي  نسیدابوالحسشهید  

شما را به خدا قسم وحدت را حفظ کنید و ایثارگرانه از دولت مکتبی حمایت 
  .نورزیدکنید و از هر گونه کمک دریغ 

  
  )کازرون 1349 -1367( صمیمی علیچراغ شهید 

خـواهم کـه همیشـه گـوش بـه حـرف امـام عزیزمـان         اهللا می از برادران حزب
و با وحدت خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنیـد و همیشـه    ٢دیباش

  .در صحنه باشید
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  )آباده 1347 -1364(صمیمی  مهرانشهید  
اگر توانایی رفـتن بـه   : هاي خودم دارم اینکهسفارشی که براي هم سن و سال

ها را با حضور خـود گـرم   ها نیاز دارند؛ همت کنند و جبههها را دارند، جبههجبهه
هـا هسـتید، بـه واهللا قسـم بـا اشـخاص       و اگر در پشت جبهه 1دارند محکم نگه و

خواهند از موقعیت جنگ سوء استفاده کنند، مبارزه ضدانقالب و اشخاصی که می
کنید؛ چونکه اگر در جامعه کاري را مشاهده کنید که بـر خـالف منـافع اسـالم و     

پـا گذاشـته و در آخـرت    انقالب است، اگر سکوت کنید، خون تمام شـهدا را زیـر   
هاي وحدت و یگانگی را مسئول خواهید بود؛ همیشه سعی کنید در جامعه انگیزه

خواهند در جامعه تفرقه ایجاد کنند، سـتیز  ایجاد کنید و با تمام اشخاصی که می
  .کنید، گرچه به ضرر آبروي شما در جامعه باشد

  
  )اسدآباد 1345 -1366( جمیل ضحاکی نارسالشهید  
مرا به امام برسانید و نگذارید امام تنها باشد و وحدت و برادري را حفظ سالم 

کن اي وارد سازند، ریشهخواهند به انقالب و اسالم صدمهکنید و کسانی را که می
  .کنید
  

  )زرین شهر 1330 -1360( ریزي طالبیان یامیرقلشهید  
زحمـات  و پیامی که براي برادرانم دارم، این است که ضـمن عـرض پـوزش از    

باشـند و در راه اعـتالي اسـالم     خواهم که همواره بـه یـاد اسـالم   آنان، از آنان می
شوم که مواظب باشید که بـا تبلیغـات سـوء دشـمن و     مجدداً متذکر می. بکوشند
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نمـا  چه بسا دوستان نادان، روحانیـت مبـارز کوبیـده نشـوند و تعـدادي روحـانی      
طلـبم و همگـی را بـه    همگی حاللیـت مـی  و باالخره از ... خودشان را جا نزنند و 

کـنم و از  وحدت و یکپارچگی و استقامت و صبر در راه رسیدن به اهللا دعوت مـی 
  .خواهم همیشه هوشیار و بیدار باشیدشما می

 
  )آشتیان 1338 -1365( آشتیانی طاهري نابوالحسشهید  

دست از باید تا آخرین لحظات عمرمان با هم، شعار را به شعور تبدیل کنیم و 
و  ٢یمبرنـدار اسـت،   1ایمان که همان واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهـات 

طلبی را در خود تقویت کنیم و به جهاد بپردازیم و بدانیم کـه ایمـان   روح شهادت
ق ئما و رهبري امام بزرگوار و وحدت امت بود که توانست بر این همه مشکالت فـا 

  .آید
  

  )مرند 1343 -1362(طلعت  ابراهیمشهید  
زننـد و بـین مـردم    دنبال آن روحانیون نشوید که وحدت ملت را به هـم مـی  

بیایید  !ام این است که آقایان محترمها توصیهکنند و من به آنتشویش ایجاد می
 وحدت اسالمی را حفظ کنید، امروز فرصت هست، خدا نکرده فردا اگر فرصـت از 

  .دست به سرتان ببریددهند نمی دستمان رفت، دیگر جهانخواران فرصت
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  )نهاوند 1344 -1365( ظفري علیفتحشهید  
ها نبودنـد،   جا از روحانیت دفاع کنید که اگر این خواهیم که در همه یاز شما م

. طـور کـه اماممـان گفتـه اسـت      وحدت کلمه داشته باشید، همان. اسالم هم نبود
ایـن اسـتکبار جهـانی را    ها را به سوي آمریکا نشانه بگیرید تـا   ها و قلم تمام سالح
  .نابود کنیم

  
  )کرج 1345 -1364( عباسی اهللانبیشهید  
ولی سعی کنید پس از اتمام درستان  ،خوب درس بخوانید! موزان عزیزآدانش

اگـر خـون شـهدا و     ،لـت نبـود  مخود را گم نکنید و بدانید که اگـر زحمـات ایـن    
نمازهایتـان را  . رسـیدید نمی جاییه شماها ب ،هاي این سري جوانان نبودجانبازي

 ؛وحدتتان را حفـظ کنیـد   سعی کنید اول وقت و حداالمکان با جماعت بخوانید و
بلکه از ایمان و اتحادمـان بـه لـرزه     ،ترسندنمی هاي ماها از سالحچراکه ابرقدرت

  .افتندمی
  

  )آبادخرم 1344 -1371(زاده عبداهللا اهللاحجتشهید  
ه ریسمان الهی باید چنگ بزنیم و از تفرقــــه  باشد و بامیدمان به خداوند می

باشـد کـه   ترین آفت اجتماع ما مسلمانان، وحـدت مـی  م که بزرگیخودداري نمای
جو اجـــازه ندهیم که علیـه  طلب و سودکنیم و به افراد فرصت 1باید از آن پیروي

  .انقالب ما توطئه کنند
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  )بناب 1340 -1360( هیلعبدال علیجروا شهید 
دهـم کـه از   شما را به خون پاك شهیدان قسم مـی ! و مادران و برادرانپدران 

وحدتتان را حفظ نمایید و به روحانیت و سپاه، بیشـتر   ،تفرقه و دورویی بپرهیزید
 الهی را طی کنیـد، مگذاریـد کـه میـان    ] ي[نظر افکنید و خط مشی این دو نیرو

  .روحانیت و سپاه نفاق رخنه کند
  

  )تهران 1348 -1367(علمداریان  احمدشهید  
طور که خداوند به شـما  تۀ امام حفظ کنید و همانفوحدت خودتان را طبق گ
  .١چنگ زده و متفرق نشوید ]الهی[فرمان داده است به ریسمان

  
  )شهرري 1341 -1362(علی میرزالو  اکبرشهید  

ســاز حکومــت عــدل جهــانی بــه رهبــري مهــدي ایــن انقــالب را کــه زمینــه
اش تحویـل دهیـد بـا    است، بـه صـاحب اصـلی    )تعالی فرجه الشـریف ل اهللا عج(موعود

اي در صفوف شما وحدت و همبستگی، صفوف خویش را مستحکم کنید تا بیگانه
  .رخنه نکند

  
 )بندرانزلی 1340 -1363( غالمی خمیران رضاشهید  

بـا  ] همـراه [یکی از پیامدهاي مبارزات اسالمی و مبارزة خونبار میهن اسالمی 
هـایی  گاهتکیه 2پیامبرگونۀ امام امت بر علیه نظام کفر جهانی، پدید آمدنرهبري 
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اساسی در حیات و  2که در حقیقت، محور] است[» کربال« 1تعیین کننده از جمله
باشد که امیدوارم هرچه زودتر با نصـرت الهـی و   و ادامۀ مبارزة انقالب اسالمی می

  .ها برسیمهمراه با وحدت ما به این هدف
  

  )مالیر 1335 -1365( غیاثوند جواد شهید 
هـا جهـاد در راه خـدا اسـت،     به وظایف دینی خود عمل نمایید که یکی از آن

وحدت را حفظ نمایید، گوش به فرمـان پیـر جمـاران، قاتـل سـتمگران باشـید و       
هاي خداي ناکرده پشت وي را خالی نکنید و گوش به حرف چپ و راست و وعده

  .اجانب ندهید
  

  )سنقر 1343 -1365(غیاثی  بهزادشهید  
ها با هواپیما راه است تا بـه ایـران   بدانید که در کشورهایی که ساعت !عزیزانم

بیایند، عدة کثیري از ملت آن کشور هسـتند کـه در شـادي و در پیـروزي شـما      
هاي شما عزا دارنـد و در انتظـار پیـروزي کامـل شـما      شادند و در غم) حزب اهللا(

یزان بتوانند احکام قرآن را در آن کشور پیـاده کننـد؛   هستند که با کمک شما عز
تـر بـر دهـان    هـا را محکـم  پس با هم وحدت داشته باشید و با وحدت خود مشت

شرق و غرب بزنید و شعارها را که همیشه با عمل خود ثابت کردید، بیشتر جامـۀ  
  .عمل بپوشانید

  

                                                             
 نام به: تیوص اصل در -1
 محور در: تیوص اصل در -2



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      136
 

  )قزوین 1343 -1365(فانی  ابوالقاسمشهید  
بر امت حاضر در صـحنه کـه بـا حضـور خـود و پشـتیبانی از       با سالم و درود 

انقالب و امام و رزمندگان، توانستند دوباره وحدت اسالمی را بـه جهانیـان نشـان    
دهند و با صداي بلند اعالم کننـد کـه فقـط اسـالم اسـت کـه شـما را از دسـت         

  .دهدها نجات میاستثمار و استکبار و از دست ابرقدرت
 

  )اردبیل 1349 -1365(اللهی  فتح قادرشهید  
بیایید به سـوي  . تفنگم را زمین نگذارید! اما دوستان و همکالسان و هموطنان

. سـنگرتان را حفـظ کنیـد   . قلمتان را زمین نگذاریـد . خدا را فراموش نکنید .خدا
وحدت کلمه را حفـظ کنیـد و نـابود سـازید نفـس      . اجتماع کنید. درس بخوانید

نمازهاي جمعه و جماعـت و یومیـه را   . آورد یسر شما م شیطانی را که بالهایی بر
. قـدر یکـدیگر را بدانیـد   . در توسالت و دعاهاي کمیل شرکت نمایید. به جا آورید

. را بر تمـامی جهـان صـادر کنیـد     »ال اله اال اهللا«در راه خدا قدم بردارید و پرچم 
  .امام را دعا کنید و از همه باالتر مواظب عملتان باشید

  
  )جلفا 1341 -1362(فتحی  علیفضلشهید  

اهللا روزي برسد که کربالي حسـینی را آزاد کنـیم و یـاد قـدس عزیـز      ء شا  ان
بـا هـم   ! بـرادران . قدس در انتظـار ماسـت  . قدس از ما انتظار دارد! برادران. باشیم

وحدت داشته باشید تا قدس عزیز را با وحـدت یکـدیگر بـه یـاري پروردگـار آزاد      
ریـزد و ریختـه    یریختـه شـده و مـ   ] در آن[ون هزاران مظلوم کنیم؛ قدسی که خ

باید دانست که اگر نفرین و لعنت ابدي، نثار ایـن خائنـان شـود کـم     . خواهد شد
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باید این جنایتکاران بزرگ تاریخ را نابود کرد تا مردم محـروم و مستضـعف   . است
پرچمـدار  مـا بـه انقالبمـان و روحانیتمـان کـه      . جهان به حقوق حق خود برسـند 

اگـر  . اماممان و به خون پاك شهیدانمان عالقه داریم] به[انقالب اسالمی هستند، 
من و تو نرویم و جلو تجاوزگران را نگیریم، پس چه کسی بـرود؟ آن وقـت مسـلم    

پـس چقـدر   . کنـد  یآید و هستی ما را بـه نیسـتی تبـدیل مـ     یاست که دشمن م
دوسـتان و  . ن بکشد و آمـاده کنـد  ارزشمند است که انسان خود را از لجنزار بیرو

وحدت خود را حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعـه کـه   ! آشنایانم و همشهریانم
هاي خـوار بزنیـد و    باشد، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت یترین سالح ما م بزرگ

  .گذارید یدانم هم نم یمبادا امام امت، این قلب و هدیۀ خدا را تنها بگذارید و م
  

  )کرمانشاه 1340 -1360(فدایی  لاسماعیشهید  
براي احیاي این حکومـت اسـالمی یعنـی   ! مملکت دستان این به شما اي کار

کـه ایـن    1اي به منافع گروهی و شخصی بپردازیدحکومت اهللا بکوشید و مبادا ذره
هـا  خون شهدا و رنج مستضعفان بود که شما را بنا به گفتۀ اماممان بر ایـن پسـت  

تالش خویش را براي تداوم بخشیدن به انقالب اسالمی حفـظ و  وحدت و . بنشاند
  .مبادا از مسیر اصلی یعنی رسیدن به اهللا منحرف شوید

  
  )شوشتر 1345 -1363( زادهفرج موسی شهید 

قدر را بدانیـد؛ بـه رهنمودهـاي او گـوش فـرا دهیـد و در       قدر این رهبر گران
بنـد بـه او باشـید و از فرمـان او سـرپیچی      قرار دهید و پـاي ] الگو[زندگانی خود 
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نکنید؛ وحدت را حفظ کنید تا انقالب نوجوان ما بتواند روي پاي خـود بایسـتد و   
  .همچنان سیر تکاملی خود را ادامه دهد

  
  )تبریز 1338 -1360( فرشباف نادرشهید  
ولوژیکی ئباید اول وحدت اید ،یک مبارزه را شروع کنید 1یداگر خواست !برادرم

ولوژیکی ئبلکـه ایـن مـرز ایـد     ،اسالم مرز ندارد ؛داشته باشیم و بعد وحدت مبارزه
  .کنداست که این مرزها را مشخص می

 
  )بهبهان 1344 -1364(فالح اسالمی  اهللا لطفشهید  

الخصوص انجمن اسالمی میثم تمار، ]علی[هاي اسالمی،  و شما برادران انجمن
حـافظ و  ! )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (زمان پاسداران گمنام و سربازان واقعی امام

نگهبان خون پاك شهدا باشـید و سـنگرهاي مسـاجد را محکـم نگـه داریـد کـه        
اهللا وحشـت دارنـد و فنـاي      دشمنان اسالم و انقالب اسـالمی از مسـاجد و حـزب   

پایدار و استوار باشید و از هـیچ  . 2بینند یخویش را در وحدت و همبستگی شما م
  .رت اهللا هراسی نداشته باشیدقدرتی جز قد

  
  )ابرکوه 1344 -1367(مهرآبادي فالح  جوادشهید  

باشید و با وحدت بیشـتر در راه   اهللا ایمان داشته به راه پاك روح! اي دوستان
 .اهداف جمهوري اسالمی پیش بروید
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  )جهرم 1330 -1362( فوالدي فوالدشهید  
جبهه را فراموش نکنند و وحـدت را  از تمام برادران و خواهران تقاضا دارم که 

  .و مسجد را خالی نگذارند] کنند[حفظ 
  

  )آبادنجف 1337 -1361(فیروزبخت  احمدشهید  
بـه ارادة تـو و    1و اینک امروز بار دیگر جمعـی  :سخنی با تو! اما خداي مهربان

براي تو، احیاي دین ترا کردند؛ وحدت در کالم و عملشان گویاي توحید توسـت،  
مظهـر عـدل توسـت، و والیـت بـر حـق       فرود شمشیرهایشان بر تارك سـتمگران  

  .خمینی، نشانگر استمرار در خط نبوت توست
 

  )اصفهان 1342 -1363(قادري  اکبرشهید  
خواهم که وحدت را خود حفـظ کنیـد و راه   از شما می! ... اي مردم شهیدپرور

  .و روش امام عزیزمان، این ابراهیم زمان و حسین زمان را مالك خود قرار دهید
  

  )رشت 1346 -1365(الیق برحق  اهللا فیضشهید  
وصایایی به برادران انجمن اسالمی شهید مطهري خمیران زاهـدان دارم و آن  

حفظ کنید و سـعی کنیـد از هـر گونـه     وحدت خود را همچنان ! ... اینکه برادران
طلبـان و دشـمنان    اختالف و تفرقه خودداري نمایید، زیرا از این موقعیت، فرصـت 

انقالب، به خوبی سوءاستفاده کرده و کارهاي شیطانی خود را برعلیه انقالب انجام 
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  .دهند یم
  

 )آبادخرم 1342 -1365(ماسوري  مجتبیشهید  
کـاري نیـک انجـام    . همیشه تقوا را پیشه کنیـد ! اللهی  دوستان، برادران حزب

خسـتگی بـه خـود راه    . در مقابل دشمنان انقالب، مثل کوه اسـتوار باشـید  . دهید
در نمازهـاي جمعـه و   . گوش به فرمان رهبر عزیز و عظیم انقـالب باشـید  . ندهید

هـا و   جماعات و دعاهاي کمیـل و غیـره شـرکت مسـتمر داشـته باشـید و جبهـه       
در مقابـل  . و سنگر مهم بـراي انقـالب هسـتند، خـالی نگذاریـد     که د] را[مساجد 

ها بـه طـور سرسـخت مقابلـه کنیـد و اجـازة        عناصر استکبار جهانی در شهرستان
کنیـد،   یدر آخر، در محل کار، هرکجا خدمت مـ . ها ندهید گونه فعالیت به آن هیچ

  .وحدت را حفظ نمایید
  

  )مشهد 1340 -1361(محقق  علیغالمشهید  
درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، امـام  با 

کفن کربالي ایران و به شما که در  خمینی و با درود به روان پاك شهیدان گلگون
خـارجی  ] و[پشت جبهه با بودن خود در صحنه، ستون پنجم ضد انقالب داخلـی  

بـزرگ و از زن و مـرد، بـه    مملکت را از کوچـک و   1که عزیزان] مغلوب کردید[را 
هـا و باهنرهـا و    یهـا و رجـای   یخاك و خون کشیدند و شهیدشان کردنـد؛ بهشـت  

شما توانستید با اتحاد خـود ایـن افـراد تروریسـت و منـافق را بـه       . نژادها یهاشم
ها و هم فکرانشان را و درود بـر   يصدرها و رجو یدان تاریخ بیندازید؛ امثال بن زباله
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 لمـۀ شهیدپرور ایران که توانستید بـا همبسـتگی و وحـدت ک    شما ملت قهرمان و
  .هاي جهانخوار را از سر ملت مستضعف قطع کنید خود دست ابرقدرت

  
  )زنجان 1346 -1365(محمدي  قاسمشهید  

ه خواهم که با حفظ وحدت خود و همیشه در صـحن  یپایگاهی م از برادران هم
رفـت، آن را تکمیـل کننـد و    ) لیـه السـالم  ع(و سنگر بودن خود، راهی کـه حسـین  

خستگی دنیایی را نادیده گرفتـه و در مقابـل مشـکالت مقاومـت نشـان دهنـد و       
افتد، بردارند و با هر وسیلۀ دیگري ظلمـت   یکه از دست شهدا م] را[هایی  اسلحه

  .ها را ادامه دهند ها را پاك گردانند و راه آن را و ظلمت
  

  )خمین 1347 -1365(محمودي  حسینشهید  
چنـین شـرایط در    همیشه به یاد خدا باشـید و در  ...؛ برادران سپاه و ارتش به

اسـتقامت کنیـد؛ پیـروزي بـا اسـالم اسـت و وحـدت        ] و[مقابل مشکالت، صـبر  
را حفظ کنید که دشمنان اسالم نتوانند در شما نفـوذ کننـد و اخـتالف     1خودتان
  .بیندازند

  
  )شهرري 1338 -1361(مسیان مقدم  رضاغالمشهید  

شما نیز قهرمـانی را  ! ورزشکاران عزیز. همیشه وحدت عمل را از دست ندهید
وحـدت  . در خوب بازي کردن نبینید؛ در اخـالق و کـردار خـوب داشـتن ببینیـد     

مقام و مرتبه، شما را از یکـدیگر دور نکنـد کـه خـداي نـاکرده بـه       . داشته باشید
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  .شوید یانحراف و تباهی کشیده م
  

  )زرین شهر 1346 -1365(مؤذنی بیستگانی  مجیدشهید  
خواهیـد خـود را بـه عنـوان دوسـت ملـت و        یو اما چند کلمه با شماها که مـ 

گرانـه برداریـد و    دسـت از ایـن کارهـاي منـافق    : طرفدار اسالم و انقالب جا زنیـد 
خواهید براي  یباشد و اگر واقعاً م] گرم[ل جنگ ئبگذارید که ملت سرشان به مسا

بکنید، بیایید پشت کار را بگیرید و جنـگ را تمـام کنیـد و دسـت از     ملت کاري 
  .گرایی بردارید و وحدت را حفظ کنید گروه
  

  )لنگرود 1343 -1362( میرهاشمشهید  ،کلهپلت میرباهوش 
برسانید و بگویید که ... ولین، ادارات و سپاه و بسیج و ارتش و سئپیام مرا به م

هاي کفار و فقیه بر دهان دشمن بکوبید و نقشهبا وحدت کلمه و پیروي از والیت 
  .ب سازیدآمنافقین را نقش بر 

  
  )گناباد 1342 -1363(میرمحرابی  رضاغالمشهید  

هـاي   ولیتی بس خطیرتر از رزمندگان جبهـه ئشما مس! اي عزیزان پشت جبهه
اهللا دست به توطئـه   کوچه، همچون یهودان زمان رسول 1زیرا شیاطین ؛نبرد دارید

نمایند و این شما هستید که بـا وحـدت کلمـه و لبیـک      یجویی م زنند و بهانه یم
نصایح رهبر عزیز انقالب اسالمی، راه نجـات خـود و اسـالم و ممالـک     ] به[گفتن 
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ب تاریخ، پند بزرگی براي ما بشـود و دیگـر   ئباشد که مصا. 1دیپیمای یاسالمی را م
ار حسـاس اسـت و دشـمنان    غافل نشویم؛ خصوصاً در این برهه از زمان کـه بسـی  

هاي خـود را چنـد برابـر نمـوده و نیـاز بـه وقـت         اسالم و انقالب، توطئه و نیرنگ
  .بیشتري دارند

  
  )فیروزآباد 1328 -1365( دنژا يمیر قیطاسشهید  

و ) لیـه السـالم  ع(اهللا و پیـروان راه حسـین    وصیتی دارم به تمامی برادران حـزب 
مثل کوه مقاوم و اسـتوار  ! که اي دالوران و عزیزان )لیه السالمع(موالي متقیان علی
، به ریسـمان  2»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا« ۀمبارک ۀباشید و بر اساس آی

الهی چنگ زنید و وحدت و انسجام خود را، هرچه بیشتر مستحکم سازید تا مبادا 
  .3ورنداي وارد آ منافقین کوردل بتوانند در وحدت و انسجام شما خدشه

  
  )ردسکنب 1345 -1363(نخعی  حامدشهید  

ها هرچه ضـربه خوردنـد، از   تمام ابرقدرت: سخنی هم به شما برادران بسیجی
توانیـد همیشـه وحـدت کلمـه     این همبستگی شما برادران بسیجی است، تـا مـی  

  .داشته باشید
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  )اردبیل 1338 -1365(نژادصفري  محرمشهید  
خواهم، دسـت بـه دسـت هـم دهنـد و       یام م دینیاز تمام برادران و خواهران 

  .ها را از بین ببرند وحدت کلمه را حفظ کنند و این ابرقدرت
  

  )طبس 1345 -1362(نوروزي  رضاغالمشهید  
خواهم که گوش به فرمان رهبر انقالب باشید و بـا   یاز شما مردم شهیدپرور م

هرگونـه تجـاوز داخلـی و     1قدر بزرگ، امکـان  الهام از فرمان و دستورات این عالی
خارجی را از دشمن سلب کنید و نگذارید کـه منـافقین کـوردل و ضـدانقالب در     
میان شما رسوخ کرده و از درون باعث از هم پاشیدن این وحدت بـزرگ اسـالمی   

خواهم که با وحدت و پشـتکار هرچـه بیشـتر، در     یبشوند و از تمام همسنگرانم م
اسالمی را به دست بگیرنـد   ۀاین جامع ةآیند سنگر کالس حضور به هم رسانده و

و نکند که سنگر کالس را خالی بگذارنـد کـه در ایـن صـورت، شـما پـیش خـدا        
  .ول خواهید بودئمس

 
  )شیراز 1340 -1361(نوروزي  اهللا قدرتشهید  

وحـدت و یگـانگی را حفـظ    : پیام من به شما این اسـت کـه  ! اي امت قهرمان
به نداي رهبر انقالب لبیک گفتـه و بعـد نـابودي    کرده و بعد با یک بسیج بزرگ، 

موقعی ایران و تمام کشورهاي تحت سـلطه از زیـر یـوغ    . شرك را به دنبال آورید
گردد ]می[آید و یکرنگی و محبت و عشق و برادري آشکار  یبیرون م ٢مسامپریالی
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بـا وحـدت و خودآگـاهی کامـل و اتحـاد وسـیع خـود، بـر         ! که اي امـت قهرمـان  
بـه   ١مسـ بتازید کـه ایمـان، تنهـا سـالح پـر قـوت شماسـت و امپریالی       ستمگران 

سرکردگی آن آمریکاي جهانخوار و دیگر وابستگان او در خارج و داخل، فاقد ایـن  
  .تحفه و سالح هستند

  
  )آبدانان 1348 -1366(نوري کیکاوس شهید 

خواهم امام امت را یاري فرمایید و در صحنه حاضـر   یاهللا م  از شما امت حزب
  .ها را با وحدت و دین خود، از پا درآورید باشید و تمام ابرقدرت

  
  )تبریز 1342 -1363(نوین  ارضغالمشهید  

با وحدت کلمه به رهبـري امـام عزیـز، اسـالم را در      ا وبا ایمان و توکل بر خد
تمـامی بـرادران    ةسخنی هم دربـار ... سطح عالم گسترش دهید، دعا زیاد بخوانید

   اللهی دارم و آن اینکه شما با اخـالق اسـالمی و بـا امـر بـه معـروف کـردن         حزب
توانید مردم را به خود جلب کنید و زیاد قرآن بخوانید و راه شـهیدان را ادامـه   می

خـواهم وحـدت خـود    دادن این است که اعمال صالح انجام بدهید و از شـما مـی  
ما اختالف ایجاد شـود و در  نباید بین ش! راحفظ کنید و مخصوصاً برادران کوچک

اللهـی دارم؛ اول اینکـه حجـاب اسـالمی را      آخر، سخنی با تمامی خواهران حزب
کنـد و بـه یـاد    رعایت کنید؛ چون حفظ حجاب شما چشـم منافقـان را کـور مـی    

هاي خود دفاع کنید داشته باشید که حجاب شما سنگر اسالم است، پس از سنگر
خود را محکم و استوار کنید و حتی بین شـما   ها  را حفظ کنید و وحدتو سنگر
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  .اللهی نیز نباید اختالف ایجاد شود و دیگر، زیاد قرآن بخوانید حزب خواهران 
  

  )مسجد سلیمان 1345 -1360( نیاکان بابادي کورش شهید 
: فرمایـد  یبدهید که مـ  )لیه السالمع(گوش به حرف امام خود، حسین! اي مردم

زیر یوغ ستمگر رهایی یابید و تن بـه  ] از[و  »آزاده باشیداگر دین ندارید، الاقل «
به این درجه ] که ما را[که تنها راهی  فهمیممی پس ما . هر ذلت و خواري ندهید

پس بلند شویم با هم وحدت ایجاد کنیم تا . باشد ی، جهاد در راه خدا م1رساند یم
  .دیگر مستکبرین خیال خامی نکنند

 

  )بهار 1344 -1362(وجدانی وحید  مجتبیشهید  
توانـد برایتـان افتخـار     یبدانید که تنها راهی کـه مـ  ! اي ملت دالور و مسلمان

جاویدان به جاي بگذارد، اطاعت مطلق شما از والیت فقیه است و اطاعـت مطلـق   
  .از رهبر کبیر انقالب اسالمی است و سرنگونی منافقین، وحدت شما برادران است

  
 )فالورجان 1311 -1364(وکیلی سهروفیروزانی  رضاغالمشهید  

اول از هـر چیـز   ! اولین وصیت من به امت شهیدپرور این است که اي عزیـزان 
و دیگر آن که وحدت خودتـان  ... خدا را فراموش نکنید و از یاد خدا غافل نشوید 

را محکم و استوار گردانید تا متفرق نشوید و بین همدیگر برادري و برابري ایجـاد  
عـاً و ال  یواعتصموا بحبل اهللا جم«: فرماید یکنید؛ چنانکه خداوند در قرآن کریم م
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مواظـب باشـید کـه دشـمنان داخلـی و منـافقین       ! بـرادران و خـواهران   .»1تفرقوا
همیشه در پی فرصتی هستند که بتوانند شما را از همدیگر جدا کنند و بین شما 

را بـه شـما و انقـالب اسـالمی وارد     خـود   ۀتفرقه ایجاد کنند تا بتوانند بهتر ضـرب 
  .کنند

اي که در پیروزي شما نقش بسیار مؤثري دارد، وحـدت   ترین مسألهامروز مهم
اگر با همدیگر . اي را به انقالب نکشانید اختالفات مادي و طایفه! عزیزان. شماست

عقیده باشید، اسالم امروز امانتی است از طرف خداوند به دسـت مـن     متحد و هم
! اي مـردم ... ولیتی دارد ئا که هر کسی نسبت به ایـن امانـت وظیفـه و مسـ    و شم

تر کنید، وحدت خـود را بیشـتر    مواظب این کوردالن باشید و پیوند خود را محکم
  .از قبل کنید

  
  )بیرجند 1334-1362(هادي گازاري  حسینغالم شهید 

خـویش و  بـا وحـدت   ! تپـد  برادران و خواهرانم که دلتان براي این انقالب مـی 
انسجام بیشتر، امید ضد انقالب را به یـأس مبـدل سـازید و همچـون گذشـته در      
صحنه حضور داشته باشید و نگذارید که ایادي وابسته به اجنبی، چوب الي چرخ 

ها را تحمل نخواهد کرد و هر حرکتـی  انقالب بگذارند که انقالب اسالمی هرگز آن
 ا سپاه پاسداران و دیگر بـرادران جـان  بدون هماهنگی ب. انجام دهید ،که الزم بود

مبادا خداي نکرده دست به کاري بزنید کـه رضـاي    2برکف سپاه حرکتی نکنید و 
پس هرچه در توان داریـد، خـود را مجهـز سـازید و در مقابـل      . خدا در آن نباشد
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سـنگر سـپاه را تقویـت    ! برادرانم. قدم باشید اش ثابت شرق و غرب و ایادي داخلی
روحانیت در خط امام را تقویـت  . تمام وحشت دشمن از این سنگر استکنید که 

هاي شـهدا را محتـرم بداریـد کـه      خانواده. ها داریمکنید که ما هرچه داریم از آن
اهللا را   امت حـزب . اند هاشان را فداي اسالم و انقالب کرده ها بهترین جگرگوشهآن

  .یر استبه وحدت دعوت کنید که این وحدت است که نفوذناپذ
  

  )مبارکه 1347 -1367(یزدان  مهديشهید  
هـا و مسـاجد را   گوش به فرمان رهبر انقالب باشید و جبهـه ! ... اهللا امت حزب

کنیـد،  خالی نگذارید و هر کجا کـه خـدمت مـی    ،که دو سنگر مهم براي انقالبند
  . ...وحدت را حفظ کنید

صـمیمیت در میـان   دهد عدم صـفا و  یک مطلب که بیشتر خاطر مرا آزار می
هـا زیـاد شـود و    شود که سـوءظن منین است که این مطلب باعث میؤبعضی از م

برنـد؛  جایی گردد و در این میان فقط دشمنان اسالم نفع مـی منشأ اختالفات نابه
  .پس سعی کنید وحدت داشته باشید و همیشه آن را حفظ کنید
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   لزوم وحدت در میان: مپنجفصل  
    ...ملت، خانواده و  

  
  )اهواز 1347 -1366(آرامی  مجیدشهید  

 )لیه السالمع(گوش دل باز کنید و کالم برگرفته از وحی امیرالمومنین! اي یاران
تقوا بر تن کنید و خوف از خدا و نظم در امـور را   ۀدل باز کنید و جام ۀرا بر صفح

کنید و بـا وحـدت قلـوب،    البین همت ذات العین خویش سازید و در اصالح نصب
  .کفر و اهل ضاللت را در هم کوبید مۀوحدت ائ

  
  )لنگرود 1344 -1361(آذرارجمند  عیسیشهید  

ت، چون وحـد ؛ در تمامی کارها با هم وحدت داشته باشید! برادران و خواهران
  .شعار تمام مسلمین است
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  )قائن 1344 -1363(آزاد  محمدشهید  
هاي شـما فقـط و   است که تمام حرکات و قدمو پیام من به امت مسلمان این 

فقط به خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت کلمه دشـمن را در  
هاي غیـر اسـالم و   هر کجا که هست، خوار و نابود کنید و به منافقان و دیگر گروه

 غیر خط امام، فرصت فعالیت نداده و با سالح ایمان به جنگ آنان رفته و اسالم را
پیروز و کفر را نابود کنید و اسالم، قرآن و روحانیت را تنها نگذاریـد کـه سـعادت    

  .دنیا و آخرت در دین است
  

  )قزوین 1345 -1361(آژیده  فردینشهید  
چنان درسی به متجاوزین بدهیم که هرگـز  من رفتم تا با وحدت مسلمین، آن

کـه بـراي مـن ناراحـت     من تنها خواهشی که از شما دارم، این است . از یاد نبرند
داریم راه خدا و انبیاست و خدا هم در ایـن  نباشید؛ زیرا ما قدم در راهی که برمی

  .راه، ما را یاري خواهد کرد
  

  )کاشان 1343 -1364(آقابابایی  حسنشهید  
خواهم که در خط امام باشید و از اختالف بپرهیزید و بـا  از شما ملت ایران می

  . دهندة راه خونین شهدا باشیدحفظ وحدت ادامه
  

  )اصفهان 1342 -1365(آقابابایی محمدآبادي  اهللاحجتشهید  
و اما پیامی به دوستان و هموطنان عزیز، که سعی کنید وحـدت بـین خـود و    

  هـا و دعـاي   هـا و در نمـاز جماعـت   در نمـاز جمعـه  . وحدت کلمه را حفظ کنیـد 
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هایش را از جـان و دل  نگذاشته و تمام فرمانامام را تنها . ها شرکت نماییدکمیل
  .قبول نمایید و دائماُ او را دعا کنید، تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید

  
  )شیراز 1346 -1365( آقایی مجتبی شهید 

راه شهیدان باشـید و   ةدهندسنگرها و ادامه ةکنندپر! و اي برادران و خواهران
دست از این انقالب و امام امت برنداریـد و پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید تـا بـا        

  .وحدت یکپارچه، سد محکمی باشید در برابر دشمنان اسالم
  

  )قم 1345 -1364(آبادي ابوالقاسمی نجف حسنشهید  
خطـر  انـد،  طور که امام عزیزمـان فرمـوده  هوشیار باشید، همان !اهللا امت حزب

داخل است تا خارج؛ مواظب باشید که ایـن خطـرات را چـه     براي اسالم بیشتر، از
  .داخلی و خارجی حفظ کنید

امام بزگوار را تنها نگذارید و همواره مطیع فرمان او باشید که علـی و  ! عزیزان
بدانید کـه  . است )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(ب برحق امام زمانئو نا 1حسین زمان

بخشـد؛ همچنـان در   اگر قدر این نهضت خداي را ندانید، خداوند هرگز ما را نمـی 
صحنه باشید؛ تا وقتی که در صحنه هستید و به خدا ایمان دارید و وحدت کلمـه  

  .کندنمی شعار شما است، خطر شما را تهدید 
  

  )شهرري 1343 -1361( احمدي حسن شهید 
خواهم بـا تمسـک   حقیرترین برادر شما، ملتمسانه میترین و به عنوان کوچک
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وحدت و یکپارچگی، مهـر و محبـت    ،و آشنایی عمیق با اسالم و قرآن هللا به حبل
روي امام عزیزمـان بـوده   را در میان خویش برقرار نمایید و همیشه مطیع و دنباله

    ی از و در هیچ زمـانی او را تنهـا نگذاریـد کـه اوج و عظمـت ایـن انقـالب اسـالم        
  .باشدمی] امام[پرستی و فتواي این خدا

  
  )فالورجان 1343 -1363(احمدي کافشانی  محسنشهید  

کـنم بـه وحـدت و دوري از تفرقـه و دیگـر      شما را سفارش می! خواهران عزیز
، یـک لجظـه امـام را تنهـا     ]باشـید [اینکه همیشه و در همه حال پشت سر امـام  

هـا را بـه کـار    امام بدهیـد و آن  1هايفرمان مگذارید و همیشه گوش به سخنان و
  .ببندید تا سرافراز و رستگار باشید

  
  )تهران 1345 -1366( احیایی عیسیشهید  

 بـر  دوبـاره  شـیاطین  و زالوصـفتان  نگذاریـد ! ... اي امت قهرمـان و پیـرو امـام   
در همه حال، وحدت  نمایند پایمال را شهیدان خون و کنند حکومت مستضعفین

و با همدیگر متحد باشید و مواظب باشـید کـه منـافقین در    ] کرده[خود را حفظ 
  .جمع شما نفوذ نکنند و باعث تفرقۀ شما نشوند

  
 )سمنان 1347 -1365(اخالقی  مجیدشهید  

اهللا و بـا سـالم بـر شـما پـدر و مـادر و بـرادران و         با سالم مخلصانه بر حـزب 
گیـرد، پـس   مـی  شما را در بر ۀبدانید که روزي مرگ، هم. فامیل ۀخواهران و کلی
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چه مرگی بهتر از مرگ سرخ خونین و باعزت در راه خدا باشد؟ مبـادا کـه مـرگ،    
به دنیا دل نبندید که دنیا زودگـذر و فـانی   . گیر شما شودبه هنگام غفلت گریبان

اي تسـکین دردهـا،   هـا بـر  استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهتـرین درمـان   .است
در بسیج، نماز جمعه و مجالس مذهبی و حتماً در نماز جماعت شـرکت  . دعاست

   کنید، وحدت کلمه را حفـظ کنیـد و نگذاریـد خـدا نکـرده، دشـمنان اسـالم بـا         
هاي گوناگون بین شما و روحانیت متعهـد تفرقـه بیندازنـد کـه اگـر چنـین       حیله

  .باشنددبختی مسلمانان میها و بکردند، آن روز، روز جشن ابرقدرت
  

  )خوانسار 1341 -1362(استادرحیمی  حسنشهید  
باعـث شکسـت    1باید جداً از تفرقه بپرهیزید که تفرقۀ شما !ملت قهرمان ایران

بیایید به خاطر خدا اختالفات را کنار بگذاریـد و وحـدت کامـل   . اسالم عزیز است
بعد از شکسـت منـافقین   . کنیدداشته باشید و در عمل، توطئۀ منافقان را خنثی 

اند کـه  ها در این امر، اینک تصمیم گرفتهاهللا و رسوایی آن در ترورهاي امت حزب
ایـن  . اهللا اختالفـات ایجـاد کننـد    به خیال باطل خودشان میان شما امـت حـزب  

  و ظریـف اسـت و خنثـی کـردن آن تنهـا بـا هوشـیاري شـما          توطئه بسیار حـاد 
  .پذیر استامکان
  

  )اصفهان 1345 -1361(اسحاق دواتگر  حسنشهید  
خواهم که از امت قهرمان ایران می ،من به عنوان یکی از نوکران آن روحانیت 

خواهند پیرو تمام شهیدان باشند، از راه امام و روحانیـت پیـرو خـط امـام     اگر می
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  . تر این راه را استحکام بخشندپیروي کنند و با وحدت هرچه تمام
  

  )بم 1337 -1362(اسحاقیه میبدي  محمدشهید  
هاي شیاطین و زرق و مبادا وسوسه! امحزب اللهی امت انقالبی و! خواهر! برادر

گـذر، شـمارا فریـب دهـد و از راه صـراط      هاي این دنیاي پست و فـانی و زود برق
و تنهـا  ] کـردن [پشـت بـه اسـالم و انقـالب اسـالمی      ] بـه [مستقیم بازگردانـد و  

گـاه روحانیـت، ایـن مبـارزان     رمان، امام خمینی وادارد و هیچگذاشتن امام و رهب
خـدا را تنهـا گذاشـته و یـا      ۀهـاي شایسـت  علیه ظلم و ستم در جهان و این بنـده 

سنگر این مبارزان باشـید وگرنـه   و همیشه هم 1دیها را کوچک نشمردستورات آن
م در صحراي محشر و بعد از چند سالی که این عمـر فـانی گذشـت و قبـر، جسـ     

همیشـه  . نحیف شما را دریافت، روز قیامت و صحراي محشر جوابگو خواهید بـود 
وحدت و یگانگی خود را حفظ کرده و راهی جز راه خدا نروید و با جان و مالتـان،  

  .مان دفاع کنیداز اسالم و قرآن و امام و دین و انقالب اسالمی
  

  )تهران 1345 -1365(اسفندانی برچلویی  علیغالمشهید  
در ایـن زمـان کـه    در این زمان که دین خدا احتیاج به کمـک دارد و  ! برادران

هـا برویـد،    دستور فرمودند که به جبهه )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ب امام زمانئنا
هـاي   با توکل به خدا و با بینشی خالص، به سوي جبهه. درنگ کردن بیهوده است

ن اسالم را بگیریـد و راه کـربال و   نور علیه ظلمت بشتابید که آخرین نفس دشمنا
بشتابید که روز امتحان فرا رسیده است و خداونـد، ملـت   . راه قدس را آزاد سازیم
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 يقدر پیر جماران را بدانید؛ رهبري که بـرا . ایران را مورد آزمایش قرار داده است
گسـتر جهـان و فـرج     نجات مسلمانان جهان به پا خاسته و زمینه را براي عـدالت 

رهبـر  . وحدت کلمه را حفظ کنیـد . پشتیبان روحانیون باشید. سازد یآماده مموال 
گـوي امـام    اید، حال و آینـده هـم لبیـک    طور که تا به حال تنها نگذاشته را همان

باشید، چون لبیک گفتن به امام لبیک گفـتن بـه هـل مـن ناصـر ینصـرنی امـام        
  .است )لیه السالمع(حسین
  

  )زنجان 1346 -1365(اسکندري  الدینفخرشهید  
عزیزم، اگرچه بنـده لیاقـت آن    ةاینک چند توصیه به امت شهیدپرور و خانواد

خـود سـازید کـه     ۀتقوي، تقـوي را پیشـ  ! ـ امت مسلمان1. را ندارم، تکراري است
ـ پشتیبان امام و امت باشید و تا زمانی که از ایشان پیروي 2. تنها برتري تقواست

ها را گرم نگهداریـد کـه از   ـ پشت جبهه3.پیمود کنید، هرگز راه خطا نخواهیدمی
در نماز جماعت و نمـاز جمعـه شـرکت فعـال داشـته       -4. اهم واجبات الهی است

ـ وحدت میـان خودتـان را    5. باشدباشید که دشمن از نماز، هراسان و ترسان می
  .تحکیم بخشید و فقط به ریسمان خداوندي چنگ بزنید، هرگز متفرق نشوید

  
  )اسدآباد 1342 -1363( اسالمی دقیق نقرباشهید  

خواهم که با وحدت هرچـه بیشـتر، دسـت جنایتکـاران     از شما ملت ایران می
ه کنید و با روحانیت مبارز و در خـط  اشرق و غرب را از سر این ملت اسالمی کوت

  .امام، همیشه در تماس باشید
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  )دلیجان 1343 -1361(اشرفی  محمدشهید  
توانند شـما را از بـین   ها نمیوحدت داشته باشید، ابرقدرتاگر ! امت حزب اهللا

  .خون، از امام امت پیروي کنید ةتا آخرین قطر. برند
  

  )پارس آباد 1343 -1362(اشکانی  حسنشهید  
تـر کنیـد تـا    هاي نماز جماعت و جمعه را هرچـه فشـرده  صف! اي مردم مبارز

ندهید؛ وحدت و انسـجام  کلمۀ وحدت را از دست . دشمنانتان از شما حساب برند
  .شما، دشمنان را خود به خود به هراس خواهد انداخت

زیـرا   ؛وصیت من به دوستانم این است که همیشه از یاد خدا غافل نباشـند  ...
غافل شدن از یاد خدا همانا پرت شدن درگردابی عظیم است و نماز را همیشه در 

را رمز پیـروزي مـا اسـالم و    زی ؛وقتش ادا کنند و به معنویت بیشتر اهمیت بدهند
  .وحدت کلمه است

  
  )خمین 1339 -1364( اصغري محمد علیشهید  

ایـم و از   از اختالف بپرهیزیدکه مزة آن را چشـیده  ... !ان و خواهران عزیزربراد
ــراز ــرا، دروغ، ســوءظن و  . کنیــد 1عوامــل اخــتالف احت ... از غیبــت، تهمــت، افت

زننـد بـا    برانداز، دامن مـی خانماناز افرادي که به این آتش  همچنین]. بپرهیزید[
سود و فایدة . ها را از عمل بد خویش برحذر دارید ها همنشین نگردید، مگر آن آن

پـس، در  . حمت ظاهري و باطنیوحدت را دیدیم و رحمت خدا را لمس کردیم؛ ر
برقراري و استحکام هرچه بیشتر آن بکوشید کـه همـه بـا هـم برادرنـد، مگـر در       
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  .کسب تقوا
  

  )کرج 1326-1366( اعتصامی محمد علیشهید  
 امـام  رهبري و اسالم یاري از دست که خواهم می شهیدپرور ملت از حقیر من

 عظـیم  پیـامبر  گفتـه  بـه  کـه  است مسلمان هر شرعیۀ وظیف این که نکشند امت
 زمـان  مـرگ  بـه  اسـت  مـرده ، نشناسـد  را خـود  زمـان  امام کس هر، اسالم نأالش

 عمـل  نآ بـه ، اسـت  انقـالب  رهبـر  مهـم  پیام همیشه که وحدت کلمه و جاهلیت
  .] است[ استعمارگران و منافقین سالح، تفرقه که کنند
  

  )مشهد 1345 -1365(اعتمادي عیدگاهی  حسنشهید  
تر از آن هستم که پیـامی بـه ایـن    من کوچک! نهمن پیامی به این ملت دارم؛ 

اي : خـواهم بگـویم کـه   ملت شهیدپرور بدهم، من به این ملت سخنی دارم و مـی 
وحدت خود را، انسجام خود را حفظ کنید و براي پیروزي انقالب اسـالمی و  ! ملت

عجـل  (براي رزمندگان اسالم و براي سالمتی امام و طول عمرشان تا انقالب مهدي
  .دعا کنید )تعالی فرجه الشریفاهللا 

  
  )بروجن 1345 -1363(اکبریان بروجنی  محسنشهید  

دهـم  و اما چند کالمی با شما امت شهیدپرور سخن دارم که شما را قسم مـی 
 1دیـ که یک لحظه دست از یاري امام عزیز برندار )لیه السالمع(به مظلومیت حسین

که فرداي قیامت جوابگوي خون شـهدا خواهیـد بـود و نگذاریـد کـه منـافقین و       
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کوردالن، در میان شما رخنه کنند و سعی کنیـد کـه وحـدت اسـالمی را داشـته      
  .باشید و راهرو خون شهدا باشید

  
 )یاسوج 1346 -1365( نسب الوند مراد علیشهید  

 جنـگ  و جبهه خواهم که یبستگان و تمامی مردم محلمان م   ۀاز برادران و هم
 خـون  بـه  که] را[ هایی خاك و نمایید شرکت بیشتر جنگ در و نکنید فراموش را

 ۀبه نشان ،نآهاي  و بلندي ها بر مناره ]را که[ و پرچم اسالم شده رنگین عزیزانتان
و اسـالم    به دست دشـمنان انقـالب   باز نگذارید، مدهآدر 1تزازهفتح و پیروزي به ا

انید پیام شهدا را پاسـخ داده و بـا بـرادري و    تو میافتد و بدانید با اتحاد و همدلی 
صـدیق راه   ةدهنـد وانیـد ادامـه  ت مـی وحدت اسالمی و عشق به امام امت است که 

  .شهدا باشید
  

  )الرستان 1346 -1365(امیدي  علیفتحشهید  
مـن، بـر زمـین بیفتـد و      ۀپیام من به دوستانم این است کـه نگذاریـد اسـلح   

نـداي  ] بـه [خـالی نگذاریـد و    را هـا دارم، این است که جبهـه  انتظاري که از شما
امام امت لبیک گویید که اسالم پابرجاست و آسیب نخواهـد دیـد و از    ۀگونپیامبر

خواهم که اختالف را کنار بگذاریـد و همـه بـا هـم وحـدت داشـته       تمام مردم می
  .طلبممی   ان و آشنایان، حاللیت در پایان از دوست. باشید
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  )کازرون 1339 -1365(امینی بلیانی  فاضلشهید  
خواهم که امام را تنها نگذارید و از ایـن سـنگر آزادي    یاز شما ملت مسلمان م

دست به دست هم، با وحدت آهنین . و عدالت و حامی مستضعفان، حمایت کنید
جهـاد را بـه جـاي آوریـد و از جنـگ و      هاي استوار خود برخیزیـد و امـر    و با قدم

هاي شـرق و غـرب و اسـراییل جنایتکـار بشـورید و       شهادت نهراسید و بر شیطان
  .کوتاه گردانید ]ي[آشامان را از کشورهاي اسالم دست این خون

   
  )اصفهان 1349 -1367(  وهژپامینی مجتبیشهید  

اگر ایمان و تقـوي  الهی باشید و بدانید که . بدانید مرگ حق است! اي عزیزان
همیشه پیرو خط رهبري باشید و سـعی   1*و معنویت درونی از کف برود، کارمان 

شـما هـم    2.]تر کنیـد پیش محکم[ کنید از تفرقه بپرهیزید و وحدتتان را بیش از
هاي معطر خودتـان را فـداي اسـالم سـازید و     براي انقالب زحمت کشیدید و گل

باشـد،  ست و تا این خون، در جوشش میبدانید، خون شهید همیشه در جوشش ا
  .باشیداین شهیدان سرفراز می] نزد[شما 
  

  )نیشابور 1326 -1363(اندرابی  محمد عیدشهید  
] و[همیشه در فکـر جبهـه   . وحدت را فراموش نکنید! برادر شهري و روستایی

  .1نرود از یادتان رسولش و خدا و3جنگ باشید
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  )اردبیل 1341 -1365(ایرانی  حجتشهید  
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (با سالم و درود فراوان به محضر مقدس حضـرت مهـدي  

ب برحق آن بزرگوار یعنی امام خمینـی و بـا آرزوي پیـروزي و فـتح     ئو نا )الشـریف 
کفن کـربالي ایـران   برکف و سلحشور و با سالم بر شهیدان گلگون رزمندگان جان

کردند و نیز بـه شـما ملـت قهرمـان و     که با خون خود، انقالب نوپاي ما را آبیاري 
     همیشه در صحنه که بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود مشـت محکمـی بـر دهـان         

گذاریـد  ایـد و نمـی  ها در داخل زدهگویان دو بلوك شرق و غرب و حامیان آنیاوه
  .ها سر بزندکه حرکت کوچکی از آن

  
  )شاهرود 1344 -1365(باباحجیان  رضاغالمشهید  

وصیت من این است که فقط مرا ببخشید و پیروي از رهبـر عزیـز    !اي برادران
وحدت و یکپـارچگی را حفـظ   ! کنید و پیرو والیت فقیه باشید و اي برادران عزیز

  .کنید
  

 )سمیرم 1345 -1364( بابایی جهانفرشهید  
خـواهم  مـی  دست از یاري اسالم برندارید و از شما  ... !و اما اي امت حزب اهللا

و به معروفات مثل ادعیـۀ اسـالمی، کمیـل، توسـل،      منکرات دست برداشتهکه از 
ندبه، سمات، و مخصوصاً زیارت عاشورا روي آورید و ذکر خدا را فراموش نکنیـد و  
همیشه با وضو باشید و وحدت کلمۀ خـود را حفـظ کنیـد کـه خـداي نخواسـته       

  .دشمنان کوردل در بین شما رخنه نکنند
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  )بندرگز 1344 -1364(باییان  محمدشهید  
کنم که وحدت خود را حفظ کنید، اتحـاد  شما را توصیه می...  !پدر و اي مادر

آمـده، از خـون شـهیدان،     دسـت و وحدت کلمه را حفظ کنید و از این خیرات بـه 
  .خوب پاسداري کنید

  
  )نهاوند 1341 -1362( بحیرایی فرید شهید 

گـذرد، بـر وسـعت    می دانید که هرچه از طول جنگخوب می! امت شهیدپرور
شود و مسئولیت ما در برابـر خـون شـهدا بیشـتر     ها و مبارزات ما افزوده میجبهه

گذرد، باید بر وحدت و یکپارچگی مسـلمین  آري هرچه از عمر جنگ می. شودمی
  .امان با مزدوران شرق و غرب، آماده شویمگیر، بییاي پبراي مبارزه. 1افزوده شود

  
  )شازند 1319 -1363(  بختیاري غالمشهید  

تـوانم   مـن نمـی  ! حاضـر و نـاظر  ] و[ و همیشـه در صـحنه   اهللا  اي امت حـزب 
زیرا شـما بـا نظـارت خـود بـر تمـامی رویـدادهاي         ؛چنان تذکري به شما دهم نآ

هـا   نآاید که  اسالم و مسلمین نشان داده ةمملکتی به تمامی دشمنان قسم خورد
طـور کـه    بر هم زننـد و امیـدوارم همـان   وحدت و صفوف شما را  توانند میدیگر ن

در ، دریغ خود را نسبت به دولت حفظ کرده ایـد  تاکنون این وحدت و حمایت بی
مشـتاق  ، طور باقی و پابرجـا بمانیـد و در برابـر تمـامی مشـکالت      ینده نیز همینآ

  .صبر و شکیبایی پیشه کنید، این جنگ ]در[ و خصوصاً ]باشید[ زندگی
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     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      162
 

  )آبادخرم 1348 -1365(بختیاري  فرهادشهید  
اي که زیـاد بـه آن بایـد اهمیـت بدهیـد،      مسئله...  !برادران و خواهران عزیزم

خبر، در شـما  وحدت خود را حفظ کنید تا منافقین از خدا بی. حفظ وحدت است
  .نفوذ نکنند

  
  )بجنورد 1338 -1365(براتی  علیقربانهید ش 

وار باشد و بـه  ابوالفضل] که[است پیام من به فرزند عزیزم ابوالفضل جان، این 
! مدرسه بروید به دستورات اسالم عمل کنیـد و امـا فرزنـد عزیـزم محسـن جـان      

عزیزان دست وحدت به همدیگر بدهیـد و از  ] و[اینست تو هم با برادران ] پیامم[
  .اسالم جدا نشوید

  
  )تهران 1344 -1365( فراهانی  باديآبرز حسینغالمشهید  

بلکه شما مـردم  ، بسیج به حساب نیاورید 1برايجنگ را تنها ! و شما اي مردم
 حـال مشـاهده  ه سپاه به جبهه اعزام شوید و خودتان تا ب ]و[ هم با برادران بسیج

سـعی  . روند به جبهه میچه کسانی خواستند، که هر وقت نیرو براي جبهه  کردید
هـر طریـق کـه    از  ؛کنید همه با هم و با وحدت کافی به اسالم و امام کمک کنید

  .ممکن است
  

  )شیراز 1330 -1365(برزگر  رضاغالمشهید  
جـوي ایـران ایـن     م به شما عزیزان و ایثارگران، یعنی ملت مبارز و حقاوصیت
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تان را حفظ کنید و تـا آخـرین لحظـات عمرتـان، امـام       یاست که وحدت و یگانگ
خط امـام حرکـت   عزیز و روحانیت مبارز و در خط امام را رها نکنید و همیشه در 

  .اهللا است و همانا راهش راه انبیا و اولیاي خداست  همانا خط او مسیر الی. کنید
  

  )دهدشت 1338 -1366( سیاه بر حسینغالمهید ش 
خـواهم کـه پشـتیبان     از همه ملت ایران مـی  ،بنده به عنوان یک برادر کوچک

اگـر چنـین    والیت فقیه و روحانیت در خط رهبر کبیر انقالب اسـالمی باشـندکه  
وحـدت را بـا عمـل     ۀواهم کـه کلمـ  خـ  یو از شما مصرانه مـ  اید ضرر کرده ،نباشد

به ضرر شما تمام شـود کـه    ]چه[اگر، فراموش نکنید و همیشه سخن حق بگویید
  .همانا حق پیروز است و این نوید اسالم است

نـم از  دا نمی ؟براي شما از کجا شروع کنم !صابرم اما پدر بزرگوار و مهربان و... 
ن آداري، از تقوا، از عدم دلبستگی به دنیـا یـا از    حسن اخالق، از صبوري، از مردم

در بازوي توانمند شما قرار داد  )لیه السالمع(حضرت علی ،قدرتی که موالي متقیان
همـه سـخنان پـر معنایـت کـه جهـت وحـدت          نآبادي و یا آ همه عمران و  نآ و

  ...یک دنیا درس بود  ،خودفرمودي که باز این  فرزندان خود می
یـک دنیـا رأفـت و محبـت و     ] از[از شـما چـه بگـویم؛   ! اما بـرادران عزیـزم  ... 

خواهم که، تا ابـد   صمیمیت و اتحاد و وحدت در همۀ امور؟ از خداوند سبحان می
  .1در بین سروران گرامی محفوظ بدارد] را[ها  این خصلت
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  )فسا 1338 -1360( بهمنی محمد شهید 
نمایم کـه راه و خـط امـام را دنبـال     دوستان و آشنایان درخواست میاز تمام 

نخورند و وحدت را به تمام معنا داشته باشند و ] را[کنند و فریب دشمنان اسالم 
  .از خداي بزرگ، توفیق شما را در جهت تحقق بخشیدن به اسالم آرزومندم

  
  )گچساران 1347 -1366( بیات کاظمی مجید شهید 

کنم که با هم وحدت داشته و ایـن راه  دوستان و اقوام خود وصیت می ۀهمبه 
  .اندمقدس را حفظ نمایید و فکر کنید که چه کسانی از این راه عبورکرده

  
  )شهرکرد 1342 -1363(بیگی هرچگانی  اهللاحجتشهید  

سعی کنید که در تمام مراحل زنـدگی از یـاد خـدا غافـل      !شما اي امت عزیز
بخـش انقالبمـان، یعنـی    دنیوي خود را بر پایۀ سه اصل پیـروزي  نباشید و زندگی

  .وحدت کلمه استوار سازید] و[ایمان به خدا، رهبري 
  

  )قم 1348 -1364(سرشت پاك محمدشهید  
گویم که خداوند شما را اجـر دهـد و همگـی شـما را از     شهدا می ةو به خانواد

خـود سـازید تـا     ۀپیشـ  همیشه یگانگی و وحدت را. افراد صالح خودش قرار دهد
  .آسیبی از طرف دشمن به شما نرسد

  
  )دهدشت 1341 -1362(پاکیزه  اهللافتحشهید  

کنم که همیشه برادري و وحـدت خـویش را   ام سفارش میبه فامیل و خانواده
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حفظ کنند و در انجام کارهاي خیر و اصالح جامعـه بکوشـند و همگـام و همـراه     
  .خمینی باشیدانقالب اسالمی و رهبرتان، امام 

  
  )شهرخمینی 1344 -1363( فروشانی پریشانی محمدشهید  

پیـروي از  ] بـه [کـنم و  شما خواهران و برادران را بـه نمـاز سـفارش مـی     ۀهم
هاي شهرهاي خود و دست از پیر جماران برنداریـد  هاي امام و امام جمعهنماینده

، دست در دست داده و پیرو والیت فقیه باشید و وحدت را از دست ندهید و تمام
  .و مشت محکمی بر دهان آمریکا و منافقین بزنید

  
  )قم 1343 -1361(گلستانی پور کریمشهید  

در خاتمه، خواستارم که با تمام مسلمین جهان، دست وحدت به هم بدهید و 
  .با هم، بر کفار یورش ببرید

  
  )نکا 1345 -1366( پوروایی اهللا عینشهید  
در ! مـن   خواهران دینی] و[برادران  تمام شنایان وآ ،، دوستانناي بستگاهان 

اي بـه   چنان انسجام و وحدت داشته باشید که هیچ بیگانه ،اسالمی خویش ۀجامع
  .مبارزه کنید ]ها[نآبپرهیزید و با  ١ینمالشما ظلم ننماید و از تمام ظ

  
  )بیرجند 1344 -1365( تاجدینی محمد علیشهید  

ـ  ،پیام من به امت مسلمان خـاطر  ه این است که تمام حرکات و کارهاي شما ب
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دشـمن را هـر کجـا کـه      ،و بر نفس خود غلبه کرده و با وحـدت کلمـه   خدا باشد
غیر اسالم و غیـر خـط   ] ي[ها خوار و نابود کنید و به منافقین و دیگر گروه، هست

و  ها رفته و اسالم را پیـروز  نآامام فرصت فعالیت نداده و با سالح ایمان به جنگ 
  .1نیددشمن را نابود ک

  
  )مراغه 1342 -1362(جاوید  رضاغالمشهید  

بشناسید امام عصر خـود را، وگرنـه   ! برادران و خواهران و پدران و مادران عزیز
 72کـه  ] را[برویـد راهـی   . ایـد  ، همانند مردمان زمان جاهلیت مـرده 2دیاگر بمیر

بـا مشـت، دهـن     شهید و شـهیدان محـراب و شـهیدان کـربالي ایـران رفتنـد و      
اش را پر خون کنید کـه عمـري از ایـن     هاي شرق و غرب و ایادي داخلی ابرقدرت

ل اهللا تعـالی  عجـ (ساز ظهور مهدي نابکاران باقی نیست که این خون شهیدان، زمینه
وحدت و وحدت کلمه را حفظ کنید کـه در   ۀباشد و در کل، کلم می )فرجه الشریف

  .وقت سفارش امام امت است همه
  

  )قم 1347 -1365(جاوید  محمدشهید  
و از روحانیـت   ٣دیـ تقاضاي من از ملت، این است که وحدت کلمه را حفظ کن

مسئول، پشتیبانی کنید و از روحانیت جدا نشـوید؛ چـون ایـن روحانیـت متعهـد      
بودند که پیش از انقالب و همچنین جدا از انقالب، مبارزه کردند و خون تعـدادي  

                                                             
 کنند: در اصل وصیت 1-
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  .ندشهید را به دوش کشید
  

  )یاسوج 1340 -1373( جلیل علیقربانشهید  
وحدت و استقالل، موفقیت و کامیـابی را در   ۀعزت و شرف را در سای! برادران

بهاي شجاعت و مردانگی و حیثیت و سرمایه را به داشـتن تقـواي الهـی و انجـام     
  .عمل صالح بدانید

  
  )آبادنجف 1346 -1366(جمشیدیان  اهللافتحشهید  

خواهم کـه همیشـه پیـرو امـام     از شما می! شهیدپرور و قهرمان ایراناي امت 
زنـدگی خـود قـرار     ۀخویش باشید و او را تنها نگذاریـد و سـخنان او را سرچشـم   

دهید، همبستگی و وحدت را در بین خود حفظ کنید و تنها از والیـت فقیـه کـه    
ا پیـروي  والیت فقیه استمرار حرکت انبیاست، پیروي کنید و تنهـا از حـزب خـد   

  .کنید که حزب خدا همیشه پیروز است
  

  )اصفهان 1341 -1362( دستجردي جنت محمد شهید 
... کـنم حقیر به عنوان وصیت به شما مردم عزیز و انقالبی توصیه می ةاین بند

مواظب باشید منافقین داخلی بین روحانیت ما تفرقـه نینـدازد و خـداي نـاکرده،     
ها نگاه کننـد، ایـن   مردم به صورت دیگري به آنها را از چشم مردم نیندازد و آن

خـارجی از آب گـل آلـود     1که اول از منافقین داخلی گفتم این بود کـه دشـمنان  
گرایـی و  گونـه دروغ مـا وحـدت باشـد و هـیچ     ۀولی اگر در جامع ،گیرندماهی می
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 ۀاي وجود ندارد که دشمن بتواند به جامعـ ، روزنه1گرایی وجود نداشته باشدحزب
انـد  هاي خارجی همواره درصدد بودهایم تاکنون دشمنآسیب برساند و ما دیدهما 

 ،گیـري کننـد  اندازي کنند و از تداوم انقالب اسالمی ما جلـو که بین جامعه تفرقه
] شـان [هـاي توطئـه  ولی همیشه به یاري خدا و با هوشیاري امت حزب اهللا، تمام 

حزب اهللا هوشـیاري خـودش را از    امیدوارم از این به بعد، امت. شده است 2خنثی
پـس بدانیـد آسـیب بـه انقـالب      . اندازي کنـد دست ندهد و نگذارد دشمن تفرقه

اسالمی ما نرسد، جز اینکه بین مردم و جامعه تفرقه انـدازي کننـد، بـراي اینکـه     
براي فـرا گـرفتن   . مان گشود، باید همیشه تجمع داشته باشیموحدت بین جامعه

هاي جمعه شرکت کنیم، باید توجـه  این کار، باید در نمازسیاست اسالمی و براي 
هر کس بدون عذر سه مرتبـه  «: فرموده )لیه السـالم ع(داشته باشیم که حضرت علی

  ».نماز جمعه را ترك کند، منافق است
  

  )شیراز 1342 -1365( جوانمرديز فالمرشهید  
 حفظ وحـدت کنم براي عزیز عاجزانه تقاضا دارم و خواهش می ةاز شما خانواد

اي یک شب، آن هم شب جمعه در منزل پـدري  افزونتان، هفتهو ایثار و ایمان روز
جمع شوید و حدود یک ساعت چند آیه از قرآن مجید تالوت کنید و شما ماننـد  

ها که در جبهـه  بعضی وقت دیدم ومی زمان خداحافظی] را[اشید که قرآن من نب
  .کردمبودم، تالوت می
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  )سمیرم 1348 -1373(جوانمردي جهانی  بخشنجهاشهید  
اهللا این است که دسـت از دامـان امـام و اسـالم      وصیت من به شما امت حزب

بـراي گـرفتن   . مال کننـد طلب خون شهدا را پاياي فرصتنگذارید عده. برندارید
زمانی بیچـارگی  . وحدت خود را حفظ کنید. حق بشتابید و ظالم را سرکوب کنید

  .تفرقه بین ما زیاد شودرسد که ما سر می
  

  )تهران 1337 -1361(دوري چهار فرهادهید ش 
وحدت کلمه را حفظ کنید و با حضـور هرچـه بیشـتر در     :پیامم به ملت ایران

صحنه، مشت محکمی بر دهان این منافقان بزنید و به فرمان امام امت گوش فـرا  
  .دهید و امام را تنها مگذارید

  
  )گچساران 1343 -1365(چهارده چریک  سعیدشهید  

بیایید براي تداوم راه شهدا، همـه بـا هـم در کنـار هـم و      ! برادران و خواهران
اهللا و مملـو از   دوش به دوش هم، با وحدت کلمه، با قلبی آکنده از عشق بـه لقـاء  

محبت اهل بیت عصمت و طهارت، به دفاع از اسالم برخیزیم و دشمنان اسـالم و  
  .1را آزاد کنیم )لیه السالمع(کربالي حسین انسانیت را درهم کوبیم و

  
  )اندیمشک 1324 -1365(پور حاجی اهللافیضشهید  

شود امتی که با خون هزاران شهید، درخت مگر می! آن کوردالن کور خواندند
خـوار بفروشـند و مـا بـا     اسالم را آبیاري کردند، دوباره خودشان را به عوامل جیره
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امـام تنهـا   ، مگر امـت بمیـرد   ؛امام تنها بماند ،نیستیمما اهل کوفه «شعارمان که 
ها ثابت کردیم که دیگـر ایـران، آن ایـران قبـل نیسـت کـه دوبـاره        ، به آن»بماند

پلیدشـان   ۀچـون دیدنـد ایـن نقشـ    . روزگار بفروشند يهاخودشان را به آن جانی
بهه با در ج ١ندتوانستعملی نشد، از دو راه وارد عمل شدند، یکی اینکه چون نمی

، به ناچار ٢دنها شدند، مبارزه کنسدي آهنین سد راه آن] با[رزمندگان اسالم که 
بر سر ملت مظلوم ایـران ریختنـد   ] را[خود  ٣دهاي دوربربمباران هوایی و موشک

هـا کـور   ولـی آن  ،تا شاید این وحدت همیشگی که نگسستنی است، از بین بـرود 
دار بودیم که به جبهه برویم، بـه مبـارزه   سنگین را عهده ۀخواندند و ما این وظیف
پوشـان را از  چکمـه  رویـم تـا ایـن   ه یاري خداي قهـار مـی  برعلیه آن بپردازیم و ب

  .مان بیرون کنیمهاي اسالمیسرزمین
  

  )شیراز 1340 -1361(حاجی دولو  محمدشهید  
جـویی خـودداري   که از تفرقه] خواهممی[برادرانم و خواهرانم  ۀدر آخر، از هم
بدانیـد کـه اگـر    . دارش بـاد، باشـند  مان که خدا نگهرو خط امامکنند، تنها دنباله

امروز شما وحدت خود را از دست بدهید، گذشته از اینکـه خـون تمـام شـهدا را     
  .دهیدمی اید، هستی و آزادي خود را نیز بر باد مال کردهپاي

   

                                                             
  توانستنمی: در اصل وصیت -1
 کند: در اصل وصیت -2
  دوربر: دراصل وصیت -3
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  )تبریز 1349 -1365(حبیبی بیرق  رضاغالمشهید  
     قـرآن کـریم حـق مانـدنی اسـت و باطـل رفتنـی اسـت و          ۀبه گفت...  !برادران

فشـانی و دفـاع کردنـد و اسـالم را حفـظ       هایی که در راه اسالم تـالش و جـان  آن
. اامیـد نشـوید  نهـا باشـید و از نصـرت و رحمـت الهـی      راه آن ةدهندکردند، ادامه

یکـدیگر مهربـان   گیـري کنیـد و بـا     همیشه به یاد خدا باشید و از مظلومان دست
  .و وحدت اسالمی را حفظ کنید] باشید[

  
  )کاشان 1342 -1364(زاده  حسن حسینغالمشهید  

اولـین   !اما شما اي برادران عزیز و بهتر از جانم و تو اي تنهـا خـواهر عزیـزم   و 
ایمان به خداست و پیشه کـردن تقـوا و انجـام دادن وظـایف      ،خواهش من از شما

ایمان به خداست و همبسـتگی و وحـدت در    ،دینی و دومین خواهش من از شما
گونه برخـورد در خـانواده و محبـت و    تان با یکدیگر و دوري کردن از هرطول عمر

  .کمک زیاد به پدر و مادر و افراد صالح
  

  )لنگرود 1345 -1362(زاده کورنده حسن محمدشهید  
وصیت دیگر من به شما ملت، این اسـت کـه همچنـان کـه امامتـان فرمـوده،       

دشمن فقط منتظر ایـن موقعیـت اسـت کـه در شـما      . وحدت خود را حفظ کنید
  .اختالف کوچکی ببیند و از کاه، کوه بسازد

  
  )الرستان 1340 -1361(حسنی  محمد علیشهید  

نفاق بپرهیزید که براي رسیدن به هدف  اختالف و از !برادران و خواهران عزیز
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ایـن راه   کـه در  دارم] را[ن ایـن آرزو  مـ  ناه اسالم الزم است وپ وحدت کلمه در و
 شـهادت کـه در   و جبهـه و جهـاد   مقدس به شهادت برسم تا این جـو وحشـت از  

  .بین برود از ،مردم وجود دارد
  

   )کازرون 1342 -1361(حسنیمحمد شهید  
درخت امام را بپرورانید و انتظار ناچیز مـن  ! هاي خروشنده و فداکاراي انسان

از شما این است که همیشه درخط امام، این مظهر انسـانیت و امـام امـین و ایـن     
که سرانجام و عاقبت، شما  1*خداي ناکرده . رهبر و راهنما باشید تارستگار شوید

سـاز را گـوش   و انسانو سخنان گوهربار . 2د کردیخواه] حرکت[هدف ] سوي[به 
دهید و عمل نمایید که رمز پیروزي در آن است و دستوراتش را مو بـه مـو اجـرا    

حفـظ  [ اهللا و وحـدت خـود را   شـاء  اهللا االعظم فراهم شود، ان کنید تا ظهور بقیه
پیـرو والیـت فقیـه    . شـود از هم گسیخته می 4*تا پایدار بمانید و اگر من 3]کنید
  .ر باشدتموفق  د تا اسالمباشی

  
  )زاهدان 1347 -1365(حسنیان  ابراهیمشهید  

  تقـوي، تقـوي، تقـوي را پیشـۀ خـود سـازید کـه رکـن اصـلی          ! اي امت دالور
چـون   ؛وحـدت، وحـدت، وحـدت را از خودتـان دور نکنیـد       ...سازي اسـت انسان

  .شودگسیختگی شما عزیزان و امت دالور میجدایی وحدت شما، موجب از هم
                                                             

  ناخوانا: در اصل وصیت 1-
 دیکن خواهد: تیوص اصل در 2-
 ناخوانا: در اصل وصیت 3-
 همان 4-
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  )خوي 1347 -1365(پور  حسین قهرمانشهید  
خواهشـم ایـن   ! کنیـد  یسوزي مـ  برادران و خواهران عزیزم که در راه من جان

اسـتفاده   زیـرا منـافقین از ایـن عمـل سـوء      ؛است که بر سر قبر من گریه نکنیـد 
ما رفتیم، اما شما سعی کنید قدس را آزاد کنید و با امام در آنجا دعاي . کنند یم

  .وحدت بخوانید
  

  )اصفهان 1345 -1362(رضا حسین  اصغرشهید  
جانب به شما این است که همیشه و درهـر حـال یـار و یـاور     باري وصیت این
ل اهللا عجـ (ب امـام زمـان  ئـ ها و رهنمودهاي ناو گفته 1دیباش] و[اسالم و قرآن بوده 

، خمینی عزیز را سرمشق زندگی خـود قـرار داده و همیشـه بـا     )تعالی فرجه الشریف
گـاه تنهـا   هـا را هـیچ  هـا چـراغ راه هدایتنـد و آن   کـه آن  2متعهد باشیدروحانیت 

نگذارید و این را به یاد داشته باشید که تـا وحـدت بـین مسـلمین برقـرار اسـت،       
نابودي اسالم و مسلمین میسر نیست و تنها امیـد کفـار و دشـمنان ایـن انقـالب      

 پروردگـار برایشـان    هاي غیرانسانی گوناگون کـه بـه یـاري   اسالمی، بعد از فعالیت
نتیجه واقـع شـد و نتوانسـتند اراده و اسـتواري ایـن امـت اسـالمی را در هـم         بی

گونه که در قبـل  باشد که امیدوارم همانبشکنند، ایجاد اختالف در بین مردم می
هـا  در این مورد نیز نقشـۀ آن  ،ها آورده استو تاکنون همیشه شکست روي به آن

  .ناکام ماند
   

                                                             
 باشد: در اصل وصیت -1
 بوده باشید: در اصل وصیت -2
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  )شیراز 1333 -1361(زادگان  حسین اهللا کرامت شهید 
امروز همۀ ما مسلمین، اعم از برادران سـنی و بـرادران شـیعه، بـر مـا واجـب       
کفایی است که به نداي هل من ناصر ینصرنی امام بزرگوار لبیک گفته و با شـعار  

ها براي فتح کربال حرکت کنیم تا از طریق کـربال، بـه سـوي     پیش به سوي جبهه
تکبیر حرکـت کنـیم و اسـرائیل غاصـب را بـا زور الهـی بیـرون کنـیم و         قدس با 

اینجاســت کــه مســلمین و . گوشــمالی بــدهیم کــه دیگــر همچــو خــوابی نبینــد
گـران تـاریخ را در هـم     مستضعفین با وحدت باید به پا خیزند و تار و پـود سـلطه  

  .پیچند
  

  )مشهد 1340 -1365(چاهک حسینیان  کاظمسیدشهید  
گاه از یاد خدا غافل نشـوید، وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و      هیچ! عزیزان من

ی را کنـار بگذاریـد و   ئـ و فـداکاري نماییـد، اختالفـات جز    1براي همدیگر گذشت
پاسدار اسالم باشید و یاور امام عزیز باشید و بدانیـد کـه وجـود امـام امـت، یـک       

  .نعمت بزرگ است که از طرف خداوند بزرگ به ما عنایت شده است
  

  )زنجان 1326 -1364(حسینی یم کر شهید 
و از خانواده، اقوام و بستگانم نیز انتظار دارم که بـا آراسـتن خـود بـه اوصـاف      
فاضلۀ الهی و پیشه کردن تقوا و راسـتی و عـدالت، سـعی نماینـد کـه بـه سـوي        
خداوند بزرگ تقرب و نزدیکی جویند و همواره یار و حامی اسـالم عزیـز باشـند و    

حتماً اتحـاد و  . ین برهه از زمان، به نحو احسن عمل نمایندمسئولیت خود را در ا

                                                             
 گذشته: تیوص اصل در -1
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انسجام و وحدت قلبی خویش را به منظور نشان دادن قدرت اسـالم بـر اسـتکبار    
  .جهانی، کما فی السابق حفظ کرده و براي عزت و اقتدار اسالم بکوشند

  
  )استهبان 1347 -1365( يآباد حفاري دولت اهللا قدرتشهید  

است، از انوار حضرت قدس ربوبیت، تنهـا نگذاریـد کـه ایـران و     امام را که نور 
از او جلوتر نروید و همچنین عقـب نیفتیـد   . او متجلی شده است 1جهان اسالم در

وحـدت را  . که دچار اختالف خواهید شد و اختالف شـما را هـالك خواهـد نمـود    
بـه جمهـوري   . حفظ کنید و قدرت خود را در مقابل دشمنان به نمایش بگذاریـد 

ـ    اسالمی خدشه ه اي وارد نکنید که جمهوري اسالمی، امانت حق تعـالی اسـت و ب
  .این امانت خیانت نکنید

  
  )فراشبند 1346-1365(پرست  حقکنعان  شهید 

خـواهم کـه بیشـتر بـه فکـر وحـدت        یمن عاجزانه از شما م! اهللا اي امت حزب
خـداي  . ها را از بین ببرید و منافقین در بین شما تفرقـه نیندازنـد   باشید، کدورت

بدانید که هرچه شما وحـدتی بهتـر   . شاد نکنید  اسالم و انقالب را دشمن 2ناکرده
      و هوشــیار باشــید کــه دشــمنان  3داشــته باشــید، دشــمنان بیشــتر در هراســند 

زیـرا   ؛خدا را فراموش نکنیـد . خورده در فکر نابودي اسالم و مسلمین هستندقسم
  .ما زمانی پیروزیم که از خدا غافل نباشیم

                                                             
 به: تیوص اصل در 1-
 ناکردهیی خدا: تیوص اصل در 2-
  حراسند در: تیوص اصل در 3-
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  )نقده 1338 -1361(رضا  حکیم غضنفر شهید 
 سـپرده  مـا  بـه  بزرگـی  امانـت  چه خداوند! روستاییان هم برادران و خواهران و

 شـهید  هزاران خون با که است اسالمی انقالب امانت، ها امانت این از یکی و است
 ایـن  پشـتیبان  مـاالً  و جانـاً  خواهم می شما از .شد پاه ب مجروح و معلول هزاران و

 امانـت . باشید، گذاشته 1حیران را جهانی استکبار که نأالش  عظیم و بزرگ انقالب
 دعـاگوي  همیشه و بدانیم را بزرگ نعمت این قدر باید که باشد می امت امام، دوم

 حفـظ  را کلمـه  وحدت. کنید کار خدا براي همیشه. باشیم حضرت نآ پشتیبان و
  .ترسند می مسلمین وحدت از اسالم دشمنان که نمایید
  

  )آران و بیدگل 1342 -1362( حالج محمد شهید 
دانیـد کـه مـا سـخت در تنگنـاي تـاریخ قـرار         یآیا ایـن را مـ  ! برادران عزیزم

ایم و در منتهی آزمایش الهی هستیم؟ پس با هـم، همچـون قبـل اتحـاد و      گرفته
وحدت خود را کامالً حفظ کنید و با شرکت در نماز جماعت و نمـاز جمعـه و پـر    

گویـان شـرق و غـرب بزنیـد کـه       همحکمـی بـه دهـان یـاو     2کردن مساجد، مشت
  .4شما هراس دارند 3دشمنان اسالم از این وحدت و برادري

  
  )اردستان 1338 -1361(حمامی زواره  احمدشهید  

خواهیم که با وحدت کامل، امام را از شما ملت عزیز و شهیدپرور و انقالبی می
                                                             

 به حیران: در اصل وصیت1- 
 یمشت: تیوص اصل در 2-
 برادري بودن :تیوص اصل در 3-
 دارد: تیوص اصل در 4-



 

 177       »دفتر اول«وحــــــــــدت 

 

تنها نگذارید و به رهبري او دست به دست هم داده و تـا آن سـوي کامـل قـدس     
وار مبارزه کنید و تا آخرین نفـس نگذاریـد کـه    خیش روید و با امپریالیسم جهانپ

  .مال شودخون شهیدان پاي
  

  )آذرشهر 1344 -1363(زاده حمداهللا اسماعیلشهید  
کـه مطیـع امـر والیـت     خـواهم  همیشه در صحنه می اهللا و از شما امت حزب

از خـدا اطاعـت کـرده اسـت و      ،فقیه باشید، چون که هرکس از امام اطاعت کنـد 
خـواهم  هرکس مخالفت کند، با خدا و اسالم مخالفت کرده است و از شـماها مـی  

که پشتیبان سرسخت روحانیت مبارز و متعهد و متدین باشید و این را بدانید که 
ها، این را بفهمانیم کـه مـا مـرد    ل، برابر ابرقدرتما توانستیم با یاري خداوند متعا

از جنگ هراسی نداریم و تـا آخـرین قطـرة خونمـان از اسـالم و       جنگ هستیم و
هاي استعمارگر لطمهقرآن دفاع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که این ابرقدرت

 آمریکـا هـیچ  «: به فرمودة امـام کـه فرمودنـد   . اي به انقالب اسالمی ما وارد کنند
، امیدوارم که با وحدت بیشتر و اتحاد و همبستگی بتوانیم »تواند بکندغلطی نمی

  .ها را به خاك بمالیمپوزة این ابرقدرت
  

  )اهواز 1345 -1364(حویزي  احمدشهید  
امروز روزي است که باید بـراي نجـات اسـالم شـتافت و اگـر وحـدت داشـته        

تواننـد شـما را از   نمـی  هاابرقدرتنیت مبارز حرکت کنید، و همراه با روحا 1باشید
  .بین ببرند

                                                             
 باشیم: در اصل وصیت  - 1
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  )مالیر 1347 -1365(حیدري  مکری شهید 
بدانید شما که وارث خون ماییـد، بایـد جوابگـو باشـید و در سـراي      ! اي مردم

وحـدت در  ... باید به اوامر رهبري گوش کنید . دیگر در برابر خون شهدا مسئولید
قـوانین و دسـتورات قـرآن و    . کنیـد  از امام و والیـت پیـروي  . هدف داشته باشید

  .اسالم را به جا بیاورید
  

  )تفرش 1341 -1363(حیدري  محسنشهید  
خداوند شما را انتخـاب کـرده و بـر شـما منـت      ! و شما اي ملت قهرمان ایران

ل اهللا تعـالی  عج(گذاشته تا دین او را روي زمین حاکم و زمینه را براي ظهور مهدي
آماده سازیم تا مستضعفان را بر مستکبران پیروز گردانیم و شکر این  )فرجه الشریف

باشـد و چـون بـراي رضـاي      ینعمت بزرگ کنیم که قیام شما دنبالۀ قیام کربال م
گونـه کـه تـاکنون     استوار و مصمم همان. باشد، از هیچ قدرتی نترسیم یخداوند م

والیت فقیه بـه فرمـان امـام    اید و در زیر سایۀ  اید، وحدت خود را حفظ کرده بوده
، این همبستگی و وحـدت الهـی   ]اید بوده[اید و یاور و در کنار روحانیت  امت بوده

  .را حفظ کنید
  

  )تهران 1338 -1364(حیدري  محمدشهید  
! هــاي مــن و خویشـاوندان مــن و اي دوســتان و آشــنایان  اي همسـرم و بچــه 

است، از یاد نبریـد و وحـدت را   که رهبر بزرگ انقالب اسالمی ] را[وقت امام  هیچ
حفظ کنید و براي من گریه نکنید، به جاي آن امام را دعا کنیـد کـه از چشـمانم    

  .بیشتر دوستش دارم
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  )آران و بیدگل 1342 -1361(رانی آحیدري مقدم  اصغرشهید  
تـرین  تـرین و مهـم  و شما ملت قهرمان با شرکت خود در نماز جمعه که بزرگ

  .مین است، هرچه بیشتر در وحدت و برادري خود بکوشیداجتماع و دانشگاه مسل
  

  )ایذه 1344 -1365(خادمی  رحیمآقاهید ش 
 ؛تمسک بـه ریسـمان الهـی بزنیـد و وحـدت و اتحـاد خـود را حفـظ نماییـد         

. زدن به تفرقه و نفاق بپرهیزیـد  3؛ از چنگ2»بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا 1ااعتصموو«
خواهنـد  داران در بعضـی از منـاطق مـی   سـرمایه ] و[ اهـ بدانید که خوانین فئودال

هـا خـودداري کنیـد، چـون     تفرقه و جدایی ایجاد کنند، از پیـروي و حمایـت آن  
  .ها، کمک به دشمن، کمک به استکبار و کفر جهانی استکمک به آن

  
  )تهران 1333 -1362(خاکبازپور فریدون شهید  

هر کجا هسـتند، وحـدت داشـته    در ... مسلمانان همه باید با هم متحد باشند 
باشند و اختالفات را بنا به مصلحت اسالم و مسلمین کنار بگذارند و بر سـر یـک   
موضوع هرچند بزرگ و یا کوچک، با یکدیگر دشمنی نورزند کـه ایـن مسـئله بـه     

هـا بـا یکـدیگر اخـتالف داشـته       زیرا تا وقتی ما مسـلمان  ؛زیان امت اسالمی است
دهند و در تضعیف اسالم  یهاي خود ادامه م سوءاستفاده باشیم، دشمنان اسالم به

توانیم در پیشـرفت اسـالم    یکوشند و تا ما با یکدیگر اختالف و دعوا داریم، نم یم

                                                             
 واعتصم: در اصل وصیت  -1
 103سوره آل عمران؛ آیه   -2
 دم: در اصل وصیت  -3
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تـر ببیننـد و دشـمنان اصـلی      امیدوارم همگان اسالم را با دید وسیع. کوشا باشیم
ائیل، انگلـیس،  هاي آمریکـا، شـوروي، اسـر    اسالم را بهتر بشناسند؛ یعنی ابرقدرت

ها و دولتمردان مخالف اسـالم کـه ایـن همـه مشـکالت را از       فرانسه و تمام دولت
هـا و شـاگردان    صدر اسالم تاکنون بر سر اسالم آوردند، باید براي از بین بردن آن

  .ها را از پاي درآوریم آن ۀو هم 1ها در تمام جهان با هم وحدت داشته باشیم آن
  

  )اصفهان 1343 -1361(ی خانی شهرضائ مجتبیشهید  
هـا بـا هـم     خواهم که با هم وحدت داشته باشند، چون اگر بچه یاز دوستانم م

بـه دوسـتان   . ها را در هـم کوبـد   تواند آن یوحدت داشته باشند، هیچ ابرقدرتی نم
امام و روحانیت، در خط والیت فقیه باشـند و تمـام رزمنـدگان    ] در خط[بگویید 

  . اسالم را دعا کنید
  

  )شهر بابک 1344 -1362(خبري  اکبرشهید  
و پشـتیبان   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (برحـق امـام زمـان   ] بئپشتیبان نا[

هاي بیهودة دشمن داخلی و خارجی ندهید روحانیت مبارز بوده و گوش به شایعه
امـام امـت    2طـور کـه  که خداي ناکرده به اسالم و مسلمین لطمه نخورد و همـان 

تواند به این انقالب شکستی بدهد مگر آن کـه ملـت،   هیچ ابرقدرتی نمی«: گفتند
وحدت کلمۀ خود را حفظ نکند و پشتیبان روحانیت نباشد، آن وقت این انقـالب  

  .»خوردشکست می

                                                             
 میکن وحدت: تیوص اصل در -1
 چنانچه: در اصل وصیت -2
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  )الهیجان 1343 -1361(خجسته  مجیدشهید  
دت خود را یک خواهشی از شما مردم پشت جبهه دارم و آن این است که وح

هرچه بیشتر حفظ کنید و با گوش دادن به سخنان امـام بزرگوارمـان و عمـل بـه     
آن، اسالم را از خطر محفوظ نگه دارید و همچنـین بـا شـدت زیـاد بـا دشـمنان       

بیگانـه را در داخـل کشـور کـه توسـط ایـن        1هـاي عمـال   داخلی مبارزه و توطئه
دیگـر مـن فقـط از    شـود، خنثـی کنـیم و خـواهش      یدشمنان داخلـی اعمـال مـ   

و در یـک رشـتۀ تخصصـی     2آموزان است و آن این است که درس بخواننـد  دانش
اسـتعمار   3معلومات پیدا کنند تا دیگر احتیاج بـه متخصصـین خـارجی کـه جـز     

کشورمان و زیر سلطه درآوردن و غارت کردن آن و نـابودي اسـالم فکـري دیگـر     
تر دشمنان اسالم را  هرچه سریعباشد که با وحدت خویش . کنند، پیدا نکنیم ینم

تـر مکتبمـان را    نابود کرده و بنا به گفتۀ رهبر کبیرمان امام خمینی، هرچه سریع
  .جهان صادر کنیم ۀهم 4به

  
  )شهرکرد 1341 -1361(خدادادي طاقانکی  جهانگیرشهید  

 ؛داخلـی  5گرانتوطئه ایمانتان و وحدتتان مشت محکمی برسالم بر شما که با 
  .وابسته به شرق و غرب زدید و خواهید زدهاي گروه
  

                                                             
 اعمال: تیوص اصل در -1

  بخواند: تیوص اصل در 2-
 جز یهدف: تیوص اصل در 3-
 در: تیوص اصل در 4-
 گرانتوطعه: در اصل وصیت  -5
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  )آباده 1334 -1365(خردپیشه شیرازي  اکبر شهید 
هاي شهدا، از آدم تا خاتم و از خاتم تا حال و آینـده در  تمام خون! ایها الناس

هاي بزرگ از سالح ترس ندارند چون که مجهزترند؛ قدرت. گرو این پیروزي است
. وحشـت از ایمـان و یکپـارچگی ایـن امـت اسـت       ،فقط از چیزي که ترس دارنـد 

وحدت را حفظ کرده و بیشتر در صحنه باشـید  . نگذارید این انقالب متالشی شود
  .که دشمن در کمین است

  
  )نوشهر 1347 -1367( کشکک خطیبی عیسیشهید  

حجابی و فحشا کوشـا باشـید و کمیتـه را در     در مقابله با بی! اي امت اسالمی
هـا و دعـاي    پیمایی در راه .وحدت خویش را حفظ کنید .یاري کنیداین امر بزرگ 

شرکت کنید و بـا اجتماعاتتـان دشـمن را     و جماعت توسل و نماز جمعهو  کمیل
  .کور کنید و مشت محکمی بر قلب دشمن بزنید

  
  )فردوس 1342 -1361(نیا  خلیل حسینغالمشهید  

ـ  ،خواهم که از دژ محکم انقـالب  از ملت می رهبـر کبیـر انقـالب     خصـوص ه ب
د و وحدت یپیروي نمای م،امام خمینی و روحانیت مبارز و متعهد به اسال ،اسالمی
  .شکن خود را حفظ کنیددشمن
  

  )کوهپایه 1345 -1365(خلیلی  احمدشهید  
از  !اید و هسـتید اي مردم شهیدپرور ایران، اي شما که همیشه در صحنه بوده

خواهم که وحدت خود را حفظ کنید و امام را تنها نگذارنـد چـرا کـه مـا     شما می
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  .هرچه داریم از امام داریم
  

  )جرقویه 1343 -1365( خندان غضنفرشهید  
در نماز جمعه شرکت کنید که به قول امام عزیزمـان،  ...  خواهم که از همه می

هـاي   حـرف از . وحدت کلمه را رعایت کنیـد . ترسد دشمن از جمعه و جماعات می
بدانید که تنهـا سـعادت انسـان، اطاعـت از دسـتورات      . افکن خودداري کنید نفاق

  .اسالم است؛ اطاعت از والیت فقیه است
  

  )دهدشت 1341 -1362(خوشمرزکار  فاضلشهید  
: اي بـه امـت شـهیدپرور، خصوصـاً اهـالی کهکیلویـه دارم       و در پایان توصیه... 
ام به دسـت   نگذارید اسلحه. من هستید ةاز دست افتاد لحۀشما وارثان اس! برادران

وحـدت خـود را   . دشمن بیفتد و سنگرم خالی بماند تا دشـمن در آن نفـوذ کنـد   
و همگی با برادري و برابري با هم رفتار نمایید و دستورات اسالم را ] کنید[حفظ 

  .کارهایتان براي رضاي خدا باشد ۀبه طور صحیح انجام دهید و هم
  

  )قزوین 1333 -1359(خویینی بوالفضل ا شهید 
از ملـت شـریف مـی    ...هاسـت بخش انسانحمد و سپاس خداي را که وحدت

خواهیم که به سـخنان  می ها واقعاًاز آن. خواهیم که ما را در پیشگاه خدا ببخشند
 و رهنمودهاي امام عمل کنند، وحدت خودتـان را از دسـت ندهیـد، چـون واقعـاً     

هـاي  همین وحدت کلمـه اسـت کـه در دل نیروهـاي دشـمن و در دل ابرقـدرت      
  ...پوسیدة شرق و غرب رعب و وحشت انداخته است
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نشـاندة  گونه که با وحدت کلمه، عمال دستشما همان! اي مردم شریف ایران
آمریکا و شوروي را به جهنم روانه کردید، باز هم وحدت کلمه را حفظ کنید و بـا  

اش، ا نداي پر برکت اهللا اکبر بر دهان شرق و غرب و عوامل داخلیمشت محکم، ب
  .اهللاء ستون پنجم بکوبید، تا باز این بار پیروزي بزرگی نصیبتان گردد ان شا

  
  )قم 1347 -1365(خیري  محمدشهید  

من به عنوان یک برادر رزمنـده از شـما ملـت کـه همیشـه یـار رزمنـدگان و        
بـاز هـم باشـید و وحـدت خـود را      ] خـواهم کـه   یمـ [اید،  پشتیبان امام خود بوده

  .تر کنید محکم
  

  )سمیرم 1343 -1365(داخم  حسینغالمشهید  
ـ  ،ایـد  اگر جوانتان را از دسـت داده  !اي مردم عزیز و شهیدپرور ایران خـاطر  ه ب

شما هـم   .اند سعادتمند شده ،اند خدا و دین خدا بود و جوانان شما که شهید شده
 ةاهللا به فضل الهی پیروزیم و این پیـروزي وعـد   شاء  ما ان .خواهید شداهللا  شاء  ان

پیـروزي   ،همچون نماز جمعه و جماعـات  ،الهی است و شما از خدا در نمازهایتان
گـویم کـه وحـدت و یگـانگی خـود را       عنوان تذکر مـی ه اسالم را بخواهید و من ب

ل اهللا تعـالی فرجـه   عج(قا امام زمانآحفظ کنید و همیشه دعا کنید که خداوند فرج 
را نزدیک فرماید و رزمندگان اسالم را یاري نماید و اسالم عزیـز را پیـروز    )الشریف

گرداند و روحانیت و تمام مسلمین را در پناه خودش حفظ نماید و از تمام بلیـات  
  .دور نماید
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  )مراغه 1342 -1362(دارابی معما  احمدشهید  
اتحاد و وحـدت و یکپـارچگی خـود را     ،این اوضاع خیلی حساس ملت باید در

   .تر سازندحفظ کرده، بلکه محکم
  

  )فراشبند 1348 -1365(دانا  رضاغالمشهید  
اهللا پیام بدهم و تنهـا    تر از آن هستم که بخواهم به شما امت حزبمن کوچک

خبـر   پیام این حقیر این است که یک لحظه غفلت نکنید که منافقین از خـدا بـی  
 1اي فرصتی هستند تا اینکه به نحوي به این انقالب نورسـته ضـربه  منتظر هرگونه 

ها ندهیـد و دیگـر   گونه فرصتی به آن وارد کنند و همیشه در صحنه باشید و هیچ
انـدازد،   که پشت دشـمنان را بـه لـرزه مـی    ] را[مانند نماز جمعه  2اینکه، مراسمی

ن اسـالم نباشـد،   ترك نکنید و از رهنمودهاي روحانیون تا آنجا کـه بـرخالف دیـ   
تنها عامل جـدایی و از هـم   . پیروي کنید و مساجد را خالی نکنید که سنگر است

تـرین  را بشناسـید و مهـم   4هـا آن. وحدت شما همین منافقین هستند 3گسیختن
شکست یک انقالب هم، جدایی بین اقشار مردم است و شما را به خون شـهیدان  

  .فظ کنید و قلب امام را نرنجانیددهم که وحدت و یکپارچگی خود را ح قسم می
  

  )قم 1338-1361(داودآبادي  اهللاحجتشهید  
اهللا متـین اسـت    خواهم که وحدت کلمه را فراموش نکنید که حبلاز شما می

                                                             
 یضرب: تیوص اصل در  -1

 ییها مراسم: تیوص اصل در 2-
 ختهیگس هم از: تیوص اصل در 3-
 هاآن و: تیوص اصل در -4
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در هر موقـع  ] و[هاست و هدف شهدا را فراموش نکنید که دائم که ضامن پیروزي
ظهور ماه ابرار، خمینی را ز بهر ما تا ! خدایا«: کردند براي سالمتی امام کهدعا می

 .»دار نگه
  

  )قم 1344 -1364(آبادي رکن داودي محمدباقرشهید  
هایی را که خدا بـه مـا   بدانید نعمت! جوانان غیور، پدران آگاه و مادران ایثارگر

عطا کرده، زیر سایۀ رهبري امام، این قائد اعظم و وحدت اسالمی کسب گردیـده،  
  .و امام را اطاعت کنید 1بدانیدپس قدر این دو را 

  
  )داراب 1332 -1366( کار درست عسکر علیشهید  

هـا   ترین نعمت که بزرگ ]را[ اجر دنیوي و اخروي 2خداوند !اي ملت شهیدپرور
حفـظ کنیـد و    ]را[ وحـدت خودتـان  . بدانید ]را[قدر یکدیگر .به شما بدهد ،است

 ]را[ هـا  نآ تـن از  12یـک روز   فرزنـدانتان کـه در   ةبه زمین افتاد هنگذارید اسلح
قدري از کار دنیا بکاهید تا به هـدف اصـلی کـه     .زمین بیفتده ب ،کنید تشییع می

  .تعمیر کنید ن خانه راآنزدیک شوید و  ،باشدخرت میۀ آخان
  

  )یاسوج 1339 -1366(درستی  قلیشهید  
شـاید  . برایم ناراحت نباشید و با همدیگر وحدت کامل داشته باشـید ! برادرانم

از ! باري، پدر و مـادرم و بـرادرانم و خـواهرانم   . روزي از همدیگر نگرانی پیدا کنید

                                                             
 دیباش داشته: تیوص اصل در -1

  خداوند به شما: در اصل وصیت2- 
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گویم، از راهی دور و سرزمینی ناآشنا که همگی شـما را بـه یـک     یدل م] و[جان 
... و از بـرادر بـزرگم   ] است[دتان کنم و آن هم وحدت در بین خو یکلمه دعوت م

  .خواهم که نگذارد که برادرانم از همدیگر متفرق شوند یم
  

  )داراب 1342 -1362(درکام  محمدشهید  
امام را بشناسـید و درك کنیـد، قـدر ایـن     ! وصیت من این است که اي مردم

را  پـرور  روح تپندة انقالب، این قلب آگاه زمـان و تـاریخ و ایـن باغبـان، ایـن اللـه      
پس . دانیم یایم و قدرش را نم به خدا قسم که ما این عزیز خدا را نشناخته. بدانید

عجل اهللا تعـالی  (باختۀ امام زمان ب پاكئاهللا و نا  هوشیار باشید و فرزند برحق رسول
ندایش را عاشقانه لبیک بگویید و در این زمان که مـا را  . را بشناسید )فرجه الشریف

کنند، قدر این دعوت را بدانیم و این نعمـت بـزرگ را    یم ها دعوت به سوي جبهه
باشـد و دیگـر    یاهللا مـ   بشناسیم که جبهه جایگاه عاشقان اهللا و جان برکفـان روح 

  .کنم که دست خدا با ماست یاینکه شما را به وحدت و یکپارچگی دعوت م
  

  )گچساران 1343 -1366(درودگرنژاد  محمدشهید  
 نور چشـم گوییم که امام بزرگوار، این و قهرمان میو سلحشور به امت اسالمی 

او و روحانیـت عزیـز، ایـن    و پشـتیبانی  خود را تنها نگذاشـته و بـا پیـروي     و دل
و وحـدت همیشـگی، در تمـام مراحـل و     و با انسجام  جامعهو پیشروان علمداران 

را کـه   موانع و مشکالت انقالب، با حضور همیشگی خود در صـحنه، ایـن انقـالب   
عجـل  (انقالب جهانی آقا امام زمـان  1سازتوجه به روایات و سخنان ائمه، زمینه] با[
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     اسـت، بـه پـیش ببرنـد و هرچـه فشـار و مشـکالت بیشـتر          )اهللا تعالی فرجه الشریف
تر و استوارتر به پیشواز مشـکالت برویـد کـه در ایـن     شود، شما با روحی آمادهمی

  .بودها فرج و آسانی خواهد سختی
  

  )جهرم 1339 -1362(جهرمی  دروگر اسماعیلشهید  
بپرهیزیـد و دیگـران را بـه    ] از نفـاق [اطاعت از امـام کنیـد و   ! اهللا امت حزب

» هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «صـداي  ! وحـدت دعـوت کنیـد، بـرادارن و خـواهران     
    وي صـحراي کـربالي ایـران بـه گـوش      از آن سـ  )لیـه السـالم  ع(سیدالشهدا، حسین

  .خواهدهنوز این راه، رهرو و این دریا، خون می رسد ومی
  

  )تایباد 1347 -1365(درویشی  علیغالمشهید  
 مۀنا و اي پدر و مادر و برادر و خواهر و اقوام و آشنایان و اي کسانی که وصیت

بدانید که خمینی حجت و دست هدایت خدا است، پس واي بر ما ! خوانید یمرا م
هـاي متحـرك را زنـده کـرد و از زنـدگی       که مـا مـرده  او بود . اگر اطاعتش نکنیم

بنگرید که او ابراهیم زمان است و ایـن همـه اسـماعیل    . بار و پرذلت رهانید نکبت
جنگ را فراموش نکنیـد  . و حرها را ببینید )لیهم السالمع(دارد و این قاسم و عباس

 همگـی وحـدت را حفـظ   . که این جنگ اسالم و کفر است و جهاد در راه خداست
کنیــد و بــا هــم بــرادر باشــید و از تفرقــه بپرهیزیــد و نهایــت ســعی خــود را در  

اشتباهات فردي را به انقالب یا ارگانی ربـط ندهیـد کـه    . خودسازي به کار گیرید
از کسـی خـرده   . ها یار و برادر یکدیگر باشـید  یدر سخت. گناهی نابخشودنی است

گـویی بـه شـدت     و هـرزه  از غیبـت . نگیرید و گذشتتان نسبت به هم زیـاد باشـد  
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  .بپرهیزید
  

  )شیراز 1334 -1361(دریامی  محمدتقیشهید  
همه و همه با وحدت و یکپـارچگی  ! تو خواهر و تو اي برادر و تو مادر و تو پدر
لیـه  ع(و علـی  )لی اهللا علیه و آله و سلمص(کامل، پرچم به خون ایستادة حضرت محمد

که هنوز رنـگ آن بـه رنـگ خـون و      ، خالصه پرچمی)لیه السالمع(و حسین )السالم
ب برحـق، امـام   ئـ نورش به روشنی آفتاب و روحش چو روح اسالم و بـه دسـت نا  

باشـد را  مـی  )شـریف عجـل اهللا تعـالی فرجـه ال   (خمینی و دست پرتوان حضرت مهدي
نعـرة شـیر و نعـرة آسـمان، در      1برگیریم و به جلو بتازیم و چنان بتازیم که گویی

  .وعدة خدا نزدیک استتازند، چون میهم آمیخته و در میدان 
  

  )تهران 1349 -1367(آبادي  دولت يدر محسنشهید  
وحـدت و  ... وصیتی که به شما امت شـهیدپرور و غیـور دارم ایـن اسـت کـه      

همبستگی خود را هرچه بیشـتر کنیـد و بدانیـد کـه دشـمنان اسـالم و قـرآن از        
بین برود، دشمنان حتمـاً  وحدت شما در وحشتند و بدانید که اگر وحدت شما از 

توانید، چه مـاالً و چـه    یها را خالی نگذارید و تا م جبهه. بر شما غلبه خواهند کرد
  .ها کمک کنید جاناً، در راه پیروزي اسالم به جبهه

 
  )تهران 1344 -1364(دژرفتار  اسفندیارشهید  

وحدت خودتان را حفظ کنید و نماز جمعه را فراموش نکنیـد کـه   ! مادر و پدر
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افزاید، در مجـالس دعـا   هاست که بر وحدت و پاکی همگان میهمین نماز جمعه
  .االمکان با شور و شوق شرکت کنید و در جهت پاکی نفس خود بکوشیدحتی
  

  )دهدشت 1340 -1362(دستفال  اهللا قدرتشهید  
هم به امت شهیدپرور دارم که امام را تنها نگذاریـد و وحـدت را   اما چند تذکر 

در  1شـرکت . ترین سنگر است مسجد بزرگ. حفظ نمایید و مساجد را خالی نکنید
ترین سـالح ماسـت در مقابـل     مجالس دعاي کمیل و نماز جمعه و جماعت بزرگ

هـاي جهـانخوار    مشـتی محکـم بـر دهـان ابرقـدرت     ] و[دشمن داخلی و خارجی 
  .باشد یم

  
  )بروجرد 1340 -1364(محمدي  دوستن محسشهید  

اهللا عاجزانه تقاضا دارم پشتیبانی خود را از ایـن اسـالم و     و از همۀ امت حزب
و متحد اتحاد و وحـدت   2جمهوري اسالمی ادامه دهند و همیشه در صحنه باشند

شیعه و سنی از نظرهاي دیگر، همه و همه ارتـش و سـپاهی و بسـیجی،    . اسالمی
حرکاتشـان کـه بـراي    ] در[جنگنـد و بایـد    یهمه براي خدا مـ . ید واحده هستند

  .خداوند است، بیشتر دقت کنند که طبق دستورات اسالم عزیز عمل کنند
  

  )تهران 1339 -1362(دوالبی ابراهیم محمد  شهید 
هاي حق علیه باطـل، پـاکی و خلـوص نیتـی از شـما،      هنگام عزیمت به جبهه

                                                             
 شرکت با: تیوص اصل در 1-
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    تمامی برادران مشاهده نمودم کـه هـیچ وقـت فرامـوش نخـواهم کـرد و از خـدا        
خواهم که همیشه این اخالص در شما وجود داشته باشـد و دسـت بـه دسـت     می

دانیـد کـه   خود بهتر مـی  هم بدهید تا تمامی کفر را از زمین برکنار کنید و این را
من را  ۀاسلح. درخت اسالم احتیاج به خون دارد و از دادن خون خود دریغ نکنید

توانیـد بـه   زمین نگذارید و با وحدت خود بر دهان کفر بکوبید که هیچ وقت نمـی 
  .تنهایی کاري از پیش ببرید

  
  )مرودشت 1342 -1364(پیما دشت اهللاحجت شهید 
هـایی  آید حرفآن موقعی که جنازة من بر روي دوش می مبادا! ... عزیزم مادر

هیچ وقت خداوند و پیغمبر را فراموش نکن، وحدت . بزنی که به اسالم ضربه بزنی
را حفظ کن و با شـرکت در مجـالس مـذهبی و نمازهـاي جماعـت و جمعـه کـه        

هـاي  شـیطان  1گویـان و ترین سالح ماسـت، مشـتی محکـم بـر دهـان یـاوه      بزرگ
  .یدخونخوار بزن

  
  )صدوق 1343 -1364(دهقانی اشکذري  علیبمانشهید  

خـواهم کـه بـه پسـران و     از شـما شـهیدپروران مـی   : پیامم به مردم دیارمـان 
ها را بـه قـرآن خوانـدن بفرسـتید و بگذاریـد بـه       آن. دختران خود قرآن بیاموزید

نگذاریـد  . مدرسه بروند که مـدارس هـم، سـنگر اسـت و وحـدت را حفـظ کنیـد       
  .استفاده کنند و ضربه به اسالم بزنند هاي بین شما سوءاز این جداییمنافقین 
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  )صدوق 1343 -1361( اشکذري  دهقانی محمد علیشهید  
دعـاگو و پیـرو خـط امـام همچـون       ،اول ۀدر مرحل !اي ملت عزیز و شهیدپرور

همیشه بوده و امـام را تنهـا نگذاریـد و همچـون کـوه اسـتوار در مقابـل نـوکران         
چـون   ،مریکایی ایستادگی کرده و شرشان را بـه خودشـان برگردانیـد   آ ةسرسپرد

اندازند و  بیشترین شکستمان به خاطر همین منافقان است که بین شما تفرقه می
به همین علت است که باید مسلمانان وحدت داشـته باشـند تـا دشـمنان اسـالم      

هـاي شـهدا    وادهن به خانآاز  ترین نفوذي در ما داشته باشند و بعد نتوانند کوچک
هــا دلجــویی کــرده و درس بگیریــد کــه چگونــه در شــهادت   نآســر بزنیــد و از 

  ».به درستی که خداوند با صبرکنندگان است«: کنند که عزیزانشان صبر می
  

  )میبد 1338-1361(ذوالفقاري یخدانی  جاللشهید  
هـا  به خدا امام را دعا کنید، وحدت داشته باشید و بـا ایـن گروهـک    !اي ملت
  .مقابله کنید

  
  )دهدشت 1348 -1366( رایگانی اهللا فیضشهید   

خواهم وحدت خود را در هر جـا و   یاز شما م! ... اي برادران و خواهران گرامی
که وحدت یکـی   1مکانی که هستید، حفظ کنید که ما براي اسالم و دستورات آن

اگر شما وحدت خـود  . از آن دستورات است، انقالب کردیم و باید به آن عمل کرد
شـوید؛ شـرق و غـرب بـر گـردة شـما سـوار         یرا از دست بدهید، از هم پاشیده م

تـا  . پس در هر کاري وحـدت الزم اسـت  . کنند یشوند و به شما ظلم و ستم م یم
                                                             

  آنان: تیوص اصل در 1-
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  .شود یوحدت نداشته باشید، هیچ کاري انجام نم
  

  )قزوین 1332 -1367(آبادي  يرجبی مهد قاسمشهید  
ما اسالم اسـت و آن هـم بایـد     ۀگویم که مسئل یبه شما م! اي ملت غیور ایران

پس وحدت خودتان را حفظ کنید و حرف امام را گوش کنید و یـار و  . حفظ شود
  .یاور روحانیت باشید

  
  )بجنورد 1348 -1367( رحیمی اسماعیل شهید 

هـا را خـالی   ها روي آورید و جبهـه خواهم به جبههاهللا می امت حزبو از شما 
وحدت را در بین خود حفظ کنید و در راه آسایش دیگران و بـراي خـدا   . نگذارید

دهید، منتی بر کسی نگذاریـد و  کار انجام دهید و اگر در راه خدا عملی انجام می
زیرا که نداشتن اتحـاد   ؛بریدتوانید اختالفات بین مردم را از بین بتا جایی که می

  .بردبین مسلمین، اسالم را از بین می
  

  )اردبیل 1342 -1362(رحیمی کامل  شهید 
وقـت بـه حـرف      خواهشمندم به خاطر راحتی وجــــدان خـود هـیچ   ! برادران

دشمنان اسالم گوش فرا ندهید، چون هر زمان و هر مکـان، دشـمنی سرسخــت    
یگانگی را که خواستۀ اسالم عزیز است، از بـین  خواهد وحدت و  یدر پشت پرده م
گونـه جبهـه را    هـا مبـارزه کـرده و هـیچ     خواهم سرسختانه با آن یببرد و از شما م

پشــت جبهــه، چـه در خــط مقـــــدم جبهـه و بــر پــدر و    1خـالی نگذاریــد؛ چـه  
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دانم مـرا   یمــ! پدرجان. 1هرگز بر من گریه ننمایید: رسانم یام این را م یمادرگرام
اي و از شـماها عاجزانـه    هزاران آرزو به همراه مادر عزیزم با خـون دل پرورانـده   با
گونه از امر  خـــواهم که مرا به خاطر وحدت و اسالمیت بخشیده باشید و هیچ یم

امام عزیزمان سرپیچی ننموده باشید، چون نایب امام زمـان چنـین خواسـته کـه     
  .2هرگز پدران شهیدان ناراحت و فرسوده نباشند

  
  )زرین شهر 1346 -1365(علی رحیمی باباشیخ اهللاحجتشهید  

هـا و  کینـه    نظیر بدهیـد و از  دست به دست همدیگر با وحدتی بی! اي امت
بازي گرایی و خطگروه  هاي سیاسی و گروهی و اختالفات و مخصوصاً از درگیري

همـان  دست بردارید که اگر این مسائل در شما باشد، موجب شکسـت اسـت کـه    
  ... شکست اسالم است

حفـظ کنیـد   ! پـس، اي امـت قهرمـان    ؛٣»واعتصوا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«
وحدت خود را و چنگ بزنید به ریسمان الهی و از تفرقه بپرهیزید که به قول امام 

در امام عزیز بیشـتر بیندیشـید و    .»باشدرمز پیروزي، در وحدت کلمه می«: عزیز
فرمان او باشید و او را و روحانیـت مبـارز را از دعـاي خیـر      با دل و جان گوش به

در همۀ کارهایتان خدا را فرامـوش نکنیـد و مواظـب باشـید کـه      . فراموش نکنید
وحـدت  ! لـی  عو مخصوصاً اي جوانان بابا شـیخ ...  هواي نفس بر شما مسلط نشود

  .خود را حفظ کرده و مواظب باشید فریب دشمنان اسالم را نخورید
  

                                                             
 ننموده: تیوص اصل در 1-
 نباشد: تیوص اصل در -2
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  )فالورجان 1342 -1362(رحیمی قهدریجانی  علیقرباند شهی 
شـما بدانیـد و آگـاه باشـید؛     ! دار و مـادران  جوانان و مؤمنـان و پـدران تجربـه   

 1هاي خداوند که شامل حال مـا گردیـده، در زیـر    تمام نعمت. دانم که هستید یم
سایۀ رهبري اسالمی شیعه و وحدت اسالم کسب شده و خدا عمر این قائد فقیـه  

  .شکن زمان را افزون بگرداند اعظم و بت
  

  )قم 1343 -1361(رخشان  ابوالفضلشهید  
خواهم که وحدت خـود را حفـظ کننـد کـه همـین      ملت عزیز و قهرمان می از

هـاي  اسالم در جبهـه وحدت، خود طرفداري بزرگی است از اسالم و از رزمندگان 
حق علیه باطل؛ و طرفداري سرسختانۀ خـود را از امـام امـت و روحانیـت بیشـتر      

  .کنید
  

  )زنجان 1323-1362(خانی رستم باقرشهید  
کـه در صـحنه    چرا ؛توانم بدهممن پیامی به شما امت همیشه در صحنه نمی

    بـودن شــما امـت اســالمی در پشـت ســر امـام و حرکــت در خـط امــام، تمــامی      
باشـد  هاي مشرکان جهان را خنثی کرده و وحدت و اتحادتـان، خـوفی مـی   توطئه

  .دانندبراي ابرجنایتکاران که آیندة خود را در سیاهی می
  

  )همدان 1342 -1365(رستمی  امیرشهید  
اگـر  . توانید وحـدت بـین خودتـان را بیشـتر کنیـد     تا آنجا که می! عزیزان من

                                                             
  ریز در نعمت: تیوص اصل در 1-
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  .دهید سعی کنید در رابطه با خدا باشدانجام میکنید و کاري کاري با هم می
  

  )همدان 1336 -1361(رستمی  تقیشهید  
انـد کـه   طور که تاکنون ثابت کردهخواهم هماناز امت شهیدپرور ایران هم می

] و[رهبـر عزیـز    لیاقت چنین رهبري و حکومتی را دارند، همیشه گوش به فرمان
و پاسدار این انقالب باشند کـه چشـم   امامشان باشند، وحدت کلمه را حفظ کنند 

  .امید همۀ مستضعفان به این رهبر و این انقالب است
  

  )آبادنجف 1339 -1361(رستمی  رضاغالمشهید  
درود و سالم بر شما باد که چنین با وحـدت  ! اي ملت عزیز و شهیدپرور ایران

! امام زماناي یاوران . جنایتکاران زمان زدیدخود مشت محکمی بر دهان ابر ۀکلم
! بار الهـا . امام عزیزمان را تنها نگذارید و همه با هم پیرو خط رهبر عزیزمان باشید

امـت را در پنـاه امـام زمـان حفـظ بفرمـا و دعـاي         ةرهبر عزیز ما، این قلب تپند
، ]است[خمینی را نگه دار  ،تا انقالب مهدي! خدایا! همیشگی ملت ما را که خدایا

تر بـه جـا   نمازهاي جمعه را هرچه با شکوه! عزیز ایراناي ملت . مستجاب بگردان
  .شودتر میبیاورید و وحدت خود را حفظ کنید که دشمن هر لحظه ضعیف

  
  )فردوس 1341 -1361(رستمی  اهللا فضلشهید  

و گـوش بـه   ] کننـد [خواهم وحـدت خـود را حفـظ     یمن از کلیۀ مسلمانان م
، امام خمینی باشـند کـه   )فرجه الشـریف ل اهللا تعالی عج(ب بر حق امام زمانئفرمان نا

اهللا انقالبمان بـه   شاء  هاي ظلم، زیر و زبر خواهد شد و ان اهللا به زودي کاخ شاء  ان
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  .محول خواهد شد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(انقالب حضرت مهدي
  

  )ساري 1340 -1361(رستمی  اهللا لطفشهید  
نمـایم کـه    یندارم، به برادرانم توصیه ماي از زندگی کوتاه خود  با اینکه تجربه

چـون تـا آنجـا کـه مـن       ؛وحدت، تنها راه نجات ملت محروم ایران را حفظ کننـد 
گر امام امـت،  یدانم، وحدت کلمه و چنگ زدن به ریسمان خداوند است که یار یم

  .باشد یفرمانده کل قواي ایران، خمینی کبیر م
  

  )تبریز 1347 -1365(ایرانق  یرستم مجیدشهید  
پشتیبان امام و انقالب و روحانیـت باشـید تـا    ! اي برادران و خواهران مسلمان

طلـب بـین شـما تفرقـه      اي نبینید و نگذارید که یک عده سودجو و فرصـت  صدمه
وحدت خود را حفظ کنید و دعا کنید خداوند امام عزیزمان را تا انقالب . بیندازند

توانیـد بـراي    یتا آنجـا کـه مـ   . نگه دارد )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي
  .حفظ انقالب بکوشید

  
  )تهران 1343 -1365(رشیدي طاشکویی  محمدشهید  

تر از این با خواست واضحدلم می: ... هامحلاي هم با آشنایان و بچهچند کلمه
ترسم مرگ ما به جاي آنکه نقطۀ آغازي باشد براي امر شما صحبت کنم، ولی می

زیاد شدن وحدت میان شما گردد، یک سري اختالف ایجاد کنـد  خیري و موجب 
بیاییـد از ایـن بـه بعـد     . وجه نه به صالح شماست و نه به صـالح مـن   که به هیچ

دست به دست هم بدهیم و در . ، کنار بگذارید]اید[اختالف داشته] و[هرچه بدي 
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ن ساختن این مملکت بیش از پیش کوشش کنیم تا مـورد لعنـت خـدا و آینـدگا    
  .قرار نگیریم

  
  )نی ریز 1347 -1365( رضایی احمدشهید  

 خواهم که امام امت را تنها نگذارنـد و گـوش بـه فرمـان    از امت شهیدپرور می
هاي دشمن را در هر جـا خنثـی کننـد و گـوش بـه      امام عزیزمان باشند و توطئه

را  فرمان امام امت باشند و این حسین زمان را تنها نگذارند و مردم، وحدت خـود 
  .حفظ کنند و همیشه در صحنه باشند

  
  )المرد 1342 -1364(رضایی  جعفرشهید  

هــا و درود بـر شــما مردمـی کــه همچنــان کـوهی اســتوار در مقابـل ســختی    
شـکنانۀ  دشمن     اید و با این مقاومت و استواریتان و حمالت ها ایستادهدشواري

رود کـه بـه   وحـدت و اتحـاد مـی    ١اید و اینخود، پشت دشمن را به لرزه درآورده
ــابران و       ــتبداد ج ــم و اس ــار ظل ــد و طوم ــمنان بینجام ــان و دش ــابودي ظالم ن

و مـن بـه عنـوان یـک بـرادر      . استعمارگران را در هم پیچیده و در هم خورد کند
رو خـواهم وحـدت را همچنـان حفـظ کنیـد و همـواره دنبالـه       کوچک، از شما می

د که دشمن در کمین است و دنبـال فرصـت   اماممان باشید و مبادا که غفلت کنی
  .هاي شومش را پیاده کندگردد که نقشهمی

   

                                                             
  ...و با این وحدت: در اصل وصیت -1
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  )سمیرم 1347 -1364(رضایی  شیرجهانشهید  
مسـجد  «: مساجد را پر کنید کـه بـه گفتـۀ امـام    ! برادران و خواهران مسلمان
اسـتغفار و  ! برادران. در نماز جمعه شرکت کنید. »سنگر است، سنگرها را پر کنید

همیشه به یاد خدا باشید و در راه خـدا  . طلب آمرزش از خدا و دعا را از یاد نبرید
قدم بردارید و بکوشید که هرگز دشمنان در بین شما تفرقه نیندازند و شـما را از  

  .روحانیت جدا نکنند و وحدت را حفظ کنید
  

  )آران و بیدگل 1331 -1362(آبادي  رضایی علی رضاغالمشهید  
! شـنوید  خوانید و یا می ینامه را م تیبرادران و خواهرانی که این وصو شما اي 

. پیـرو امـام و در خـط او باشـید    . خواهم که وحدت خود را حفظ کنید یاز همه م
روحانیت را تنها نگذارید و به نداي حسین زمان پاسخ مثبت دهید و در نمازهاي 

  .اییدجمعه، نمازهاي جماعت، در مجالس مذهبی و سیاسی شرکت نم
  

 )ورامین 1344 -1361(آبادي باب رضایی مصلحمحمدحسن شهید  

با سالم و درود بر رهبر انقالب و سـالم بـر شـهیدان صـدر اسـالم، مخصوصـاً       
کنم که در راه خدا جهاد و پیکار کنید و بـه جـز خـدا    شهداي انقالب، وصیت می

و این حرف را از در راه اسالم بکوشید و هدفتان اهللا باشد . کسی را ستایش نکنید
د و نگذارید کـه خـون شـهیدان    یبه پیام خون شهدا لبیک بگوی. برادرتان بشنوید

مال شود و با هم وحدت و همبستگی داشته باشید تا اسـالم در تمـام جهـان    پاي
جا حکمفرما باشـد و راه شـهیدان را ادامـه    گسترش یابد و حکومت اسالم در همه

 .رخت آزادي را آبیاري کنیددهید و با ایثار و فداکاري این د
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  )استهبان 1344 -1366(فرد  رضایی نژاد ابوالقاسمشهید  
هرچه دارید از وحـدت و اتحـاد و یگـانگی و حضـور در صـحنه و      ! ملت عزیزم

اطاعت از رهبري و اقتداي به روحانیت اصیل و حمایت از خون شهیدان و وجـود  
  .باشدها میخویش و ایثار عزیزان شما در جبهه

  
  )کرج 1343 -1361(رضایی نیري  مجیدشهید  

خواهم که ریسمان متین خدایی را چنگ زنیـد و از تفرقـه    یمردم م ۀو از هم
بپرهیزید وگرنه مدیون خون شهدایید و آن بر سر شما خواهد آمد که یزیدیان بـر  

کنم که همچنان وحـدتی در بـین    یولی بحمدهللا خدا را شکر م. شما حاکم باشند
شکاف در آن نیسـت و قـدر   ] ایجاد[رماست که هیچ دشمنی قادر به ف مردم حکم

این بزرگ امام را بدانید و خداوند عنایت دارد بر شما، حفـظ کنیـد یـک چنـین     
  .انقالبی را که سعادت بشر در آن است

  
  )نوشهر 1341 -1361(کالئی رضوانی گیل ابوالفتحشهید  

مترقی جدا نشوند، وحـدت   کنم از امام و روحانیتبر همۀ مسلمین توصیه می
کلمه را فراموش نکنند و راه شهیدان را ادامه دهند و سالح آنان را برگیرنـد و بـر   

  .قلب کفر نشانه روند
  

  )قوچان 1319 -1360(رفیعی  یعلبراتشهید  
کنید تقاضا دارم در مرحلۀ اول، دین و تک شماها که برایم دلسوزي میاز تک

      کــه حســین، ســرور ] را[قــرآن و وحــدت و یکپــارچگی را حفــظ کــرده و راهــی 
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ها که بـه  اند، ادامه دهید و نگذارید هدف آنزنان دنیا رفتهمردان جهان و شیرآزاد
مال و یا از بین برود و در هر صـورت از شـما مـی   پا داشتن اسالم عزیز است، پاي

ها هزار شهید به دست آمـده اسـت،   که با ریختن خون ده] را[واهم این انقالب خ
وحدت و یکپارچگی آن را به ثمر برسانید بـا رهبـري امـام    ] با[از دست ندهید و 

  .خمینی
  

  )گلپایگان 1345 -1366(رفیعی  مجیدشهید  
بیشتر از پیش حمایت از والیت فقیه نمایید و ! اي مردم مسلمان و شهیدپرور
خداونـد را فرامـوش نکنیـد کـه همگـی مـورد       . امام و یاران امام را تنها نگذاریـد 

وحـدت را حفـظ   . جایگاه ابـدي را فرامـوش نکنیـد   ]. اید[امتحان الهی قرار گرفته
. کنید و بدین وسیله مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکـاران و یاورانشـان بکوبیـد   

و  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عج(براي ظهور حضرت مهدي. ها را پر نگه دارید جبهه
. دعا کنید و همیشه در راه مسـتقیم اسـالم باشـید   ) امام خمینی(بش ئسالمتی نا

  .براي انجام وظایفتان از خدا کمک بخواهید
 

  )بخوارومیمه 1327 -1360(آبادي  دولت رفیعی علیشهید  
ایران است که البته بیدار شده و بلنـد   خصوصاً ،امروز بر تمام مسلمانان جهان

هـا   ولی وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کـرده و از زیـر سـلطه ابرقـدرت     ،شوند
زادي و شرافت و حیثیت خود دفاع کنند و بـا  آمده و از دین و استقالل و آبیرون 

انقالب اسالمی را به پیروزي نهایی برسـانند   ،ناپذیر خودکوشش و تالش خستگی
  .مام خمینی کبیر را لبیک گویند و بگوییمو نداي ا
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  )اصفهان 1343 -1360(رفیعیان اصفهانی  سعیدشهید  
 1وقت آن رسیده که ما همـه بـا  ! و االن اي پدر و مادرم و اي برادرم و خواهرم

کشور اسالمی خویش دفاع کنـیم   2وحدت کلمه، مانند پیامبران اسالم و قرآن، از
  .و خون شهدا را زنده نگه داریم

  
  )دلیجان 1333 -1367(رمضانی  رضاغالمشهید  
ام به ملت شریف ایران به عنوان یک فرزند کوچک و یـک بـرادر حقیـر    توصیه

شـهیدان اسـت، رهنمودهـاي     ۀهمـ  ۀنامـ بخش وصیتاین است که چنانچه زینت
توصیه و تأکید دیگرم خصوصاً در شـرایط  ... گوش خود کنند ةحضرت امام را آویز

بیش از ] با تالش[شان، امروز جمهوري اسالمی که دشمنان اسالم و ایادي داخلی
شان براي ایجاد تفرقه در صفوف ملت و جدایی ملـت از یکـدیگر و   پیش مذبوحانه

 کننــد، حفــظ وحــدت و یکپــارچگی و پرهیــز از تفرقــه و از امــام ســماجت مــی
ز یـ هاي شخصی بدون تعمق و بررسی است و این نچنددستگی و پرهیز از تحلیل

میسر نیست مگر در سایه اعتصام بـه حبـل اهللا کـه عینیـت امـروزي ایـن حبـل        
المتین الهی چیزي جز در یک صف واحد کمر همـت بـه اطاعـت از امـام بسـتن      

  .نیست
  

  )آبادنجف 1343 -1362( رمضانی ناصرشهید  
در میدان باشـید و   !خواهرم و مادرم .وار زندگی کنیدزینب !خواهرانمادران و 

                                                             
 به: وصیت اصل در 1-
 و: وصیت اصل در 2-
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مشتی به دهان منافقین  ،وحدت خود را حفظ کنید و با حفظ کردن وحدت خود
  .هاي جهان بزنیدو ابرقدرت

  
  )قزوین 1342 -1365(رمضانی چابک  علیبراتشهید  

مـن  ! مهربـانم  خـواهران : ام دارم این است کـه پیامی که براي خواهران گرامی
شما را خیلـی دوسـت دارم و همچنـین بـرادرانم را کـه در بـین مـا وحـدت بـه          

از شما انتظار دارم این وحـدت  . کردندخصوصی بود، تا حدي که مردم تعجب می
  .را حفظ کنید، هرگز از هم جدا نشوید

  
  )تهران 1340 -1360(روحی سلوط  اکبرشهید  

از نظـر   1به هر جاي مملکتمان بنگرید کهشما اگر ! برادرها و خواهران انقالبی
ویران و نابسامان است؛ پـس بکوشـید تـا     2اقتصادي و سیاسی و اجتماعی و غیره

ها را جبران کنید که گوشۀ عظیم آن را شهیدان بـه خـون غلطیـده و    این ویرانی
اند، اما قسمت ناچیزش باقی مانده است که بایـد شـما   معلولین عزیز جبران کرده

جبــران کنیــد و آن قســمت نــاچیز، وحــدت کلمــه و گــوش فــرا دادن بــه  آن را 
رهنمودهاي رهبر کبیرمان خمینی بزرگ و دیگـر مسـئولین مملکتمـان و فعـال     

  .بودن در کارهایشان است
   

                                                             
 چه: در اصل وصیت -1
 و غیره که: در اصل وصیت -2
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  )اهواز 1341 -1362(روزبهانی  احمدشهید  
ها را خالی نگذارید و با حضـور مـداوم خـود در    خواهم جبههاز مردم عزیز می

هـاي انقـالب،   هاي نبرد حق علیه باطل و پشـتیبانی از امـام امـت و آرمـان    جبهه
هاي شرق و غرب نشان دهند که ما درخت انقالب را تنومندتر کرده و به ابرقدرت

گـاه  با وحدت کلمه و با رهبري امام خمینی و با آن همبسـتگی کـه داریـم هـیچ    
صدامیان، مشت محکمی اسـت بـر   تسلیم آنان نشده و استقامت در برابر حمالت 

  .غرب هاي شرق وگویان و ابرقدرتدهان یاوه
  

  )فیروزآباد 1346 -1366(روستا  رضاشهید  
اهللا، ایمـان   خـواهم کـه بـه راه پـاك روح    و آشنایان نزدیـک مـی  و از دوستان 

  .داشته باشند و با وحدت بیشتر در راه اهداف اسالمی پیش روند
  

  )شیراز 1341 -1364(روسفید  کاظمشهید  
گـذرد،   یمـان مـ  یهم اکنون که حدود شش سال از انقالب شـکوهمند اسـالم  

هاي گوناگون از طرف شرق و غـرب جنایتکـار    که هر روز با توطئه 1دانیم یهمه م
گونه سالح و سپري نـداریم بـه جـز لطـف خداونـد متعـال و        روبرو هستیم و هیچ

 2بـا یـک نظـر کوتـاه بـه اطـراف      . وحدت ملت شهیدپرور و نعمت وجـود رهبـري  
  .جدید روبرو هستند ]اي[توطئه] با[خواهیم دید که چطور مسلمین هر روز 

  

                                                             
  میدانست یم: تیوص اصل در 1-
 انیاطراف: تیوص اصل در 2-
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  )اراك 1347 -1365( روشن علیشهید  
   هـا را گـرم    کنم که امـام را تنهـا نگذارنـد و جبهـه      تقاضا میاهللا  از امت حزب

  .دارند و وحدت خود را هرچه بیشتر و بهتر حفظ نمایندنگه
  

  )دهدشت 1346 -1366(رهبر  اهللا کرامت شهید 
اهللا این است که کسـانی کـه هدفشـان      پیامم به امت همیشه در صحنه حزب

ها بـه مبـارزه برخیزنـد و مبـادا دسـتورات       زدودن اسالم از قلب مردم است، با آن
غافـل  ] خـدا [ها شما را مغرور کند و شما را از یـاد   اسالم را پیروي نکنید و پست

مبـادا  . همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و از دستورات او سرپیچی نکنید. کند
منافقان و دشمنان داخلی در بین شما رخنه کنند و وحـدت اسـالمی را از میـان    

بـه تبلیغـات شـرق و غـرب     . به راه کج و منحرف بکشانند] را[شما بردارند و شما 
خـواهم کـه بـا     یادرانم مـ و از شـما بـر  ... گوش ندهید، مبادا شما را فریب دهنـد  

مبـادا  . خوب باشید و وحدت و برادري را در میان خودتان حفظ کنیـد  1عموهایم
  .یکدیگر بدبین کنند 2شما را فریب دهند و نسبت به

  
  )فالورجان 1345 -1364(رهنما  بهروزشهید  

گوش به فرمان امام باشید و هر دستور و فرمانی که امـام داد،  ! خانوادة عزیزم
و جان بخرید و از دستورات امام، والیت فقیه و علماي اسالم پیروي کنیـد  از دل 

هاي نزدیک به خدا شدن است، بروید و وحدت و نماز جمعه که یکی از راه] به[و 

                                                             
 انمیعمو: تیوص اصل در 1-
 از: تیوص اصل در -2
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هـا و  یتوانید در راهپیمـای انسجام خود را با مردم بیشتر کنید و سعی کنید تا می
  .مجالس شرکت کنید

  
  )مبارکه 1334 -1360(وفی یر علیقدمشهید  

ه بر قدرت الیـزال الهـی تمـام    یاي شمایی که با تک! اما شما اي برادران عزیزم
مان با زیرکی و هوشـیاري   باید همه... طاغوتیان را با آگاهی تمام در هم شکستید 

سنجی کامل، عوامل ضد انقالب و ستون پـنجم دشـمن را کـه در سراسـر      و نکته
چینی هستند، بشناسـیم و از   پاشی و توطئه ل سمکشورمان پخش هستند و مشغو

بین ببریم و از انجام این عمل کـه همـان وحـدت و یکپـارچگی بـین خودمـان و       
غافـل  [توسعه بسیج در روسـتایمان و تشـکیل انجمـن اسـالمی و غیـره هسـت،       

که بایـد سـعی کنـیم هرچـه کـه در تـوان داریـم، بـراي انجـام رسـالت           ] نشویم
  .باشیمگونه کوشا  زینب
  

  )استهبان 1340 -1363(سیرجان  زاد علیشهید  
اي است که خداونـد   این یک فرشته ؛بزرگ را بدانید این رهبر قدر !ملت ایران

هـا   قـدرت  ۀهم تنها سالح ماکه بر .ها فرستاده براي ما ایرانی ،براي نجات از فساد
دعـا کنیـد کـه     ،شما هم که ایمان به اهللا داریـد  ایمان است و، تواند غلبه کند می
وقـت هـم    هـیچ  .دعاهاي شما مردم مسلمان و متعهـد اسـت   ها از این نجات ۀهم

ها را از  این وحدت .جواب خواهد داد ،درگاه الهی نباشید که تا صدا زدید ناامید از
  .نمازهاي جماعت را فرادا نخوانید .هم جدا نکنید
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  )کازرون 1342 -1366(زارع  قاسمشهید  
امـام عزیزمـان    1خواهم که همیشه گـوش بـه فرمـان    یاهللا م  من از امت حزب

. باشند و با وحدت خود، مشت آهنین و محکمی به دهان دشـمنان اسـالم بزننـد   
  .همیشه در صحنه باشید و یار و یاور امام و مسئولین باشید

  
 )بندرانزلی 1342 -1366(  دوست عشق  زارع علیشهید  

زیـرا   ؛شـویم  همانند کوفیان می ،عملی خالف اسالم انجام دهیم 2امروزه ما هر
اسـالم را   ،تفرقـه ] نوع[امروز هر .دیگر تفرقه معنی ندارد ،با وجود این همه دشمن

بنابراین سعی کنیم، کوشش کنیم که وحدت به شهرمان بـاز   .تنها گذاشتن است
بهانـه جـویی،    ی،اعتنـایی بـه فرهنـگ اسـالم     بی ،کاري در ادارات امروز کم. گردد
همـه ضـربه بـه     ،مـردم شـود   ۀفروشی و هر عملی که منجر به تضعیف روحی گران

بـه از خودگذشـتگی و    بنـابراین اسـالم امـروز   . باشـد  انقالب و ضربه به اسالم مـی 
برادر، خواهر، مادر، پدر . تا خدمت کنیم ]کنیم[پس کوشش .دارد] نیاز[فداکاري 

) جـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    ع(امروز وحـدت را در پیـام امـام عصـر     !قشرها ۀو هم
به پیام او نیـز   ،اعتقاد دارید) جل اهللا تعالی فرجه الشریفع(اگر به امام عصر .شنویم می

امام پیام وحدت داده و فرموده که بعد از هر نمازي دعاي وحـدت را   .ید باشیدقم
اقشـار   ۀسوده است که بین همـ آقت و  نآبنابراین خاطر شهیدان . فراموش نکنید

  .شود ها راضی می نآ امام نیز از ید وآوجود ه شهرمان وحدت ب
  

                                                             
 حرف: تیوص اصل در -1

  هر چه: در اصل وصیت2- 
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  )پارس آباد 1335-1362( زارعی عوضشهید  
به برادران ایرانی این است که سنگر اسـالم را خـالی نگذارنـد و در     ]من[ پیام

دعاها شرکت کنند و منافقین ضد اسالم را هر چه زودتر نابود کنند و این انقالب 
عـدل و   ،خمینی کبیر ،د اعظمئقا 1البته به رهبري ]و[را به کل جهان صادر کرده

ادامـه دهنـدگان راه شـهدا     عدالت را در جهان به مورد اجرا بگذارند و سعی کنید
چـرا کـه شـما وارث خـون شـهیدان       ؛باشید و وحدت خود را خوب حفـظ کنیـد  

  .امام را دعا کنید .هستید
  

  )دزفول 1307 -1360( زادهزالی مصطفیشهید  
جـان داد و تمـام    )علیه السالم(آیا شما ندیدید که امام حسین! ... پسران عزیزم

یاران و اموال خود را فداي اسالم کرد؟ آیا شما امام خمینی را ندیدیـد کـه پسـر    
خود را فدا کرد؟ آیا شما پسران بسیار زیادي را ندیدید که پـدران خـود را در راه   
حفظ وحدت و مکتب اسالم و اسالم تقدیم کردند؟ پس بکوشید تا اسالم را زنـده  

توانید هم خودتان و هـم بـرادران دیگـر خـود را بـه احکـام       شاء اهللا ب نابدارید و 
: اسالم راهنمایی کنیـد و مسـجد را خـالی نکنیـد؛ زیـرا بـه قـول امـام خمینـی         

  .»ترسنددشمنان ما از مساجد می«
  

  )شیراز 1344 -1361(زراعت گلزار شهید 
به خدا قسم اسالم عزیز خیلـی حـق بـر    ! و اي پدر و مادرم و برادرم و خواهرم

سر ماها دارد و باید همگی دست به دست هم دهیم و با همبستگی و با وحـدت،  
                                                             

 رهبریت: در اصل وصیت 1-
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  .اسالم عزیز را به رهبري امام خمینی به پیش ببریم
  

  )اصفهان 1344 -1361(زرباف  رضاغالمشهید  
هاي استوار به رهبـري امـام   کرده و با گاموحدت خود را حفظ ! اي ملت ایران

از تفرقـه و جـدایی بپرهیزیـد و بـا     . خمینی و به یاري اهللا، راه ما را ادامـه دهیـد  
ظـالمین را بکنیـد، امـام را تنهـا      ۀرعایت اصول اسـالمی بـه پـیش رویـد و ریشـ     

  .بکنید )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(دعا براي ظهور حضرت مهدي. نگذارید
  

 )آبادنجف 1341 -1362( زمانیان حسنمشهید  
، توجـه کنیـد کـه    1شـود  یبه جنگ و مسائلی که به جنگ مربوط م! اي مردم

کند و ما به آسـانی   یتوجه به این مسائل پیروزي ما را بر دشمنان اسالم تثبیت م
توانیم بر دشمنان خائن اسالم پیروز شویم، اما به شرطی کـه وحـدت کلمـه را     یم

مثل اوایل انقالب که با همیاري همدیگر توانستیم بـر  . متحد باشیمحفظ کنیم و 
  .ق شویم و ژاندارم منطقه را بیرون کنیمئدشمنان اسالم فا

  
 )استهبان 1347 -1363(ساجدي  محسنشهید  

اهللا که بـا وحـدت و     شما امت شهیدپرور و مقاوم و حزب درود و سالم خدا بر
انداز و کفار  شاد نموده و پوزة منافقین تفرقهیکپارچگی خودتان، قلب امام عزیز را 

  .داخلی را به خاك مذلت کشاندید
  

                                                             
  شود را یم: در اصل وصیت 1-
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  )تربت حیدریه 1339 -1361( آبادي اول عبس ساالري رضاغالمشهید  

پیامم به ملت دلیر و شهیدپرور ایران این است که وحدت کلمه را حفظ کنند 
  .خمینی باشندافکنی بپرهیزند و هرچه بیشتر پشتیبان امام  و از تفرقه

  
  )اراك 1346 -1361(سربندي  قنبرشهید  

. درود بر شما پدران و مادرانی که چنین فرزندانی را در راه خدا قربانی کردید
شـهادت؛ ایـن آخـرین حـد     . مرا بر آرزویم که همان شهادت اسـت برسـان  ! خدایا

 1شـما اطاعـت از امـام خمینـی کنیـد و از اخـتالف      . نهایی تکامـل انسـان اسـت   
  .بپرهیزید و دیگران را به وحدت دعوت کنید

  
  )خمین 1340 -1362(سعادتمند  محسنشهید  

خواهم که به پـاس خـون شـهداي عزیـز،      یاول از شما مردم عزیز م ۀدر درج
دست از اختالف برداشته و در کمال دوستی و برادري، دسـت وحـدت و اتحـاد و    

که شما را به سوي تفرقـه  ] را[یکپارچگی را به هم بدهید و شیطان نفس خودتان 
کۀ همبستگی و اتحاد و یکپارچگی ئ، مال2دهد، نابود سازید و به جاي آن یسوق م

  .اهللاء شا  را جایگزین سازید تا اسالم به پیش برود؛ ان
  

  )سمنان 1346 -1365(سعیدي  مجتبیشهید  
با شناخت و معرفت کامل اسالم عزیز، اصـالت اسـالمی بـودن    ! اهللا  امت حزب

                                                             
  پس اخالق: تیوص اصل در 1-
  آنکه: تیوص اصل در 2-
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انقالب خود را حفظ کنید و سعی کنید خداي نکرده، انحرافی در اسـالمی بـودن   
هاي سیاسی از قبیـل نمـاز جمعـه،     در صحنه. انقالب اسالمی شما به وجود نیاید

را  وحـدت اسـالمی خـویش   . دعاهاي کمیل و دیگر مجالس اسالمی شرکت کنید
  .ترسند یچرا که دشمنان اسالم از وحدت کلمۀ شما م ؛حفظ کنید

  
  )لردگان 1330 -1364( سعیدي افراسیابشهید  

مبادا سستی به خود راه دهیـد، مبـادا از نبـرد بـا دشـمن      ! اهللا باي امت حز
بازایستید، چون کوهی استوار بایستید، چون وعدة خداوند حـق اسـت، در مـرگ    

شهدا تمام اعمال شما را مـدنظر  . که خداوند با صابرین استعزیزانتان صبر کنید 
دارند، مواظب باشید اعمال نیک انجام دهید، وحدت را حفظ کنید، در نمازهـاي  

  .جمعه و جماعات شرکت فعال داشته باشید
  

  )اردستان 1341 -1360(زواره  زاده سالمتی علیشهید  
الهی خود  شرعی و ۀوظیف امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایت خداوند بتوانم

 حفـظ وحـدت بـا یکـدیگر نـدارم و      اطاعت از امام و اي جز توصیه را انجام دهم و
تـا نـابودي تمـام     هـا را مخوریـد و   فریب این گروهک باشید و دیگر اینکه هوشیار

  .جهاد برندارید ها دست از مبارزه و ابرقدرت
  

  )کازرون 1343 -1367( سالمی علیشهید  
نـان  آاکنـون   .انـد  رفیع فـتح ایسـتاده   ۀاینک شهدا بر قل! خواهراي برادر و اي 

کننـد کـه چـه خـواهیم      را نظاره می گرند و حرکات ما لحظه به لحظه ما را نظاره
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عجـل اهللا تعـالی   (ب برحق امام زمـان ئبیاییم با نا !عزیزان.. .چه خواهیم بود ]و[  کرد
دست وحدت بـه   .ثاق کنیمپیمان قلبی و عملی ببندیم و تجدید می ،)فرجه الشریف

خـارج بـه    در داخل و ]را[ امام و روحانیت مبارز دهیم و امیدهاي دشمنان اسالم
  .س و ناامیدي مبدل کنیمأی

  
  )کاشان 1346 -1364(سلطانی  اصغرشهید  

امروز خمینی، حسین مظلوم . شما باید از خون ما پیروي کنید! اي ملت ایران
شـما امـام را تنهـا نگذاریـد،     . اباعبداهللا هسـتند است و روحانیت، انصار و اصحاب 

رها نکنید، وحدت و همبستگی را حفظ کنید، اگر خداي ناکرده امـام   روحانیت را
را تنها نگذارید فرداي قیامت جـواب خـون شـهیدان و پیـامبران و قـرآن را چـه       

  .شما را خواهند گرفت] ي[خواهید گفت؟ فرداي قیامت همه جلو
  

  )یزد 1345 -1361( طانی گردفرامرزيسل ماشاءاهللا شهید 
پیام من این است که امام، آن پیر جماران را تنها نگذارید و همیشـه  ! اي امت

در نهضـت حسـینی گـر جملـه جـان سـپاریم، روح خـدا        . یار و مددکار او باشید
خمینی، دست از تو برنداریم و امام را دعا کنید و پشتیبان روحانیـت باشـید کـه    

که اسالم را زنده نگه داشتند و وحدت خود را حفظ کنید که این روحانیت بودند 
  .دارد یوحدت است که شما را جاوید و انقالب را جاویدان نگه م

  
  )نهاوند 1348 -1365(سلگی  احسانشهید  

یکپارچگی شما بسـتگی دارد و  ] و[باري سرنگونی صدام و منافقین به وحدت 
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بحبل اهللا جمیعاً و ال  اواعتصمو«: و آنجا که در قرآن آمده اسـت  1مبادا متفرق شوید
  .».به ریسمان استوار خدا چنگ زنید مبادا از هم پاشیده شوید«؛ 2»تفرقوا
  

  )آبادنجف 1345 -1362( سلیمانی رضایعلشهید  
به حرف امـام و رهبرمـان گـوش     : ...شنایانآدوستان و  ،سخنی با اهل فامیل

هاي تلخ  گذشته .با هم وحدت داشته باشید .نگذارید قلب امام ناراحت شود .کنید
هـیچ   ،را کنار بگذارید تا خدا با شما باشد و بدانید که وقتی خـدا بـا شـما باشـد    

  .تواند شما را از هم جدا نماید ابرقدرتی نمی
  

  )شهرخمینی 1343 -1365( سلیمانی درچه باقر شهید 
تاکنون با حفظ وحدت خویش و گوش بـه فرمـان و   گونه که همان! امت اسالم

اي است که از خـون  ترین وظیفهاید، باشید که این مهمرهنمودهاي امام امت بوده
شــهدا بــه گــردن شماســت و قــدر ایــن وحــدت و انســجام را بدانیــد کــه ائمــۀ   

افکـن  هـاي تفرقـه  مواظب دست. اندچنین امتی را نداشته )علیهم السـالم (معصومین
  .ها از عوامل آمریکا هستندآن باشید که

  
  )شهرخمینی 1341 -1363( درچه سلیمانی مهديشهید  

پشتیبانی از والیت فقیه است و تا آنجا که امکان دارد، نمـاز   ،پیام من به شما
آفرین و نداي خون شهیدان باشـد   شب را به جاي آورید که حتماً دعاهاي وحدت

                                                             
 نشوید: در اصل وصیت -1
 103سوره آل عمران؛ آیه  -2
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  .را برساند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمانن شاء اهللا همین دعاها، فرج امام اکه 
  

  )تهران 1341 -1361( سلیمی اهللاحجتشهید 
اي در دل در روزگاري کـه از عـدل و برابـري و وحـدت خبـري نبـود، جرقـه       

شب جهل و فساد را به آتش کشاند و پیـام آزادي انسـان   ] و[ها درخشید سیاهی
    را براي نیـل بـه وحـدت آسـمانی اسـالم بـه گـوش مستضـعفان جهـان نشـاند،           

    گونه که مسلمین صدر اسـالم بـا تکیـه بـر نیـروي عظـیم وحـدت، پـرچم         همان
ز پـس از  رنگ توحید را در قسمت وسیعی از سرزمین برافراشتند، اکنون نیـ خون

چهارده قرن نداي وحدت از سرزمین خون و قیـام آغـاز شـده اسـت، ایـن نـدا از       
شود که اي مسـلمانان  حنجرة شهیدان امتمان به گوش سراسر مسلمین فریاد می

به پا خیزید و با چنگ زدن به ریسمان الهی، وحدت کلمه و شرف دیرینـۀ  ! جهان
  ....، آزاد گردیدخود را بازیابید و از تسلط ابرمستکبران جهانی

بـه ریسـمان   «؛ 1»و التفرقـوا  جمیعاً هللا واعتصموا بحبل«! امت شهیدپرور اسالم
  .»خدا چنگ بیندازید و متفرق نشوید

  
  )تهران 1346 -1367(سلیمی مجید  شهید 

امیـد  ! عزیزان: اهللا  روسیاه خداوند با امت حزب ةسخنی چند از این حقیر، بند
هاي ضـد انقالبیـون    با وحدتتان در مقابل توطئه. باشد یامام و مسئولین به شما م

  .نماید یاهللا خداوند یاریتان م شاء  داخلی و خارجی ایستادگی کنید که ان
  

                                                             
 103سوره آل عمران؛ آیه  -1
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  )آبادنجف 1346 -1367(سلیمیان  مجتبیشهید  
پس شـما بـراي   . روند تا حق و اسالم بماند یاین جوانان سلحشور م! اي مردم

نمایید و ضمن حفظ وحدت از وجـود رهبـري امـام    حفظ اسالم، وحدت را حفظ 
رو او باشید و سخنان امام را با تمام وجود خـود بـه جـان و     استفاده کنید و دنباله

را از صـراط مغضـوب بـه    ] ما[زیرا او بود که ما را نجات داد؛ او بود که  ؛دل بخرید
  .پس پیرو او باشید. صراط مستقیم هدایت نمود

  
  )مشهد 1345 -1365(سوختانلو  علیغالمشهید  

تمـامی امـت   ] و[عزیـزم   ةرا به شما پدر و مادر و خـانواد  1در پایان این نکات
  :کنم یشهیدپرور توصیه م

در هر حال و در انجـام هـر کـاري کـه هسـتید، امـام امـت، ایـن نعمـت           -1
  .قیمت، این رهبر کبیر را دعا کنید گران
و این متـاع را بـه محرومـان جهـان     خوبی باشید  ةبراي اسالم تبلیغ کنند -2

  .عرضه کنید
شهیدان همیشه احتیاج به پیروي دارند؛ سعی کنید با پیـروي از راهشـان    -3

  .کن کنید ظلم و ستم جهان را براي همیشه ریشه
بـا وحـدت در صـحنه    ! اي امت شـهیدپرور و مـؤمن و همیشـه در صـحنه     -4
  .2از اسالم و قرآن و والیت فقیه حمایت کنید. باشید
  

                                                             
 نکته: تیوص اصل در -1
 کند: تیوص اصل در -2



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      216
 

  )سلماس 1328 -1360(سولدوزي  اسماعیلشهید  
اشک ترحم نریزند و تنها بـراي  ] حقیر[از عزیزانم انتظار دارم که هرگز بر این 

دوش روحانیت بخش اسالم با حفظ وحدت و فقط همجهانی نمودن مکتب حیات
شـکن، توفنـده و   و متعهد با رهبري امید مستضعفان جهـان، خمینـی بـت   اصیل 

  .١دنبه پیش تازکوبنده 
  

  )خمین 1334 -1364(سهرابی  بهمنشهید  
خـواهم کـه اگـر در    می :چند کلمه با همشهریان عزیز و همسایگان و بستگان

ایـد، بـه بزرگـی خودتـان     ترین کم یـا زیـادي از مـن دیـده    زندگی کوچک 2طول
اهللا و بـراي خـدا باشـد    ] به خاطر[دهید، ببخشید و در زندگی کاري که انجام می

  .ارزش آن بسیار است و همیشۀ اوقات وحدت را حفظ کنید که
  

  )مراغه 1346 -1366( سهیلی یکتا بهنامشهید  
آخرین پیام من این است نسبت به همۀ دوستان و آشنایان کـه سـعی   ! مادرم

، راه اهللا و وفاداري به امام و خط مشی امام و 3ارزش خاکیکنید که در زندگی بی
  .4]در پیش بگیرید[ایمان و شهادت و وحدت کلمه را 

   

                                                             
 تازید: در اصل وصیت -1
 بدل: در اصل وصیت -2
 ... سعی بکنید راه اهللا: در اصل وصیت -3
 ناخوانا: در اصل وصیت -4
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  )قم 1345 -1362(شاکر  فرهادشهید  
آوریـد و از خداونـد کمـک     یاي شما که در موقع سـختی خـدا را بـه یـاد مـ     

نفـر  هر کدام ما مسئولیتی بر گردن داریم؛ همـه را بـه عهـدة یـک     ! ... جویید یم
بایـد  . توانـد تحمـل کنـد    یباشد و آن یک نفر نم یها سنگین م مسئولیت. نگذارید

  .دست اتحاد با هم داشته باشیم و وحدت کلمه را حفظ کنیم
  

  )تهران 1341 -1361(شاملو کاظمی  بهمنشهید  
قدر این امام را بدانید ! اي ملت: به ملت مسلمانم این پیام را برسانید و بگویید

مال شود و با دشمنان داخلی و خارجی بجنگیـد  که خون شهیدان پايو نگذارید 
دارید و سر یـک توطئـۀ   و این انقالب اسالمی، ناموس تمام مسلمانان جهان را نگه

کـه در اول   کوچک با هم و با این انقالب بد نشوید و با هـم وحـدت و اتحـادي را   
  .انقالب داشتید، حفظ کنید و خون شهیدان را نگهبان باشید

  
  )کازرون 1336 -1360(شجاعی  بهمنشهید  

را عمـل کـرده، وحـدت     ١هرچه زودتر سخنان گرانمایـۀ ایشـان  ! اي مسلمانان
بخـش مستضـعفین در دنیـا،    جهانی خود را به وجود آورده و با ایجاد ارتش نجات
زیدیان زمان به ویژه آمریکـا و  یخود و تمام مستضعفین دنیا را از یوغ زورگویان و 

  .کتاب مقدس ماست ،ات دهید که این خواست قرآنشوروي نج
   

                                                             
  اشاره به امام خمینی: اصل وصیتدر  -1
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  )تبریز 1338 -1362(شرفخانلو  علیقربانشهید  
برادران نسبت به حفظ وحدت و انسجام خود و پیروي از روحانیت مبـارز کـه   
علمداران واقعی انقالب هستند، کوشا بوده و براي طول عمر امـام امـت و اتصـال    

دعـا   )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (حضرت مهديانقالب اسالمی ایران به انقالب 
  .کنند
  

  )مشهد 1345 -1361( شرفی رضاعلیشهید  
امام امت را یاري نمایید و اسالم را پایدارتر کنیم و براي وحـدت بیشـتر بـا     ...

یکدیگر متحد شویم و دشمنان اسالم را نابود کنیم و نگذاریم دشمنان اسـالم بـر   
مـا  . 1ایـم  آوردهما این اسالم را با خون هزاران هزار شهید به دسـت   .ما غلبه کنند

روز و  ،دوم ۀو در درج 2دل محافظت کنیم ]و[ این نعمت خدایی با جان] از[باید 
را زودتـر   )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(شب دعایمان این باشد که ظهور امام مهدي

  .خواهان باشیم
  

  )امیدیه 1341 -1362( شریفات احمدشهید   
اهللا ایمان داشته باشید و  به راه پاك روح :سخنی با دوستان و آشنایان نزدیک

هـاي مـرا از   با وحدت بیشتر در راه اهداف جمهوري اسالمی پـیش رویـد، دسـت   
روم و تابوت بیرون بگذارید تا دنیاپرستان بدانند که دست خالی از ایـن دنیـا مـی   

بداننـد کـه کورکورانـه ایـن راه را انتخـاب      هاي مرا باز بگذارید تا کـوردالن  چشم

                                                             
  به دست ما رسیده است: در اصل وصیت 1-
  این نعمت خدایی را با جان دل از آن محافظت کنیم: در اصل وصیت 2-
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  .امنکرده
  

  )بروجرد 1347 -1365( شریفی علیشهید  
در صـحنه   سـت کـه همیشـه وحـدت و    ا دارم این هللاکه به ملت حزب ا پیامی

مسـلمان   .اطاعت از والیــت فقیـه را هرگـز از یـاد نبریـد     مثل روز قدس و ،بودن
  .2امام امت باشد 1کسی است که پیرو واقعی
  

  )قم 1339 -1363(شعبانی  احمدعلیشهید  
خانوادة عزیزم تقاضا دارم که صبر انقالبـی و   از شما ملت شهیدپرور مخصوصاَ

  .بیشتر حفظ کنید ،که دارید] را[آن وحدتی 
  

  )رودبار 1339 -1364(شعبانی  قاسمشهید  
کـنم   یاین بندة حقیر به عنوان وصیت به شما مردم عزیز و انقالبی توصـیه مـ  

نماز جمعه و جماعات و جلسات دعا و سر زدن به معلولین و مجروحین و خانوادة 
چـون   ؛در خـط امـام باشـید   . پشت جبهه را فرامـوش نکنیـد   3هاي شهدا و کمک

روحانیت بود که ما و جامعۀ ما را از آن لجنـزار زمـان طـاغوت و آن همـه فسـاد      
ده کرد و دشمنان خارجی بیرون کشید و راه راست و اسالم را دوباره در جامعه زن

 4گونـه  ولی اگر بین جامعۀ ما وحـدت باشـد، هـیچ   . گیرند یآلود ماهی م از آب گل
                                                             

 پیروي: در اصل وصیت 1-
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ایم تـاکنون دشـمنان خـارجی همـواره      تواند آسیب برساند و ما دیده گروهی نمی
اندازي کنند و از تـداوم انقـالب اسـالمی مـا      اند که بین جامعه تفرقه درصدد بوده

]. انـد  ملت ناکـام مانـده  [یشه به یاري خدا و با هوشیاري جلوگیري کنند، ولی هم
انـدازي   اهللا هوشیاري خودش را از دست ندهد و نگذارد دشـمن تفرقـه    امت حزب

  .کند
  

  )تهران 1329 -1359(ور مبرهن شعله اصغرشهید  
ارزش ما و تناور کردن این درخـت  از امت امام خواستارم در راه حفظ خون بی

  .راه حفظ وحدت کلمه و همراهی با امام کوشا باشند بکوشند و همیشه در
  

  )تهران 1336 -1362(شفیعی علویچه  جعفرشهید  
هرکسی که امروز اسم مسلمان بر خود گذاشته است باید به داد اسـالم برسـد   
و نور چشمی براي محرومان و مستضعفین باشد و تا مـوقعی کـه مـا از دشـمنان     

هـا امـروز   همیشه خوار و ذلیل خواهند بـود و آمریکـا و دیگـر ابرقـدرت     ،نترسیم
اهللا با وحدت کلمه و با پیروي از رهبر بزرگ  بردار نیستند و باید ملت حزبدست

  .هاي منافقین داخلی و دشمنان خارجی را دفع نمایندانقالب تمام نقشه
  

  )شیراز 1345 -1363(شمس عزت  ابراهیمشهید  
سم جانی که ارزشی ندارد، از آن دریاي خـونی تشـکیل دهـیم تـا     ج بیایید از

اولین مسئله، وحـدت بـین اقشـار ملـت     . ملحدان و کافران در آن دریا غرق شوند
خواهم بگویم ملتی که تا به حـال هـزاران قربـانی را فـداي اسـالم و      می. باشدمی
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را یـاري   )ه السـالم علی(عبداهللامسلمین کرده و تا به حال امام امت، فرزند حضرت ابا
ها چیره شـده  ها و رنجنموده و با وحدت خود و کمک حق تعالی بر تمامی سختی

پشت سر گذاشته و این انقالب شکوهمند را تـا بـه   ] را[و دوران سختی از انقالب 
عناصر منـافقین در شـما رخنـه کننـد و      اي ازاینجا رسانیده، حیف است که عده

خواهم که هوشیارانه شما می از. شما را از بین ببرندبخواهند وحدت و یکپارچگی 
با تمامی مسائل روز برخورد کنیـد و نگذاریـد خـداي نکـرده شـیاطین داخلـی و       

  .بزنندخارجی به شما ضربه 
  

  )اردستان 1303 -1364(شواخی زواره  ماشاءاهللاشهید  
که دسـت  گذارم و آن این  یدارم که با برادران و نزدیکانم در میان م 1درددلی

از یاري امام خمینی که یاري اسالم است، برندارید کـه بـه فرمـایش امـام عصـر،      
اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی «: )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(الحسن بن حجت

علمـاي راسـتین، نماینـدة     ؛»روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهللا علیهم
شکن زمـان بـر همگـان واجـب بـوده و       مام خمینی، بتپس اطاعت ا. امام زمانند

نمایم کـه در   یخاطی، زیانکار و درمانده خواهد شد و همه را سفارش به وحدت م
  .وحدت برادرانه تفاهم کنند و از خطاي یکدیگر چشم پوشند

  
  )تهران 1339 -1359(آبادي شواري ترك حبیبشهید  
خواهش من این است که از روحانیت جدا نشوید و مثـل مـردم کوفـه    ! مادرم

نباشید، امام را رها نکنید، روحانیت را از خط امام جدا نکنید که شکست حتمـی  
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ولی اگر روحانیت از خط امام جدا نشد ان شاء اهللا پیروزي حتمی با . شودبا ما می
ید و به منافقین اجازة نفس به حرف امام گوش دهید، وحدت داشته باش. ما است

  .کشیدن ندهید، امیدوارم که خدا از شما راضی باشد
  

  )اهرم 1344 -1367(شورکی  حسینغالمشهید  
دیـد کـه ظالمـان     یبرادر شما مـ ! اي خواهران مهربانم: چند جمله با خواهرانم

خواهند ریسمان وحدت ملت و امت اسالم را قطع کنند و ملت محروم و  یعالم، م
مستضعف ما را به بند کشند، از این جهت تصمیم گرفتم براي تحکـیم وحـدت و   

عفـت،  ] و[براي شما جز حفاظت حجاب . جبهه شوم ۀسربلندي ملت و اسالم روان
  .کنم که این سفارش بزرگ و عظیمی است یتر نمسفارشی بزرگ

  
  )اهواز 1341 -1361(پور  شوشتري یعلشهید  

به جهاد در راه اسالم ادامه دهیـد و بـراي سـرکوب     !اي ملت شهیدپرور ایران
  .کردن استکبار جهانی وحدت را حفظ کنید و به اوامر والیت فقیه گوش دهید

  
  )گرگان 1343 -1361(شهابی  جعفرشهید  

نماید، تنها خطرهاي خارجی نیست که ما را تهدید می! هی عزیزلال ملت حزب
خـویش،   ییدر داخل هـم بـا تمـام توانـا    ها بلکه نوچه و نوکران حلقه به گوش آن

خـدا  ] از[امـا اي  . زنندکورکورانه دست به اعمالی که قدرت بیان آن را ندارند می
به هوش آیید و بدانید که با ریختن خون هریک از ملت مـا بـه دسـت    ! خبرانبی

   افتـد و در بـین مـا وحـدت اسـتوارتر      اي نسبت به شـما مـی  شما، در دل ما کینه
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، ملـت مـا   )سـالح وحـدت  (و تا وقتی که این سالح در بین امت ما باشد گردد می
هرگز آسیبی نخواهد دید و مورد تهدید هیچ قدرتی قرار نخواهد گرفـت و چنـان   

  .باشندملتی و امتی همیشه گوش به فرمان امام و مرجع و رهبر خود می
  

  )یاسوج 1347 -1366(شهبازي  حاصلشهید  
مادر و خواهران و مخصوصاً پدر پیر و بزرگوارم را بـه صـبر و مقاومـت دعـوت     

رفتار باش و و با آنان خوب و خوش ١»ان اهللا مع الصابرین«: کن که خداوند فرموده
بـا  . خداي نکرده کاري بکنی که پدر و مادر و خواهرانم از دست تو ناراحت شـوند 

  .نتمام عمویان خوب رفتار کن و وحدت را حفظ ک
  

  )مراغه 1314 -1361(شهریاري  باباعلیشهید  
 )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (حق امام زمانب برئگوي فرامین امام امت، نالبیک

تـاریخ، ایـران و   با روحانیون همیشـه در صـحنۀ    2باشید تا با وحدت و یکپارچگی
  .زمین باستان را جاویدانه سازید

  
  )دزفول 1346 -1361(زاده  شهیان رضا علیشهید  

مادران و خواهران و برادرانی که پدرانتان و یا دیگـر خویشـاوندان را از دسـت    
وار باشـد تـا بتـوانیم ایـن      امید است که چشمتان به خدا و راهتان زینـب  !اید داده

دارید و شفاعت خون صـدها هـزار    انقالب اسالمی را به رهبري امام امت زنده نگه
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ن وحـدت و یکپـارچگی شماسـت و همگـی بـر      آشهید و معلول باشید و تنها راه 
  .ن استآهاي او از روي قوانین قر چون حرف د؛هاي امام امت عمل کنی پیام

  
  )آبادنجف 1345 -1361(شیاسی  اکبرشهید  

بهـایی  همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت گران !برادر و خواهرم
دست برندارید و در حفظ وحدت و رسـیدن بـه    ،که خداوند نصیب ما کرده است

کوشا باشید و گـول   ،باشداهداف او که همان اهداف پیامبر اسالم و معصومین می
ها را از خـود دور  ها را نخورید و آنکنمنم ها و افکنها و منافقین و نفاقگروهک

هـم  افکنـی، وحـدت و انسـجام ملـت را از     کنید و اجازه ندهید افرادي بـا شـایعه  
  .یابی نمایید و از خود دور کنیدها را ریشهافکناختالف. بپاشانند

  
  )فالورجان 1339 -1361( کلیشادي شیرعلی احمدرضاشهید   

شما بایـد تـا آخـرین لحظـه و تـا      : ... من وصیتی به شما امت شهیدپرور دارم
آخرین قطرة خون خود از این انقالب دفاع کنید و در جهت صادر نمودن انقـالب  
به همۀ جهان کوشش زیاد بنمایید و تنها، صادر نمودن انقالب بـا وحـدت کلمـۀ    

توانید بر وحدت و یکپـارچگی خـود بیفزاییـد کـه از     شما امکان دارد و هرچه می
  ١.کشندعذاب می آیند ووحدت شماست که دشمنان به وحشت درمی

  
  )آبیک 1343 -1362(شیرمحمدي  بهمنشهید  

دار انقالب و یـاور امـام   خواهم تا به حال که طرفشما میاز ! پدر و مادر عزیزم
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اي از بودید، از این پس نیز محکم و استوار، امام و انقالب را یاري نمایید و لحظـه 
گر خداوند متعال باشید و وحدت خـود  و همچنان عبادت فرامین امام غافل نمانید

  .زي رساندکه همان وحدت بود که انقالب ما را به پیرو 1را حفظ نمایید
  

  )بروجن 1340 -1364( فرادنبه شیرمحمدي علیشهید  
ایـن   از .خـواهم کـه امـام را تنهـا نگذاریـد      از شما مردم همیشه در صحنه می

 دست در دست هـم  حـــامی مستضعفان حمایت کنید و عدالت و زادي وآسنگر 
ـ  خـود را  جهـاد  امـر  هاي استوار برخیزید و قدم هنین خود باآ وحدت با  جـاي  ه ب
اسـراییل   شـرق و  هـاي غـرب و   شـیطان  بر و نهراسید  شهادت و  جنگ از ورید وآ

 و از کشورهاي اسالمی کوتـاه کنیـد   شامان راآ دست این خون جنایتکار بشورید و
هـم بایـد بـدانیم     این را .سازید براي دست یافتن به سرزمین مقدس هموار راه را

به تمـام   باید اسالم را جنگیم و می بلکه براي اسالم ،جنگیم که ما براي خاك نمی
  .جهان صادر کنیم

  
  )قزوین 1332 -1360(صابونی  احمدشهید  

تـر  نکنید، با نفس اماره مبارزه کنید، خود را بهتر و دقیق 2تندروي و کندروي
تـرین حربـه   بشناسید، وحدت خویش و جامعۀ خویش را به عنوان اولین و محکـم 

در مقابل شرق و غرب حفظ کنید و از نفاق و دسته و گروه شـدن دوري جوییـد،   
از جماعت اسالمی، نماز جماعت، سخنرانی، نماز جمعه و حج و غیـره اسـتقبال و   
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  .حفظ و حراست نمایید
  

  )ارومیه 1344 -1366(صادق قلقاچی  باقرشهید  
آمریکا و شوروي را بـه لـرزه   امروز به نداي حسین لبیک گفتن شما، ! اي ملت

اما شکرگزار خدا باشیم که ما را براي این کار انتخاب کرد و رهبـري بـه    ،انداخته
ما داد که ما را به اسالم واقعی دعوت کرد؛ گوش به فرمان او باشید که با این کار 

را حفظ کنید کـه  پیروزیم، چون راه حسین در این راه خالصه می شود و وحدت 
  1.»التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و« ؛دهدانقالبمان اوج می وحدت ما به

  
  )گرمسار 1333 -1364(صادقی  ایوبشهید  

همیشه در صحنه باشید و امام را تنها نگذارید و پشتیبان ! شما اي امت اسالم
والیت فقیه و روحانیت در خط امام باشید و وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ    

و تفرقه بپرهیزید و بدانید که دشمنان دین خدا از ایـن طریـق   کنید و از اختالف 
نگذارید کـه خـون ایـن    . بیشترین ضربه را خواهند زد و باید سخت مواظب باشیم

خفته به  هدر رود و کوشش و جدیت نمایید تا پرچم پرافتخـار  خونهمه شهید به
  .اهللاء ن شاااسالم در سرتاسر جهان به اهتزاز درآید 

  
  )تهران 1342 -1361(صادقی کریم شهید 

دشمنان به هر نحو کـه بتواننـد، ضـربه بـه     . در این دنیا مشکالت فراوان است
خواهم با پشتکار فراوان و وحدت بیشتر، به هر صورت  یزنند و از شما م یاسالم م

                                                             
 103سوره آل عمران؛ آیه   - 1



 

 227       »دفتر اول«وحــــــــــدت 

 

دهنـده   يتوانید از اسالم دفاع کنید که اسالم به مردان و زنان مبـارز و یـار   یکه م
  .احتیاج دارد

  
  )گرگان 1340 -1362(صادقی انارکی  محبوبشهید  

تمـام   ]وجـود [ کننـد، بـا   یشان را با زنـدگی امـام خالصـه مـ    امتی که زندگی
امیـدوارم کـه در   ... گذرند  یجان و مال خود م 1فرساي زندگی، از مشکالت طاقت

ناپـذیر، دشـمن را از پـاي درآورده و راهـی آن دیـار       یامان و خستگ یاین پیکار ب
عاشقان شوند کـه رسـیدن بـه آن بـا ایثـارگري و تـالش همگـان در ایـن جهـاد          

بایسـت همـۀ مسـلمین بـا وحـدت و یکپـارچگی در آن        یباشد؛ جهادي که م یم
در ایـن  . سهیم باشند، در مقابل تمام اجانـب بـه سـرکردگی آمریکـاي جهـانخوار     

ود و چـه  شـ  یها از جوانان عزیز که به پاي ایـن انقـالب ریختـه مـ     جهاد چه خون
شـود   یهایی که در مقابل چشمان پدران و مادران و خواهران و برادران پرپر م گل

رسـد و در گلـزار شـهدا،     یها بوي عطرآگین آن هر لحظه به مشام مـ  و در خیابان
دهد و او را از این زنـدگی فـانی    یاي که به انسان، عشق پرواز م هاي پرپر شده گل

کشـاند و بـا مشـاهده کـردن ایـن اعمـال،        یبه سوي زندگی همیشگی و جاوید م
و یگانگی و سـر دادن آواي توحیـد را بـر ایـن گلـزار، ادامـه بایـد داد تـا          2وحدت

ها کار حسینی کردند و رفتنـد   آن. تر نواي آزادي را سر دهند رهروان هرچه سریع
  .ها را ادامه بدهیم راه آن] کنیم و[و ما باید کار زینبی 
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  )شیراز 1343 -1360( هینجه صادقی احمدشهید  
پیامم به ملت عزیز و رزمندة ایران این است که وحدت خود را حفظ نمـوده و  

  .در پشت سر امام امت، خمینی بزرگ حرکت نموده و ضد انقالب را نابود نمایید
  

  )اصفهان 1321 -1366( صاعدي هاشمشهید  
هـا و  چنـین راه و انقالبـی داراي مشـکالت و نابسـامانی     !ت اسـالم لّشما اي م

خـرت  آسانی آ ،چرا که سختی دنیا ؛باشد و این جزء انقالب استهایی مینارسایی
مردم قیام نکردند بـراي رفـع   « :امام عزیزمان ۀو به گفت ؛را به دنبال دارد و ال غیر

ما نیز  مۀو باید ه »بلکه این انقالب، یک انقالب الهی است ؛ج دنیوي و ماديئحوا
الهی شدن یعنی راضی به رضاي خدا بودن و صبر و استقامت کـردن   ؛الهی شویم

در مقابل مشکالت و فقط براي رضاي او کار کردن و در همه چیز و همه جـا او را  
در نظرگرفتن و عمل به این طرز فکر است کـه باعـث از بـین رفـتن مشـکالت و      

 اي بـاقی  لهئشـود و دیگـر مسـ   یگر مـی سن نیت نسبت بـه یکـد  ح حفظ وحدت و
  .»برفش بیشتر ،که بامش بیش هر« :کس بگوید ماند که هرنمی

  
  )گرمسار 1347 -1363(نژاد صالحی علیغالمشهید  

ایـد، اینـک   ها را نگه داشـته گونه که تاکنون جبهههمان! امت شهیدپرور ایران
شـما الزم اسـت کـه     باشد و بر تـک تـک  در این زمان، این نیاز بیش از پیش می

ها بشتابید تا کار دشـمنان اسـالم را یکسـره    فرمان امام را لبیک گفته و به جبهه
برادران و  ۀباشد و بر بقینمایید و در این امر غفلت نورزید که موجب پشیمانی می

الزم اسـت کـه وحـدت را حفـظ کـرده و       ،خواهرانی که در پشت جبهـه هسـتند  
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 ۀو مواظـب دشـمنان اسـالم باشـید کـه در همـ      همگام با روحانیت حرکت کنند 
شوند تا بتوانند به هر وسیله که شده، به مردم و انقـالب صـدمه   ها ظاهر میلباس

  .وارد کنند
  

  )سبزوار 1344 -1363(صباغ طرزقی  مجیدشهید  
سـعی کنیـد   . یقین بدانید که تفرقه و اختالف افکندن، دل امام را آزرد! مردم
تـرین سـالح    بـزرگ . میانتان و از جمـع خودتـان دور کنیـد    ها را از افکن که تفرقه

تواند ضربه به این انقالب بزند، همـین بـه وجـود آوردن اختالفـات      یدشمن که م
پروران ساده لـوح را بـه    سعی کنید با وحدت هرچه بیشتر این خیال. داخلی است

هـم زدن وحـدت شـود، در     1بدانید که هرکس باعث بـه ! اي مردم .ذلت بکشانید
  .خط امام نیست

  
  )قزوین 1339 -1362(صدیقها  مجیدشهید  

وصیت من به شما مادر، پـدر، بـرادران و خـواهران عزیـز و دیگـر خـواهران و       
ام این است که براي به دست آوردن آن چیزي که بـرایش شـهیدان    یبرادران دین

مقـدس اسـالم اسـت،     اید کـه همـان اجـراي آیـین     بسیاري را تقدیم اسالم کرده
وحدت خود را حفظ کنید و همیشه در کنار هم باشید و نگذارید دشمنان اسـالم  

استفاده کننـد و امـور مسـلمین را بـه دسـت       و انقالب از غفلت و تفرقۀ شما سوء
  .بگیرند
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  )زنجان 1343 -1368(صفري  جلیلشهید  
ایـن امـر   . برسـیم وار به شهادت نیایم و باید حسوار وارد جنگ شدهما حسین

آغـازگر جنـگ   ) لیه السالمع(براي تمامی ملت مسلمان ایران روشن است که حسین
حسین به خاطر امـر بـه معـروف و    . نبوده، همچنان که ایران آغازگر جنگ نیست

دشمنان اسالم نیز بـه خـاطر جلـوگیري از نفـوذ     . نهی از منکر به شهادت رسیده
بینـی  ن به یاري حق با هوشـیاري و روشـن  اند، ولیکاسالم دست به هر توطئه زده

  .ها خنثی شده استرهبر، وحدت و یکپارچگی امت، تمامی آن
  

  )اردکان 1342 -1361( اردکانی طالبی جوادشهید  
کـه مـا در    1در صحنه باشید و نشان بدهید به این منافقین و ملحـدین  !مردم

هـاي خـود را   ضربهها صحنه هستیم و اگر شما در وحدت خود کوشا نباشید، این
  .زنندمی

  
  )زرین شهر 1347 -1365( ورنامخواستی طالبی علیقربان شهید 

کنم به وحدت و دوري از تفرقه کـه ایـن    یشما را وصیت م! برادرانم، خواهرانم
کنم ها شده است و شما را سفارش می عذاب مهلک، باعث نابودي بسیاري از امت

نعمتی است عظیم که خداونـد بـر مـا ارزانـی     به اطاعت از امام امت و یاري او که 
  .داشته است

   

                                                             
  ملهدین: در اصل وصیت -1
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  )بروجن 1346 -1361(طاهري بروجنی  احمدرضاشهید  
پیـر   امـام، ایـن   ،پیام اولم به ملت ایران است که پشت سر امام را رهـا نکننـد  

  گوشـۀ جمـاران دنیـا را بـه لـرزه       تاریخ در جماران، کسی که با یک پیـام از اسوة 
خواهم که وحدت خود را حفظ کنند و هرگز نماز جمعه را آنان می اندازد؛ و ازمی

  .خالی نکنند
ها را از بین ببرند و با وحدت خود دستگیپیام دوم به مردم شهرم است که دو

آورنـد و  هجـوم   ها احتیاج داشت، به سوي جبههدشمن را نابود کنند و اگر جبهه
  .ندهرگز ارتباط خود را با سپاه و بسیج قطع نکن

  
  )قم 1346 -1364(بوئینی  يطاهر محسنهید ش 

ملت ما بدانند که پیروي از والیت فقیه و صبر و استقامت در برابر مشـکالت و  
مصائب و حفظ وحدت، از مسائل و اصول مهمی است که همه باید رعایـت کننـد   

ها بوده که انقالب و جمهوري اسالمی را به اینجا رسانده اسـت و ایـن همـه     و این
. باشـد  یو مـ  1ها در گرو همین اصول بـوده  ها و افشاي توطئه يها و پیروز موفقیت

کـنم و تقاضـامندم کـه امـام را دعـا کنیـد و رهبـري را بـا          یشما را سـفارش مـ  
پذیري تقویت نمایید و مشکالتی را که تا حال پیش آمده و در آینـده هـم    اطاعت

حفظ وحدت و نظـم، مشـت    پیش خواهد آمد، با صبر و استقامت حل نمایید و با
محکمی بر آخرین ترفند دشمن در جهت نابودي اسالم و جمهوري اسالمی بزنید 

اند، بایـد همـه بایسـتیم و     طور که امام فرموده ها را گرم نگه دارید و همان و جبهه
  .مقاومت کنیم
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  )فریدن 1337 -1360( طهماسبی اهللا فضلشهید  
حفـظ کنیـد و بـا شـرکت در نمـاز       وحدت را! آشنایان و همشهریانم! دوستان

هـاي   باشد، مشت محکمـی بـر دهـان ابرقـدرت     یترین سالح ما م جمعه که بزرگ
  .جهانخوار بزنید و مبادا امام امت، این قلب ملت و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید

  
  )اراك 1344 -1361(طیبی  اهللانصرتشهید  
ما در امتحان هستیم و باید سعی کنیم که از  ۀهم زمان حسین است و ،زمان

براي خدا دوست  ؛کارهایمان براي خدا باشد ؛ییمآ دره این امتحان الهی سربلند ب
     ت ـمـا نـه بـراي بهشـ     ؛وحـدت کلمـه داشـته باشـیم     ؛بداریم و براي خدا دشـمن 

ما را اگـر بـه    ؛ها و نه از ترس جهنماین امثال جنگیم و نه براي زمین و نفت ومی
کنـیم و  باز تو را پرستش مـی  !خدایا ،دندوزخ افکن م بکشند و اگر درهچهار میخ 

تـو   ةما هسـتی و مـا بنـد    ۀهم] تو خداي[کنیم و تو را عبادت و از تو اطاعت می
ما براي تـو و بـه    ؛تو رحیمی ؛تو رحمانی ؛يماد ةدینار و نه بند ةهستیم و نه بند

در  ؛همه با هم بـرادر باشـید   ؛کنیمت کلمه را حفظ میوحد جنگیم وخاطر تو می
بـراي   ،دانیـد هر چیزي را که براي خود بد می ؛تمام کارها همدیگر را یاري دهید

  .دیگران هم بد بدانید
  

 )شیراز...  -1362( عابدي گودرز شهید 

من جانم را فداي اسالم و انقالب کردم، شما هم باید راه من را ادامـه  ! همسرم
فرزنـدم را در خـط اسـالم و امـام بـار      . وار راه من را ادامه دهیـد  باید زینب .دهید
از شما خواهشی که دارم، بـه  . سن کودکی قرآن و نماز بیاموزید] در[به او . آورید
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با هم اتحـاد داشـته   . انقالب را فراموش نکنید. همه بگویید امام را فراموش نکنند
  .جا امام را یاري کنید در همه. وحدت کلمه را حفظ کنید. باشید
  

  )تاکستان 1342 -1361(عاملی  اکبرشهید  
خرین قطرة خـون خـود   آخواهش من از شما این است که تا ! ملت مبارز ایران

از امام امت پیروي کنید و این پیر بزرگـوار را تنهـا نگذاریـد و اگـر شـما وحـدت       
توانند صـف  شوند، نمیهاي دنیا اگر با هم متحد داشته باشید، بدانید که ابرقدرت

  .متحد شما را به هم بزنند
  

  )آران و بیدگل 1343 -1362(عبادي  یعلغالمشهید  
اي کسانی  .ها را خالی نکنیدحدت را حفظ کنید و جبههو! اهللا اي امت حزب

     کـابش کشـته   ردر پـاي   )علیـه السـالم  (کاش در زمـان امـام حسـین    1گوییدکه می
شدیم، شعارها را کنار بگذارید و به شعارهایتان عمل کنید و به نداي هل مـن  می

ناصر ینصرنی حسین زمان گوش فرا دهید و این را بدانید که اگر گـوش ندهیـد،   
  .زیر خواهید بود به و شهیدان سر )صلی اهللا علیه و اله و سلم(در پیش پیامبر اکرم 

  
  )اصفهان 1335 -1361(مکوندي  عباسی سعباغالمشهید  

» علیکم بالتواصل و التباذل و ایـاکم و النـدایر و التقـاطع   «! خواهرانبرادران و 
دیگر وصلت کنید و به وحدت برسید و نسـبت بـه هـم ایثـار     بر شما باد که با یک

دیگر نسبت به هم و از شما دور باد گسستن از یک بر شما باد پیوند و ایثار. کنید
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  .و ترك احسان نسبت به هم
 

  )فریدن 1343 -1362(عبداللهی  احمدشهید  
درآمـد را هـم بگوییـد و     در مراسم و مجالسم، مستضعفان محـل و اقـوام کـم   

تبعیض بین اعیان و اشراف و مستضعفان محل و اقوام نگذارید و کاري نکنید کـه  
در آن مجالس و مراسم، تفرقه شود و وحدت بین مردم در آن مجلـس در جهـت   

هـاي جنـگ را هـم    جبهـه   انقالب اسالمی شکسته شود و بـه کمـک کـردن بـه     
  ... فراموش نکنید

ب ئوحدت خود و اطاعت از دستورات نا 1با! پرور ایراناي امت قهرمان و شهید
مـد  (، حضرت امام خمینـی )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(الزمانبرحق حضرت صاحب

  .، مشت محکمی بر دهان آمریکا و روسیه و دیگر شیاطین زدید)ظله العالی
  

  )خمین 1342 -1365(عبدي  اسداهللاشهید  
شـهیدپرور ایـران خواهشـمندم کـه     از کلیۀ مستضعفان جهان به ویـژه ملـت   

تر کنید، از نزاع و تفرقه بـا یکـدیگر بپرهیزیـد و    وحدت خودتان را حفظ و محکم
قرآن مجید را قاضی امورات خود قرار دهید و همگی علیه اسـتکبار جهـانی قیـام    

  .کنید
  

  )مرند 1344 -1362( عبدي دارانداش فخرالدین شهید 
کـه در  ] را[مواظب باشید که خون این همه شهیدي ! خواهران و برادران عزیز

                                                             
 که با: در اصل وصیت -1



 

 235       »دفتر اول«وحــــــــــدت 

 

راه اسالم ریختـه شـد، زیـر پـا نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود، پـوزة           
  .مستکبران را به خاك بمالید

  
  )خمین 1343 -1361(عدل کاظم شهید 

! سـلمان هـاي م  اي پدران و اي مادران و اي خواهران و اي برادران و اي انسان
هوشیار باشید که مبادا منافقین در درون شما نفوذ کنند و در بین شما تفرقـه  ... 

بیندازند و از شما عاجزانه تقاضـا دارم کـه از روحانیـت جـدا نشـوید و از سـپاه و       
توانیـد وحـدت    یهاي نظامی و اسالمی جدا نشوید و هرچه م ارتش و تمامی ارگان

تان را به جماعت بخوانید یر اینکه همیشه نمازهادیگ... خود را با هم بیشتر کنید 
و اول وقت بخوانید و دعاها را زیاد کنید کـه مـا هرچـه داریـم و هرچـه پیـروزي       

وحدت را بیشتر کنید و دیگر اینکه مجـالس  . شود، از این دعاهاست ینصیبمان م
لیت غیر اسالمی را کنار گذاشته و مجالس اسالمی را زیاد کنید و از زیر بار مسـئو 

هاي شهید بیشتر رفت و  با خانواده. شانه خالی نکنید و احساس مسئولیت نمایید
. تر، همیشۀ اوقات، خـدا و مـرگ را در نظـر داشـته باشـید      از همه مهم. آمد کنید

  .دار شود ها را خنثی کنید و نگذارید زیاد شود و ریشه توطئه
  

  )شیراز 1343 -1362(عربی  احمدشهید  
خویشاوندانم تنها تقاضا دارم که با وحدت خودشان ناراحتی ما را از بین  1از

  .وجود آورنده ببرند و وحدت ب
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  )مالیر 1345 -1365(عزیزي  اهللاحجتشهید  
اهللا و آشنایی عمیق بـا اسـالم    اهللا خواهانم که با تمسک به حبل از امت حزب

اخالص را در میان خود برقرار ] و[، وحدت، مهر و محبت )لیهم السالمع(و اهل بیت
هم در یک صف علیه خصم براي خدا جهاد نمایید و همچنـین تقـوا   ] با[سازید و 

را به وسیلۀ انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مکروهـات، پیشـۀ خـود    
  .سازید
  

  )تهران 1339 -1361(عسگري بشکانی  اکبرشهید  
مقـدس شـرکت کـنم، اگـر در      حال که به این افتخار رسیدم که در این جهاد

گاه غم و غصـه  رسیدم، هیچ] است[این راه به افتخار بعدي که شهادت در راه اهللا 
گـاه اسـالم را تنهـا    و گریه به خود راه ندهید و این ندا از من براي شما کـه هـیچ  

  .نگذارید و در راه وحدت قدم بردارید و به نهادهاي انقالبی کمک کنید
  

  )اردبیل 1341 -1361( پورعظیم پرویزشهید  
ما امروز باید دست وحدت و یگانگی، تحت رهبري امام خمینی و روحانیت به 

  .ها بایستیم و تا آخرین قطرة خونمان مقاومت کنیمهم داده، باید در مقابل آن
  

  )اصفهان 1342 -1362(مندان عالقه جوادشهید  
و گناهکار خداونـد،  دهم به عنوان یک بندة حقیر به شما بازماندگان تذکر می

که سعی کنید وحدت اسالمی خود را حفظ کرده و در اختالفات وارد نشـوید کـه   
  .داردشمن را خوشحال خواهید کرد و قلب امام زمان را جریحه
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  )بندرکنگان 1338 -1362( علمداري اسماعیل شهید 
بـه   وحدت داشته باشید تـا مبـادا دشـمن   ... خواهـم که از شما مردم می      

کنم و آن اینکه اي را نیز به شما مسئولین باید گوشزد بزند و یک نکته شما ضربه
  .اطاعت از والیت فقیه و امام را فراموش نکنید

  
  )آستانه اشرفیه 1345 -1362(اکبري علی اسماعیلشهید  

اطاعت از امام خمینـی کنیـد و از اختالفـات بپرهیزیـد و     ! اي ملت شهیدپرور
وحدت دعوت کنید و استقامت کنیـد در مقابـل دشـمنان اسـالم و     دیگران را به 

  .قرآن که همانا به وعدة خدا پیروز خواهید شد
  

  )بروجن 1344 -1364(خانی فرادنبه  یعل فرهادشهید  
که استقامت و وحدت و حقانیت شـما تمـام دنیـا را     1دیدان یم! اهللا  امت حزب

هـاي   نمـوده و در ایـن راه بـا گـام     ها را کر به لرزه درآورده است و گوش ابرقدرت
  .استوار به پیش روید و هرگز مأیوس نشوید

  
  )شهرکرد 1348 -1367(دوستی شهرکی  یعلکیامرث شهید 

اي نـه چنـدان دور، همـدیگر را     اما اي بازماندگان و اي مسافرانی که در آینده
اطاعـت  از رهبـر بزرگـوار انقـالب    . از خدا کمک بخواهید! ... مالقات خواهیم کرد

هـا رمـز    ایمانتان را تقویت کنید و دست وحدت به همدیگر بدهید که ایـن . کنید
  .حفظ انقالب است
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  )خوي 1343 -1362(زادگان علین بهمشهید  
اطاعت از امام خمینی کنید و از اخـتالف بپرهیزیـد و   ! شما دوستان و برادران

  .دیگران را به وحدت دعوت کنید
  

  )شیراز 1343 -1362(زاده علی یعلشهید  
 خانـه و  چـه در  ؛این است که اول باید جاي مرا پرکنید ...پیام من به برادرانم 

سـوم نگذاریـد    .دوم بـه درس خوانـدن ادامـه دهیـد     .چه جبهه حق علیـه باطـل  
هرچـه   و 2دیـ جمعـه اهمیـت زیـادي بده    به نماز جماعـت و  قضا شود و 1انتنماز

دعـاي   و )اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـل  (دعاي فرج امام زمان بیشتر دعاي کمیل و
پیام . ترسند دعاها می این نمازها و غرب از شرق و .دعاي وحدت بخوانید توسل و

مسجد مجدآباد را پرکنید و حتماً نماز جمعـه  : من براي برادرهاي مجدآباد عزیزم
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (حتماً دعاي توسل و کمیل و دعـاي فـرج امـام زمـان    . بروید

  .ها را پر کنید و دعاي وحدت را به پادارید و جبهه )الشریف
  

  )ماکو 1339 -1359(زاده یعل لطیفشهید  
رسـم آن را کتـاب   ] و[هنگام شهادتم که تنها آرزویم بـود و راه  ! ننۀ بزرگوارم

حق، قرآن برایم آموخت، تقاضا دارم که دهانم را باز نماییـد تـا دشـمنان قـرآن و     
هایم را گره نمایید  مشت. اکبر پیش رفتم  با نداي اهللا اسالم بدانند که تا دم مرگ

گویـان شـرق و غـرب     اکبر بر دهان یـاوه   تا بگویند تا دم مرگ با کلمۀ وحدت اهللا
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  .مشت زد
  

  )تبریز 1348 -1362(زاده اویلق علی ایوبشهید  
خواهم که هرچه در توان داریـد از امـام امـت پیـروي کنیـد و      من از شما می

دشمنان اسالم و منافقین در بین شما تفرقه بیندازد و سعی کنید که نگذارید که 
واعتصـمو  «: فرمایـد مـی  همیشه وحدت کلمه را با الهام از آیۀ شـریفۀ قـرآن کـه    

ساز حکومت حضـرت  ، حفظ کنید و ان شاء اهللا زمینه1»و التفرقوا بحبل اهللا جمیعاًا
  .باشیم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  

  )کرمان 1340 -1360(ساز عمارت اسداهللاشهید  
امید است با یاري امام زمان و بـه رهبـري امـام خمینـی، انقـالب اسـالمی و       
حکومت عدل اسالمی را در سراسر جهان پیاده کنیم، بتوانیم جهانخواران را نابود 

ما امانتی هستیم از خداونـد و هـر   . و حکومت مستضعفان را در زمین پیاده کنیم
، باید وحدت خود را حفظ کنیم و دست از پشتیبانی 2گیردخواست پس میموقع 

  .رهبر و روحانیت مبارز و تمام شهداي ایران برنداریم
  

  )قم 1344 -1361(عموتقی  محسنشهید  
وحدت کلمه را رهـا نکنیـد کـه اگـر رهـا کنیـد، بـه        ! اي مردم مسلمان ایران

  .افتید یها م چنگال پلید این ابرقدرت
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  )دزفول 1343 -1361(کویتانی  یغافل عبدالرضاشهید  
استوار و پابرجا باشید که دنیاي ستمگر در برابر ایسـتادگی و  ! اي ملت باایمان

دهنده و رهبري امام را هـدایت اسالم را نجات. استواري شما به زانو درآمده است
ت والیـ رزمندگان اسالم خود را مـدیون اسـالم، رهبـري، امامـت و     . کننده بدانید

  .دانندمی 1یها و وحدت شما مردم اسالمفقیه و نیز فداکاري
  

  )تهران 1336 -1362(غفاري  حجتشهید  
انتظار دارم راهم را ادامه دهید، چون اسالم نیاز به وحدت ! اي پدر و مادر من

اسالم درختی است که نیاز به آبیاري با خون جوانان . و مبارزه با کفر جهانی دارد
را تنها نگذارید، گوش به فرمان امام باشید، پشـتیبان رهبـر باشـید تـا      دارد، امام

  .آسیبی به مملکت ما نرسد
  

  )قزوین 1348 -1367(غالمی  اسفندیارشهید  
بدان که مـن بـا شـهادت و خـون سـرخم روي تـو را نـزد فاطمـۀ         ! مادر عزیز

درسـت کـن و   آرامگاه خودت را ! سفید خواهم کرد و اي برادر )الم اهللا علیهاس(زهرا
آخرت را به دنیاي خوشی مفروش که به فنا خـواهی رفـت و بـدان کـه تـو بـراي       

لیـه  ع(اي نه براي دنیا، این دنیا و روزگار بـه گفتـۀ حضـرت علـی    آخرت خلق شده
چـه هسـت آن طـرف    شویم و هرمی 2یک پلی است که ما از روي آن رد«: )السالم

؛ شما قلب آهنین خود را محکم کنید و با وحدت و پشتیبانی خـود،  »باشدپل می
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  ... امام را یاري کنید
  

  )قم 1343 -1361(غالمی  اکبرشهید  
تن  72با بمب گذاشتن در دفتر حزب جمهوري اسالمی و به شهادت رساندن 

از از بهترین و فداکارترین یاران صدیق امام و بعد از آن شهید کردن دو تن دیگـر  
بهترین عزیزان ملت ایران را، محمدعلی رجـایی، رئـیس جمهـور مکتبـی و عـالم      

خبـر  مزدوران از خدا بـی  وزیر محبوب، محمدجواد باهنر، مجاهد روحانی، نخست
گرداننـد و از اسـالم و   میکردند که ملت ایران از جمهوري اسالمی روي برفکر می

راحتـی اهـداف پلیـد و شومشـان را      توانند بهها دیگر میشوند و آنامام سرد می
 سـاز امـام،   ولـی ملـت ایـران بـا یـک پیـام انسـان       ! پیاده کنند؛ زهی خیال باطل

ایسـتادند و از شـما    تر شده و وحدت خود را حفظ کرده و جلوي منافقینمنسجم
  .ها بایستیدها در مقابل آنخواهم که تا نابودي کامل آنمی برادران عزیز

  
  )گچساران 1348 -1367(غالمی بیدك  یسیدمحمدعلشهید  

قـرآن تمـامی   . 1»التفرقـوا و اهللا جمیعاً  بحبل اواعتصمو«: فرمایـد قرآن کریم می
پـس در  . کنـد می     ها را نهی کند و از تفرقه آنمؤمنین را دعوت به وحدت می

در یک صف واحد . هایتان گوش به فرمان امام عزیزمان باشیدکارهایتان و حرکت
زیـد کـه اگـر بخواهیـد جوسـازي و      یهـا و تفرقـه بپره  نید و از بانـدبازي حرکت ک

عجل اهللا تعـالی  (آورید که در نتیجه، امام زمانباندبازي کنید، دل امام را به درد می
  .ایدرا از خودتان ناراحت کرده )فرجه الشریف
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 )زرندیه 1343 -1365(فاضلی  علیمحرمشهید  
خواست دارم کـه وحـدت را در بـین    ]در[و  و از شما ملت ایران و مردم تقاضا

با وحدت داشتن، شما ملت، این منـافقین  . خودتان قرار دهید و همه با هم باشید
  .را نابود خواهید کرد

  
  )جرقویه 1337 -1361( فاطمی لسیدجالشهید  

و تأکیـد  ] بـوده [بدانید که جماعات در اسـالم خیلـی مهـم    ! اي خانوادة عزیز
بـه وحـدت و اطـالع داشـتن از مسـائل      ] نیـاز [زمـان کـه   شده؛ مخصوصاً در این 

  .سیاسی و اجتماعی و اسالمی است
  

  )جرقویه 1344 -1364( فاطمی یسیدمصطف شهید 
. از پـاي ننشـینید  ... ، جمالتی نیز بـا شـما دارم   1اي ملت شهیدپرور و فداکار

شـود،  نفاق و اختالف و کارهایی که باعـث مـی  ] از[وحدت کلمه را حفظ کنید و 
هـا و  مواظب باشید کـه گروهـک  . این نهضت و انقالب رو به ضعف برود، بپرهیزید

توانید از امام امت پشتیبانی کنیـد  تا می. منافقین در میان صفوفتان رخنه نکنند
از روحانیت در خط امام و متعهدین به اسالم و . اي تنها گذاریدو مبادا او را لحظه

  .ها راهنماي ما هستندمایت کنید، چون آنح] هاآن  از [انقالب جدا نشوید و 
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  )شهرري 1338 -1359(فتحی  احمدشهید  
خـواهم کـه   می لت غیور و رزمندة ایرانمن، احمد، از فداییان امت اسالم، از م

تر نمایند و هرچه نیـرو در تـوان   گذشته وحدت خود را مستحکم] مثل[همچنان 
  .دارند بر سر دشمنان خدا بکوبند

  
  )تهران 1340 -1361(فتحی حسینلو  حسینغالمشهید  

خـواهم کـه راه سیدالشـهدا را در پـیش      یمن نیز از شما برادران و خواهران م
هـا درس  به آن. گونه پرورش بدهید وار و پسران را حسین دختران را زینب. گیرید

نماز جمعه را فرامـوش نکنیـد و   . اسالم و جانبازي در راه قرآن و هدف را بیاموزید
  .امام را دعا کنید. هاي دعا و قرآن بروید به مجلس. خود را حفظ کنید وحدت
  

  )بجنورد 1344 -1361( یفخران سعباشهید  
هر کس که به راه من ایمان دارد، سالح به دست گیـرد و بـه میـدان مبـارزه     

شـود، روحیـۀ   کنم کسی که شهید میعلیه کفر آید و به همۀ همرزمان توصیه می
  وحدت بیشـتري بـین ملـت مـا بـه وجـود       ] و[برد را باال می ملت و رزمندگان ما

  .آیدمی
  

  )خلخال 1320 -1361( فرح قهرمان شهید 
این جنـگ صـدامیان بـا ملـت مسـلمان و انقالبـی مـیهن مـا، خـود یکـی از           

بدین جهت مـن حقیـر   . باشد یهاي دشمنان انقالب و در رأس آن آمریکا م توطئه
از رهنمودهـاي  . نمایم، مردم وحدت خودشان را حفظ نمایند یو رزمنده وصیت م
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  .امام امت پیروي کنند تا دشمنان انقالب اسالمی نتوانند به آن ضربه وارد نمایند
  

  )بندرعباس 1341-1365(نژاد فرخی اسماعیلشهید  
از خـانوادة عمو باران، عمو عباس، عمو خدامراد، عمـو مـراد، عمـه فاطمـه بـا      

ها و پسـرعموها و دخترعموهـا و خالصـه    حسین و عمه مریم با بچهها و عمو بچه
تمامی قوم و خویشان، التماس دعا دارم و امیدوارم که مرا حـالل کننـد و سـعی    

  .کنید که وحدت خودتان را حفظ کنید تا خدا از شما خشنود باشد
  

  )فیروزآباد 1320 -1365(فروردین  پرویزشهید  
ن با وحدت هرچـه بیشـتر در پیشـبرد احکـام     امید است که برادران و خواهرا

  .اسالم تالش نموده و از هر نوع کدورت و تفرقه به دور باشند
  

  )کازرون 1340 -1367(فروزنده عباس  غالمشهید   
پدر و مادر گرامی، همسر عزیز، خواهران و برادران بزرگوار، اقوام و دوسـتان و  

در کـل  ! حامی اسـالم ] و[ شهیدپروراهللا،   آشنایان محترم و نهایتاً شما امت حزب
شما عزیزان دارم و آن اینکه امام را تنها نگذارید، چنانکه تا بـه   ۀیک عرض به هم

تحت زعامت وحدت اسالمی را ... حال نگذاشتید که اینک زمان یاري اسالم است 
حفظ نمایید و هرگز برخالف نظرات حضرت ایشان عمل  )هروحی الفدا(امام خمینی

  .تر و نه یک قدم عقب 1تر نه یک قدم پیشننمایید؛ 
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 )اصفهان 1343 -1362(ی گفشار محسنشهید  
را به رهبري امام امت، تبلور اسالم راستین  1وحدت! همشهریان عزیز و گرامی

راستین حفظ کنید که نابودي دشمنان در گرو آن است و بـراي رفـتن و برپـایی    
قرائت قرآن و تفسـیر آن   تر دعاهاي کمیل و توسل و ندبه و جلسات هرچه باشکوه

و نماز جمعه سستی نکنید که راه سـعادت و خودسـازي مـا در گـرو ایـن سـري       
  .هاست برنامه
  

  )ساري 1341 -1361(فالح  ابوالفضلشهید  
تر از آن هسـتم  جانب کوچکپیامی براي ملت شهیدپرور ایران، هرچند که این

کـه  استحضار برسـانم و آن ایـن  که براي شما ملت مسلمان پیام یا موضوعی را به 
ــان ــد منـــافقین و ملـــی  2وحـــدت خودتـ ــد و نگذاریـ ــا و را حفـــظ کنیـ             گراهـ

ها به این انقالب اسالمی و رهبري که حاصل خون هزاران شـهید  کمونیستجوجه
  .اي بزنندو معلول است، ضربه

  
  )رودسر 1343 -1367(فالحی لیما  قدرتشهید  

اگر طالب سربلندي اسالم و مسلمین هسـتید، بایـد    آري، به مردم بگویید که
هـا را یکـی کنیـد کـه در دیـن       دست اتحـاد بـه هـم دهیـد و دل    . بر کفر بتازید

  .آنچه که اصل است، اتحاد و وحدت است )لی اهللا علیه و آله و سلمص(محمدي
    

                                                             
 وحدت و: تیوص اصل در 1-
  خودشان: در اصل وصیت -2
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  )کرج 1344 -1364(فیاضی  مصطفیشهید  
 )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   ص(اسالماي کسانی که پیغمبر ! اي ملت اسالمی ایران

فرستید، مباهات هاي جنگ میگونه به جبـههبه شما کسانی که فرزندانتان را این
هـاي پیامبرگونـۀ   هایی که با وحدت و یگانگی و با اطاعت از رهبـري و آن! کندمی

  امام عزیـز و نـور چشـممان لـرزه بـر انـدام ابرمـزدوران غـرب و منـافقین بـزدل           
براي خودسازي و تزکیه حداکثر استفاده را بنمایید و وقت را غنیمـت  ! ایدانداخته

براي یاري دادن به اسـالم، مبـارزه   . بشمارید؛ زیرا که پیامبر جهاد اکبرش نامیده
با دشمنان و ضدانقالب و پیروي از فرامین گوهربار امـام امـت مهیـا باشـید و تـا      

  .سرحد شهادت پیش روید
  

 )خمین 1345 -1365( یقاسم عباسشهید  

هماهنگ با امام عزیز باشید و بـا تمـام قـدرت از ایـن انقـالب      ! امت حزب اهللا
همانـا  . هـا و مشـکالت اسـتقامت کنیـد    در مقابـل سـختی  . اسالمی حمایت کنید

امام را تنها نگذارید و همیشه گوش به فرمان امـام  . خداوند صابران را دوست دارد
اوت بودن به انقالب اسالمی، خیانت به اسـالم و  تفدر این زمان بی. برزگوار باشید

از روحانیـت مـؤمن و مبـارز و نهادهـاي انقالبـی و دولـت مکتبـی و        . قرآن اسـت 
سـاز  زمینـه  1انقـالب اسـالمی  . مسئولین کشور جمهوري اسـالمی حمایـت کنیـد   

 2اسـالم دیـن وحـدت   . اسـت  )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(عصرانقالب حضرت ولی
  .پس همه را به وحدت دعوت نمایید. است

                                                             
  انقالب اسالمی را: در اصل وصیت -1
 وحدتی: در اصل وصیت -2
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  )مشهد 1335 -1363(قاسمی  رضاغالمشهید  
هرچند من کمتر از آنـم کـه بـه شـما عزیـزان و سـرورانم       ! و اما ملت مسلمان

اوالً وحـدت را در تمـامی   : کـنم  یپیامی بدهم، ولی شما را به این نکات دعوت مـ 
و راست را سـد کنیـد و بـه     هاي چپ امور حفظ کنید و جلوي ضد انقالب و گروه

فکري کردید و جلـوي   کاري و کم ها گوش ندهید که اگر یک لحظه کمسخنان آن
ضد انقالب را باز گذاشتید، به اسالم خیانت کردیـد و خـون شـهداي عزیزمـان را     

رو راه شـهیدان   شـما عزیـزان و سـرورانم دنبالـه     ۀامیدوارم همـ . اید مال نمودهپاي
  .اسالم باشید

  
  )بوآنات 1346 -1365(قاسمی  علیالمغشهید  

بـه   ]موفـق [نتواسـتیم  خواهم که اگر ما رفتیم و  یاز امت همیشه در صحنه م
یم، امیدوارم کـه  وها و ادامه دادن به جنگ ش تحصیل و راه یافتن به دانشگاه ۀادام

شما راه ما را ادامه بدهید تا پیروزي نهایی؛ یعنی پیـروزي حـق علیـه باطـل و از     
  .خواهم که اتحاد و وحدت خود را از دست ندهید و همیشه متحد باشید یشما م
  

  )شهرکرد 1340 -1366( قاسمی اشکفتکی ابراهیم شهید 
  .که از وحدت بجویید راه چاره        به قرآن کرده این آیه اشاره

مسلمانان بـا یکـدیگر وحـدت داشـته     «: طوري که امام عزیزمان فرمودههمان
ترسـد و  وحدت کلمه را حفظ کنیم که دشمن از وحـدت مـا مـی   ؛ ما باید »باشند

  .نیروهاي مسلح را ندارد] با[ یقدرت رو به روی
    



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      248
 

  )تهران 1346 -1366(نویسی  یقاسم محسنشهید  
. فکرتان را باز کنید که گول شـرق و غـرب را نخوریـد   ! ... اهللا  و اي امت حزب

بـا جمـع اسـت؛ یـداهللا مـع      نمازهاي روزانه را به جماعت بخوانید که دست خـدا  
الجماعه و مشاهده کنید که اول انقالب با اتحاد و وحدتی که داشتیم شـاه، نـوکر   
آمریکا را چگونه از کشور ایران بیرون کردیم و چقدر خوب است که همـه بـا هـم    

  .متحد باشیم
  

  )تهران 1340 -1362(آباد  قاصد حفظ قهرمانشهید  
اي در  چند کلمـه ! اید را وقف اسالم کردهدوستان و برادران محترم که وقتتان 

تابع حق باشید و راه شـهدا را  . امام را تنها نگذارید: آخر عمر، با شما برادران دارم
شـما نفـوذ کنـد و    ] میـان [نگذارید ضد دیـن و انقـالب در   ! برادرانم. ادامه دهید

  .مبارزه کنید تا شهادت. وحدت شما را از هم بپاشد
  

  )ایذه 1338 -1361( يقریشوند فتحیشهید  
: و دوستان و آشنایان نزدیک 1با برادران از جان و دل عزیزترم] دارم ي[سخن

اهللا ایمان داشته باشید و با وحدت بیشتر در راه اهداف جمهـوري    به راه پاك روح
  .اسالمی ایران روید

    

                                                             
 زترمیعز دل جان از برادرانم با سخن: تیوص اصل در 1-
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  )آبادنجف 1339 -1360( يقنبر یعلسعباشهید  
شـما  ] وظیفـۀ . [گشـا هسـتید و مسـئولید   شـکن و راه شما امروز بت! اي ملت

صد هزار شهید است و این مشعل را وحـدت مـا،    1پاسداري از خون بیش از چند
] سـر [مواظب باشید از دستورات خـدا  . مکتب ما، رهبر ما، به دستمان داده است

  .بر نتابید و همیشه خودتان را با یاد خدا آرامش دهید
  

  )شهرري 1348 -1365( ممقانیم اقد یکاظم صمدشهید  
بـا یکـدیگر    2بیایید! برادران عزیز: ... هاي باوفاي خود دارممحلسخنی با بچه

دست وحدت و همبستگی بدهیم و با هم، کار ایـن جنـگ را یکسـره کنـیم و در     
تهران ننشینیم و به اختالفات دامن بزنیم و دائم بـا هـم جنـگ و جـدال داشـته      

  .نیستند، اگر این کارها را بکنیم به خدا قسم شهدا هم از ما راضی. باشیم
  

  )شهرضا 1344 -1365(پور  کاویان محسنشهید  
و اما پیام من به تمام این مردم شهیدپرور این است که پشتیبان ایـن انقـالب   
و رهبر باشند و وحدت و یکپارچگی خودشان را در راه این انقالب حفـظ کننـد و   

و راه شهدا را ادامه دهند  3کن کنندبا وحدت کامل، ضد انقالب و خائنین را ریشه
هایشـان را بـه جبهـه بفرسـتند تـا اسـالم و جمهـوري         خواهم بچـه  یو از مردم م

شهدا را بردارند و بـه میـدان رزم    ةو پرچم به زمین افتاد] کنند[اسالمی را یاري 

                                                             
 هر: در اصل وصیت -1

 بیایید و: در اصل وصیت 2-
 کند: تیوص اصل در 3-
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خواهم که تخلف و عصـیانگري را کنـار بگذارنـد و     یبشتابند و از بعضی از مردم م
  .ا یاري کنندر 1اسالم
  

  )تهران 1347 -1361(کردي  محسنشهید  
وحدت و همبستگی را رعایت کنید و تفرقه بـین هـم نیندازیـد و    ! اي برادران

اي پـدر و اي  . تفرقه را از هم جدا و دور کنید و در کارها همدیگر را کمک کنیـد 
کنیـد  خواهم که از من راضی و خشنود باشید و من را حالل  یاز شما م! مادر من

خواهم که وظایف شرعی خود را انجام دهید و وحـدت و   یاز شما م! و اي برادرانم
  ... همبستگی را در خود حفظ کنید و اخالق اسالمی را رعایت کنید 

  
  )تهران 1344 -1361(کرمی  لعادشهید  

کـنم،   از شما ملت شهید پرور و ایثارگر ایران می خواهم یعنـی خـواهش مـی   
ن آن اینکـه امـام را  اذیـت و ناراحـت نکنیـد،      آخواهشی که تمام شهدا دارنـد و  

هر روز تعدادي از بهترین عزیزانمان  د،خواهند او را ناراحت کنن نامردهایی که می
دستگیر کنید و به مجـازات شـدید    ]ها راآن[ ؛ کنند ترین وضع ترورمیرا به فجیع

نماند و دیگر اینکه وحدت  ]ان[ها در دهانشجور نامردياین زةبرسانید تا دیگر م
ن هـم از تـه قلـب در    آکننـد و   اي را که امام عزیزمـان همیشـه اشـاره مـی     کلمه

 پـر نگـه   ،مسجدها را که سـنگر عظیمـی اسـت    ،خودتان و در دیگران پیاده کنید
و دعاي توسـل   ٢]جماعت[ ز در دعاي کمیل و نماز جمعه و نمازدارید و زنده و نی

                                                             
  به دامان اسالم :تیوص اصل در 1-
  ناخوانا: در اصل وصیت -2
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  .شرکت کنید
  

  )فراشبند 1338 -1362(نژاد  یکرم اهللا کرامتشهید 
از همۀ برادران و خواهران محترم استدعا دارم که وحـدت و انسـجام خـود را    

هـا و سـخنانش را    پیـام  ،1امـام امـت را تنهـا نگذارنـد     ،هرچه بیشتر حفظ نمایند
  .کار خود قرار دهند سرلوحۀ

  
  )شهرري 1341 -1361( کریمشهید  ،زاده بارنجیکریم 

نماز بـه پـا   ! ... پدر جان و مادر جان و اي کسانی که پویندة راه اسالم هستید
به نمـاز  . هاي خدا را گوش کنید و در جهت رضاي خدا گام بردارید دارید و حرف

محمـداً  «و  »ال الـه اال اهللا «جمعه بروید و در جهت وحدت گام بردارید تـا بانـگ   
  .3تمام جهان طنین افکند 2، در»رسول اهللا

  
  )فالورجان 1346 -1363( آبادي کریمی حسن کریمشهید 

گویم که تا به حال این انقالب را بـا خـون    یاین حقیر به ملت عزیز و بزرگ م
 اید؛ پس نکند خداي ناکرده، پاك بهترین عزیزان این آب و خاك، پاسداري نموده

یک قدم به عقب برگردید که بایـد همـان روز، فاتحـۀ اسـالم را بخـوانیم و شـما       
. تـري داریـم   ایم و نیاز به سرمایۀ بزرگ بدانید که ما در آستانۀ پیروزي قرار گرفته

                                                             
  دینگذار: تیوص اصل در 1-
 به: تیوص اصل در -2

 فکندین: تیوص اصل در 3-
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امام عزیز را تنها نگذارید و گوش به فرمان او که فرمـان الهـی اسـت، باشـید و از     
وحدت کنید و اجتماعات و نماز جماعت و  اختالفات بپرهیزید و همه را دعوت به

  .ها را هرچه بیشتر پر کنید نماز جمعه
  

  )تهران 1343 -1363(کریمی کرمانی  رضاغالمشهید  
خـواهم کـه راهـم را     یکنم و مـ  یاز تمامی دوستان و آشنایان طلب حاللیت م

  .دهیم یهمه با هم دست در دست هم، آواي وحدت را سر م .ادامه دهند
  

  )ارسنجان 1351 -1365(کشاورز  اهللا لطفشهید  
خواهم که وحدت کلمه داشته باشند و گوش به فرمان امام باشـند   یاز مردم م

  .ها کمک کنند توانند، به جبهه یو تا م
  

  )تهران 1340 -1361(کمالیان  مجیدشهید  
آگاه باشید که مسئولیتی بس عظیم ! باشید یاي همۀ آنان که در قید حیات م

هـا هـزار    باشد و آن حراست و پاسـداري از حرمـت خـون ده    یما نهفته مبر دوش 
اگر بر اثـر سسـتی و غفلـت،    . اند اکبر، به خاك غلتیده  شهید است که با نداي اهللا

اي  ترین اعوجاج و انحرافی در این انقـالب رخ دهـد و ایـن نهضـت لطمـه      کوچک
ز محشر قطره قطـرة  بخورد و خداي ناکرده از خط اصیل اسالم خارج گردد، در رو

ترین و حقیرتـرین   به عنوان کوچک. خون شهیدان از شما بازخواست خواهد نمود
اهللا و آشـنایی    کـنم کـه بـا تمسـک بـه حبـل       یفرزند شما ملتمسانه درخواست م

عمیق با اسالم و قرآن، وحدت و یکپارچگی و مهر و محبـت را در میـان خـویش    
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در زیسـتن در پرتـو جمهـوري اسـالمی و     برقرار نمایید و در پی این باشید که قـ 
  .ارزش این نعمت را دریابید

  
  )تهران 1346 -1366(کمانی  رضاغالمشهید  

، 1دیـ پیامی دارم به دوسـتانم و آشـنایانم کـه وحـدت کلمـه را از دسـت نده      
تـرین غفلتـی   کوچـک  همیشه یاور امام و رزمندگان باشید که اگر خداي نکـرده  

  .آید یسوسنگرد و هویزه و شهرهاي دیگرمان به وجود مبکنید، فجایعی همانند 
  

  )دلیجان 1341 -1367(اي  کمره اهللا قدرتشهید  
خـواهم   یاز شما مـ ! ... پدر عزیزم و تو اي خواهر و برادرانم و اي همسر عزیزم

توانید، به اسالم عزیز خدمت کنید که اسالم، امروز بیشـتر   یکه به هر نحوي که م
وحدت خود را حفظ نمایید و با شـرکت در  . باشد ینیازمند م از هر زمان به کمک
ترین سالح ماست، مشت محکمی بر دهان کفـار و منـافقین    نماز جمعه که بزرگ

  .ها را فراموش نکنید بزنید و نیز جبهه
  

  )شیراز 1344 -1363(کنعانی حقیقی  اهللا فیضشهید  
براي شما باشـم، چـون   تر از آنم که حامل پیامی  حقیر کوچک! اهللا  امت حزب

 ٢یدوش یشما هستید که باعث تقویت روحی رزمندگان م. شما خودتان پیام آورید
فقـط یـک   . ایـد  هاي حق را گـرم نگـه داشـته    و با کمک جانی و مالی خود، جبهه

                                                             
  ندهد: تیوص اصل در 1-
 شدیدمی: در اصل وصیت -2



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      254
 

مانند بنی اسراییل نباشـید کـه بـه موسـی گفتنـد تـو و       : عرض خدمت شما دارم
 شما با ایـن ایثـارگري هرگـز آن چنـان     خدایت برو با فرعون بجنگ که الحمدهللا

] را[ناکرده، یک ذره قلب مقدسـش  ] ي[مبادا خدا. امام را تنها نگذارید. 1دینیست
  .همچون گذشته حفظ کنید] را[ثانیاً وحدت خودتان . ناراحت کنید

  
  )یزد 1342-1361( گشتی مازار مجیدشهید   

. بارد، از یـاد نبریـد   یم که بر سرمان] را[هاي فزونی  نعمت! ملت قهرمان ایران
کنم که همیشـه   یتمام مسائلی که براي خدا باشد، نعمت است و بر شما وصیت م

  .پشتیبان والیت فقیه باشید و وحدت جامعه اسالمی را حفظ کنید
  

  )آبادنجف 1346 -1362( داري گله محسن شهید 
 هـا خـون   بدانیـد کـه اگـر جوانـان شـما در جبهـه      ! اهللا  و شما اي امت حـزب 

هـاي سـربین آمریکـا تکـه      گلوله  دهند و اگر بدن نازنین جوانان شما به وسیله یم
شـود، اگـر هـر روز بـدن عزیـزي بـه خـون غلتیـده را بـر دوش حمـل           ]می[تکه 

روند، بدانید که تنها بـه خـاطر حفـظ اسـالم و      کنید، اگر بهشتی و دیگران می یم
دهنـد، شـما    یهـا خـون مـ    اگر جوانان شما در جبهه. قرآن و خط امام عزیز است

اگر از رهبر پیروي نکنید و دین خود را به شـهدا  . پشت جبهه را محکم نگه دارید
وحدت خود را از دست ندهید و . ادا ننمایید، به خدا قسم فرداي قیامت مسئولید

خبر را که هدفشان نابود کردن اسـالم و حاکمیـت آمریکـا     یاین منافقان از خدا ب
ن ببرید و محکم بزنید بر دهان این مفسدین خائن کـه هـر   در منطقه است، از بی
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  .گرایی هستند روز در پی گروه
  

  )خدابنده 1334 -1361(خانلو  گنج قندعلیشهید  
ـ  1به راسـتی بـه تحقـق درآوردن    واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً و    «  ۀشـریف   ۀآی

بـه ریسـمان خداونـد چنـگ بزنیـد و متفـرق       « ؛)103آیـه   آل عمـران، (»التفرقوا
  . ، در وحدت تمامی امت است»نشوید
  

  )کنگاور 1333 -1362(گودینی  حسینغالمشهید  
هـا و   پیـام مـا ایـن اسـت بـه امـت مسـلمان کـه تمـام حـرف          ! اي عزیزان ما

فقط و فقط به خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت  2هایتان قدم
کلمه دشمن را در هر کجا که هست، خوار و نـابود کنیـد و بـه منافقـان و دیگـر      

سالح ایمـان بـه جنـگ آنـان     ] با[فرصت فعالیت نداده و  3]ضد انقالب[ هاي گروه
و روحانیـت را تنهـا    رفته و اسالم را پیروز و کفر را نـابود کنیـد و اسـالم و قـرآن    

  نگذارید که سعادت دنیا و آخرت در این است
  

  )بوئین زهرا 1344 -1363( المعی رامندي اهللا قدرت شهید 
  ۀبا وحدت است کـه همـ  . 4خواهم وحدت را حفظ کنند یاز ملت شهیدپرور م
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هـا   در ضمن از کسانی که توان دارند، تقاضا دارم که به جبهـه . رود یکارها پیش م
  .و برادران خود را یاري کنندبروند 
  

  )تهران 1339 -1362(لشگري  رضاغالمشهید  
گونه عمل کنیـد و زمـانی کـه اسـالم      گونه باشید و حسین حسین! اي برادران

درنگ بشتابید که یک لحظه تأمل جایز نیست؛ مخصوصاً  یاحتیاج به یاري دارد، ب
همین جنگ است، با تمام االن که تمام حیثیت و شرف اسالم و مسلمین در گرو 

ها را پـر کنیـد و اتحـاد و وحـدت داشـته باشـید کـه         قدرت آماده باشید و جبهه
  .ترسد یدشمن از اتحاد شما م

هـا بـراي تسـکین     استغفار و دعا را از یاد نبریـد کـه بهتـرین درمـان    ! برادران
 دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم برداریـد و هرگـز دشـمنان   
اسالم بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جـدا نکننـد کـه اگـر     

  .هاست ، روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرت]آن روز[چنین کردند، 
  

  )شهرضا 1344 -1363(لطفی رضاغالمشهید  
اي مـردم عزیـز و   : دارم براي این امت شهیدپرورم، براي مردم قهرمانم 1پیامی

خواهند تفرقه بیندازند و مـا را   یبدانید و آگاه باشید که دشمنان م! اي امت ایران
متحـد  ] و[وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و همگـی یکپارچـه       . به جدایی بیندازند

واعتصـموا بحبـل اهللا   « :انـد  خداوند رحمان فرموده 2گونه که در قرآن باشید؛ همان
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 ».به حبل و ریسمان خداوندي چنگ بزنید و متفـرق نشـوید  « ؛1»جمیعاً و التفرقوا
را حفظ کنید و محکـم و اسـتوار    2وحدت! پس اي عزیزان و اي مردم شهیدپرورم

باشید و نگذارید که دشمنان اسالم مـا را از یکـدیگر جـدا کننـد و نگذاریـد کـه       
توانید  یاي که م چون تنها ضربه. بیفکنند و جدایی بیندازندمنافقین بین ما تفرقه 

پس وحدت خود را حفظ کنید و نسبت بـه  . بخورید، تنها از تفرقه و جدایی است
بـا  . در کارها به یکدیگر کمک کنید. همدیگر محبت نمایید و یاور همدیگر باشید

 .ها را نابود کنیددشمنان اسالم به ستیز برآیید و آن
نه تنها جنگیدن است، بلکه جنگ با کفار، جنـگ بـا مسـتکبرین، بـا      جهاد... 

خـود را حفـظ نماییـد،     ۀقدر که شما در آنجا وحدت کلم همین]. است[منافقین 
قـدر کـه بتوانیـد     همان. اي بزرگ با دشمنان ها؛ مبارزهاي بزرگ است با آن مبارزه

قـدر جهـاد خـود را     نهـا را بگیریـد، همـا    ها، فسادها و تفرقه یفروش گران ]ي[جلو
  .شود و جهاد اکبر است یاید و همین کارها خود، جهاد حساب م انجام داده

  
  )کرج 1348 -1360(لطفی سیرایی  اهللاءماشاشهید  

زیـرا   ؛به عنوان یک وصیت یا نصیحت باید بگویم وحدت کلمه را حفظ کنیـد 
  .انقالب میسر نیست ۀبدون وحدت ادام

  
  )شهرخمینی 1347 -1365(لوایی  محسنشهید  

خواهم که بـه سـخنان امـام امـت و پیـروي از       یشیار و آگاه مواز شما ملت ه

                                                             
 103؛ آیه عمران آل  سوره -1
 وحدت پس: تیوص اصل در -2



 

     )4(نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      258
 

و بدانید که پیشرفت ملت ایران و اسالم در گرو علم  1دیقوانین او توجه کافی نمای
ــ     ــوده، از ناحی ــت ب ــه شکس ــت و هرچ ــت اس ــب معرف ــش و کس ــل و  ۀو دان جه

کلمه را سرمشق زندگی اجتماعی  وحدت. ها بوده است يورز ها و غرض يکار ندانم
حال که اجانب و کفـار متحـد شـدند،    . اسالم قرار دهید ۀو سیاسی خود در حیط

  چرا نباید مسلمین متحد شوند و متفرق و پراکنده باشند؟
  

  )تهران 1342 -1363(مالمیر چگینی  علیمحرمشهید  
و تفرقـه  وحدت را حفظ کنید که زمان بیچارگی ما نرسـد  ! ملت انقالبی ایران

   .بین ما زیاد نشود
  

  )مراغه 1344 -1369(ماهري  کریمشهید  
. امـام امـت را تنهـا نگذاریـد    ! ها و اي بستگان و دوستان و آشـنایان  اي فامیل

دهم که به یکـدیگر مهربـان باشـید و     یتذکر م. همیشه پشتیبان امام امت باشید
شـیطان  ] و[ 2نـد نگذارید اجانب بین شما رخنه کن. همیشه وحدت را حفظ کنید

  .اهریمن شما را اغفال نماید
  

  )تهران 1346 -1365(ماهري  مجیدشهید  
باید به گفتۀ امام وحدت داشـته باشـیم؛ وحـدتی اسـتوار و محکـم کـه هـیچ        

داخلی مثل منافقین کـه  ] چه[ابرقدرت و هیچ دشمنی، چه خارجی مثل صدام و 
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شرق و غرب هستند، نتوانند در امر مقدس ما کـه همانـا ادامـۀ راه     ةدست نشاند
شهدا است، نفوذ کنند و بخواهند فکرهاي شیطانی خود را به اجرا بگذارنـد و مـا   

  .اهللا بتوانیم وحدت اسالمی را حفظ کنیم شاء  هم ان
  

  )المرد 1349 -1367( مبرز کریمشهید 
به عنـوان بـرادر کوچـک شـما      اي، من چند جمله! اهللا و شهیدپرور  امت حزب
در مورد اتحاد بگویم که همیشه وحدت خود را حفـظ کنیـد و بـا    ... وصیت دارم 

گویان و دشـمنان داخلـی و    هم برادر باشید که مشت محکمی باشد به دهان یاوه
اهللا وقتی که همه با هم یکی شـدید، بدانیـد کـه دشـمن هـیچ       شاء  خارجی و ان

  .گردد یسرکوب مبرد و  یکاري از پیش نم
  

  )شهرخمینی 1344 -1362(مجیري خوزانی  قدیرعلیشهید  
کدیگر وحدت داشته باشید و نگذارید اسلحۀ من به زمـین  یبا ! و شما برادرانم

ها شرکت کنیـد و هرگـز بـه     مردانه در جبهه. 1گذاشته شود و سنگرم خالی بماند
روزگـار    کفار از صـحنه خاطر انتقام خون من نجنگید و فقط به خاطر نابود کردن 

به وجود آوردن اسالم کار کنید و در شهادتم ناراحت نباشید، چون صاحب ما ] و[
  .یعنی مهدي خواهد آمد و انتقام خون ما را خواهد گرفت

  
  )شهرقائم 1346 -1365(محمدربیعی  علیقاسمشهید  

ایـن گفتـۀ امـام بزرگوارمـان را کـه      ... خـواهم کـه    یاز شما ملـت قهرمـان مـ   
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، در عمل پیاده کرده و همگی به ریسمان »وحدت کلمه داشته باشید«اند  فرموده
  .الهی چنگ بزنید

  
  )نجف آباد 1346 -1362(محمدي  رضاغالمشهید  

وصیت یعنی هرچه در نظر روشن است و ارزش دارد، بر آیندگان حکم کـردن  
ها سـخن از   نامه تیوص] در[اما اگر تا دیروز . 1داري کنند که آن را بعد از خود نگه

آري، . حب و ملک و ثروت بود، اینک سخن از راه و زندگی و هدف و مردن اسـت 
، ما باید بیش از هر زمان دیگر ضمن وابستگی بـه  2کوبند می] را[اکنون که جهان 

 ۀ، مـانع همـ  3ریسمان الهی، وحدت خود را بیشتر کنیم و با این وحدت و این کار
  .اعمال زشت آنان بشویم

  
  )نشانماه 1343 -1362(محمدي  علیمحرمشهید  

وصیت من این است که وحدت کلمـه را حفـظ   : یک وصیت به هموطنان خود
امام و روحانیت را تنها نگذارید که تنها گذاشتن روحانیت و رهبـري، برابـر   . کنید

  .است با منحرف شدن انقالب و اسالم
  

  )سمیرم 1341 -1362(محمودي  فاضلشهید  
وحدت و یکپارچگی که همان وحدت عقیدتی و ایمانی است را حفظ کنیـد و  
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نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی و ریـیس جمهـور    ۀدر سر نماز، امام عزیز و کلی
کند، دعا کنید و طـول عمـر   که براي این انقالب خدمت می] را[عزیز و هر فردي 

  .براي امام عزیز طلب کنید
  

 )یاسوج 1345 -1364( يمختار یعبدالعلشهید  

وحدت، راه حسین را پیشۀ خـود سـازیم و راه    1بیایید تا همگی با! اي برادران
او را ادامه دهیم و به یاري رهبر کبیر انقالبمان، خمینی، این پیـر جمـاران و روح   
خدا بشتابیم و او را تنها نگذاریم و به کمک و رهنمودهاي او، ظالمـان و منافقـان   

  .کنیمروزگار پاك  نۀرا از صح
  

  )فیروزآباد 1344 -1362(مرادپور  فردینشهید  
خـواهم کـه رهبـر عزیـز را،      یاگر شهادت نصیب این بندة حقیر شد، از شما م

را تنهـا نگذاریـد و همیشـه     )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (این نایب برحق مهدي
  .وحدت، شعارتان باشد که دشمن همیشه از وحدت شما ضربه دیده است

  
  )کازرون 1343 -1361( مرادي اهللا قدرت شهید 

ما با کفر جهانی در ستیزیم و با وحـدت و همفکـري   ! خواهران و برادران عزیز
هـا  گـردانیم و چنـان ضـربه بـه آن     یدشمن را به خودشان باز م ۀخود، مکر و حیل

زنیم و خواهیم زد که دیگر کسی قصد مبارزه با جنـداهللا را در سـر نپرورانـد و     یم
در گرو این جنگ دانسته، مـا هـم،   ] را[امام عزیزمان که عزت و شرف ما  ۀبه گفت
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  .چنان از حیثیت و آبروي خود دفاع کنیم که دیگر جاي شکی در آن نباشد
  

  )اصفهان 1343 -1361(مروج  اهللاروحشهید  
بـراي در هـم کوبیـدن    ! ایـد اي ملت عزیز و شجاع و شهیدپرور که الهی شـده 

نفاق، تمامی نیروي اسالمی خود را در حد اسـتطاعت جمـع  تمامی کفر و الحاد و 
ریـزد، وحـدتتان را   مـی   آوري کنید و همراه با هر قطره خون که از یـک شـهید   

امام، این یادگار حسین را در هر حال یاري کنید که سعادت شـما  . تر کنیدمحکم
در همین است و همچنین در همـه حـال پشـتیبان روحانیـت، ایـن پاسـداران و       

  .حافظان خون حسین و شهدا باشیدم
  

  )برخوارومیمه 1339 -1361(مشرفی  ارضغالمشهید  
این نعمتی که خدا نصیب ما نموده اسـت، اسـتفاده کنـیم، بیاییـد      1بیایید از

هـاي عاشـورا را بـار    دست به دست هم داده و با حضور در کربالي ایران، حماسـه 
را در طـول تـاریخ   ... ها و یزیدها وابوسفیانها و دیگر زنده کنیم، بیایید تا ابوجهل

هـا را بـه خـاك ذلـت بمـالیم و      نکبتابر ةد تا با وحدت خود پوزیرسوا کنیم، بیای
وحدت خـود  ! برادران و خواهران گرامی...  خشنودي خداوند منان را فراهم سازیم

را حفظ کنید و با شرکت در نمازهاي جمعـه و جماعـت، عمـالً فریـاد مـرگ بـر       
هاي مادي ضـدانقالب را در  کها و کمیکا سر دهید و با شرکت خود در جبههآمر

  .دیهایش رسوا نمایچهره تمامی
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  )تهران 1343 -1364(مصطفی  محسنشهید  
جـا پیـرو    همیشه و در همه: اهللا داشته باشم  چند کالمی هم با شما امت حزب

نگـه داریـد و از    والیت فقیه باشید و او را تنها مگذاریـد و پشـت جبهـه را خـوب    
رسوخ ستون پنجم، در ایمـان خودتـان بپرهیزیـد و اتحـاد و وحـدت را فرامـوش       

در هر سنگري هستید، خوب از سنگرهایتان براي نابودي دشمن اسـتفاده  . مکنید
  .کنید
  

  )مالیر 1344 -1364(مطلبی  کیومرثشهید  
م کـه  خـواه  یکنم و از همه مـ  یامت اسالمی ایران را به وحدت دعوت م 1ۀهم

  .امام عزیزمان را تنها مگذارند
  

  )جهرم 1338 -1364(سردي  بمقدسی آ قیطاسشهید  
من امیدوارم که حق بر باطل پیروز شـود، دسـت مـزدوران صـدامی از کشـور      

خـواهم   یمان قطع گردد و همچنـین از ملـت شـهیدپرور ایـران مـ      یعزیز و اسالم
وابسـته بـه آمریکـا را قطـع     هاي  وحدت کلمه را حفظ کنند و دست این گروهک

  .کنند
  

  )دزفول 1334 -1361(مالیی  علیغالمشهید  
پیام من به مردم این است که بعـد از شـهادتم بـا پایـداري و اسـتقامت، ایـن       
دشمن پلید و کافر را از مرز و بوم کشور اسالمی بیرون براننـد و از قـول مـن بـه     
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ناراحتی دیدید، به بزرگی خودتان مـن  اگر از من حقیر : دوستان و برادران بگویید
او  1حقیر را ببخشید و تا خون در رگ دارید، پیرو خـط امـام باشـید و دنبالـه رو    

منافقین در صفوف شما رخنه کنند و شما را فریب دهنـد و   ۀجبه] مبادا. [باشید
 ؛توانید وحدت و اتحاد خود را حفـظ کنیـد   یضربه به اسالم بزنند و تا جایی که م

طـوري کـه در قـرآن     کنـد؛ همـان   یزیرا همین وحدت است که دشمن را نابود مـ 
بـه ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد و      « ؛2»اعتصموا بحبل اهللا جمعیاً و التفرقواو«: آمده

  ».متفرق نشوید
  

  )آبادنجف 1337 -1360(عرب  یموس محسنشهید  
بایـد از  شـود و مـا    یاسالمی شدن ما هم بدون رهبري و روحانیت نم! مردم... 

اصلی این انقالب است، پشتیبانی کنیم تا دچار اشتباه نشویم و  ۀروحانیت که پای
شود دشـمنان اسـالم را از    یوحدت خودمان را حفظ کنیم و با وحدت است که م

بـه   3ما. بین ببریم و رزمندگان هم به خاطر خداست که از همه چیزشان گذشتند
ریکـا و وابسـتگانش کـه چنـدین سـال      رویم تـا اسـالم را از دسـت آم    یها م جبهه

هـا خـارج   از دست وابسـتگان آن ] نیز[گذاشتند که اسالم عزیز را بشناسیم و  ینم
  .کنیم
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 )اصفهان 1343 -1364( میرزاجانی هرندي مجتبی شهید 
. حاال وقت امتحان شماست؛ نه با حرف، بلکه بـا عمـل  ! اي برادران و خواهران

وحدت خـود  . قدر این رهبر را بدانید .احتیاج داردچون این انقالب به وجود شما 
بـه سـخنان   . مساجد را خالی نکنیـد . ها شرکت کنید یپیمای در راه. را حفظ کنید

  .امام گوش کنید
  

  )اردستان 1343 -1362( میرزایی فرد کجورستاقی قاسم شهید 
کنیـد تـا    ها را می يگونه ایثارگردرود بر شما که این! اي امت شهیدپرور ایران
خواهم که به رهنمودهاي امام امت گـوش   میاز شما . اسالم عزیز برپا و زنده باشد

دهنـدگان راه   اسـالمی قـرار دهیـد و ادامـه     ۀفرا دهیـد و آن را الگـو بـراي جامعـ    
در کارهایتان اخالص داشـته  . شهیدان باشید و اتحاد و وحدت خود را حفظ کنید

  .ها باشیدو پیرو آنباشید و هرگز از روحانیت جدا نشوید 
  

  )کرج 1339 -1361(ناصري  فریبرزشهید  
و طبق فرمان امـام عزیـز،   ] باشید[خواهم با همدیگر دوست  یشماها م ۀاز هم

  .وحدت کلمه داشته باشید
  

  )تهران 1334 -1362( ناظمی  فتاحشهید  
اسـالمی ایـران بـه امـت      ناچیز خدا و فرزند کوچـک امـت   ةپیامی از یک بند

سعی کنید صفات رذیله و زشـت را   :... و مجاهد، خصوصاً مسلمانان ایرانمسلمان 
سـوه و  اُدر خودتان از بین برده و اخالق حمیده و نیـک را جـایگزین آن کنیـد و    
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اهللا خصوصاً امام عزیز، خمینی کبیر قرار دهیـد   معیار و مالك اصلی خود را اولیاء
و جهـاد بـا نفـس را    و تشکل و وحدت اسالمی خـویش را همیشـه حفـظ کنیـد     

پیروزي بر ظالمان و کافران است و تـا در امـور نفسـانی     ۀفراموش نکنید که الزم
  .سوه باشیمتوانیم براي دیگران اُمهذب نشویم، نمی

  
  )کاشان 1340 -1362(نجیب  حسینغالمشهید  

مـا ملـت   . قدر بدانید این انقـالب را و ایـن امـام را   ! اي ملت عزیز و شهیدپرور
] و[ترین مردم مسلمان جهان هستیم و این را یعنی شجاعت و مجـد  شجاعایران 

پس بیایید دست یگانگی و وحدت به هم دهیـد   ؛عظمت را اسالم به ما داده است
، پاسـخ گفتـه و دسـت    1»اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقـوا و«و به نداي آسمانی 

  .وحدت به هم داده و متفرق نشویم
  

  )اصفهان 1343 -1362(نصر اصفهانی  مجیدشهید  
پشـتیبان  . از طرف من از تمام بستگان و آشنایان و دوستان حاللیت بخواهید

  .وحدت خود را حفظ کنید. والیت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد
  

  )قائن 1347 -1364(نصراللهی  رضاغالمشهید  
شـما هـر   ! اسراییل، اي غاصباناي آمریکاي جنایتکار و اي شوروي، مزدوران، 

هـایی کـه شـما     اهللا ما را از سالح  کنید و امت حزب 2چقدر بر علیه ملت ما هیاهو
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وقت نخواهند ترسید و بلکه امت شهیدپرور ایـران    در دست دارید بترسانید، هیچ
  .شود یتر و وحدتشان بیشتر م يایمانشان قو

  
  )اصفهان 1341 -1361(نصر کارالدانی  مجیدشهید  

طـور کـه از اول در مقابـل تمـامی      همان! اي مردم مسلمان و شهیدپرور ایران
هاي جهان، من جمله آمریکاي جنایتکار ایستادید و دیدیـد کـه خـدا بـا      ابرقدرت

خـورده، پـس    1اید و دشمن ضعیف شکست جا شما پیروز بوده شما بوده و در همه
دسـت  « ؛2»یداهللا فوق ایـدیهم «طور باشید که  و در آینده همین) حال(اکنون   هم

پس از خدا کمک بخواهید، دست از یاري امـام   ».ها است خدا باالتر از تمام دست
 ،تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا«: برندارید و همیشه سعادتتان و دعایتان این باشد

دا از خون پاك شـه . وحدت کلمه را بین خودتان حفظ کنید ».دار  خمینی را نگه
  .اهللا پیروزي از آن شماستء شا  ان. به طور صحیح نگهداري کنید

  
  )استهبان 1349 -1365(نصري  اهللا فضلشهید  

ام را بــر زمــین  از دســت افتــاده ۀامیــدوارم کــه اســلح! اي بــرادرم و بــرادرانم
شناسم، چـون شـما    یمگذارید؛ هرچند از این امر مطمئن هستم و شما را خوب م

آمـوزي   فرزند خمینی و شما برادران در بسیج، سپاه، بسیج دانشرهرو حسینید و 
از روحانیت جدایی نگیرید و وحدت . شود، شرکت کنید که در مدارس تشکیل می
  . وقت امام، امام، امام را تنها در صحنه نگذارید کلمه را حفظ کنید و هیچ
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 )تهران 1341 -1361( ،ينظر حسینغالمشهید  
هاي شـهدا را ارج نهیـد کـه     من به شما امت عزیز این است که خانواده ۀتوصی

 1ۀاز تجمالت در زندگی بپرهیزید و همیشـه زنـدگی ائمـ   . رضاي خدا در آن است
همیشه بـه  . و رهبران اسالم را سرمشق زندگی خود قرار دهید )علیهم السالم(اطهار

آن وحـدت را کـه   . کنید ساده زندگی. یاد خدا باشید تا خدا هم به یاد شما باشد
  .کند، در جامعه حفظ کنید امام عزیزمان سفارش می

 

  )مالیر 1341 -1361(نظري  اهللا فتحشهید  
امید آن است که ملت ایران بیدار شوند و با وحدت منسجم خـود و یکپارچـه   
شدن امت اسالمی، قیـام کـرده و کشـورهاي مستضـعف را از چنگـال درنـدگانی       

به پا خیزیـد، بـه   ! ملت مظلوم جهان... و غیره رها سازند همچون آمریکا، شوروي 
وحدت خـود را منسـجم کنیـد کـه بـا      . پا خیزید و دست در دست یکدیگر دهید

وحـدت  ! شـما اي ملـت عزیـز ایـران    ... وحدت شما، کاخ ستمگران واژگون اسـت  
سـالح بـر   . ها بروید وحدت خود را مستحکم کنید و به جبهه. کلمه را حفظ کنید

سالح در دست گیریـد کـه   . گیرید که مرگ صدام و آمریکا فرا رسیده استدست 
بـه پـا   ! اي بـرادران . اهللا را ندارنـد   اربابان صدام، دیگر توان مقابله با پاسداران روح

ســتمکاران از تــرس خــدا نــابود ] و[خیزیــد کــه قــرآن در جهــان پیــروز گشــته 
که تیري اسـت بـر قلـب     شکن جمعه در نماز دشمن! برادران مسلمان]. اند[گشته

تر شرکت کنید تـا ایـن منافقـان از خـدا      دشمن، با صفوف فشرده و هرچه باشکوه
  .خبر در میان شما رخنه نکنند یب

                                                             
 اءیاول: تیوص اصل در 1-



 

 269       »دفتر اول«وحــــــــــدت 

 

  )کرج 1346 -1365(اللهی  نعمت مجیدشهید  
شما همیشه با هـم همبسـتگی داشـته باشـید و وحـدت      ! بستگان و دوستانم

انقالب مردم، بـین اقشـار وحـدت    ] در[اگر خودتان را حفظ کنید و این را بدانید 
و جلـوگیري کنیـد کـه     آمد پدید نمی ]انقالب و جمهوري اسالمی[ گاه هیچ ؛نبود

خداي نکرده، کدورتی بین شما پیدا نشـود و تـا وقتـی کـه زنـده هسـتید، قـدر        
همیشـه  . ها دور هم باشـید؛ نـه ایـن کـه در عزاهـا      يهمدیگر را بدانید و در شاد
  ... بخشش در کارهایتان باشد 

  
  )شهرخمینی 1345 -1361(نقدي  اهللا قدرتشهید  

 بعد از حمد و ستایش خالق یکتا، چند وصیت به شـما خـانواده و ملـت عزیـز    
اول اینکه پیام هر شهید این است که رهبر عزیز، یعنی اماممان و روح خـدا  : دارم

گویید روح منی خمینی، پس من هـم در اینجـا    یطور که م همان. تنها نگذارید را
خواهم که امـام را تنهـا    یکنم و از شما ملت م یسهمی از پیام شهیدان را بازگو م

نگذارید، اگرچه تماممان فدایش شویم و بعد اینکه نگذارید ایـن کـوردالن و ایـن    
ها را به نابودي کشانید و شما ملت آن .شما تفرقه راه بیندازند] میان[منافقان در 

  .با هم وحدت داشته باشید
  

  )تهران 1348 -1367(نوآموز  فرزادشهید  
الخصوص امت شهیدپرور ایران، این امـت عزیـز و    اما در مورد امت اسالم، علی

، ایـن عاشـقان   )لیـه السـالم  ع(اهللا، ایـن امـت امیرالمـؤمنین     گرامی، این امت رسول
؛ وحــدت و )لیــه الســالمع(، ایــن مملکــت چهــارده معصــوم)الســالم لیــهع(اباعبــداهللا
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 ۀاهـداف برحـق حفـظ کنیـد و بـر اهـداف عالیـ        ۀانسجامتان را تا رسیدن به کلی
ایـد،   تاکنون صبر کـرده  1که چناندر برابر مشکالت آن. اسالمی خود پایدار باشید

  .اهللا در قیامت روسفید باشیدء شا  باز هم صبر کنید که ان
  

  )اهواز 1347 -1366( نوري زوردگانی کورششهید 
] دادن[راستش من در خود لیاقـت  : اهللا  در پایان این را بگویم به امت حزب... 
انـد و   قدر ما گفته بینم و هر چیز که گفتنی بود، شهداي گران یشما را نم 2پیام به

 3»المقربـون و السابقون السابقون اولئـک  «اند و جزء  در این کار، از ما پیشی گرفته
کنم و بـه   یاند، ولی با این حساب از باب تذکر، شما را به تقوا و ایثار دعوت م شده

دهم که پشت سـر امـام و روحانیـت را خـالی      یشما به عنوان یک رزمنده پیام م
زیرا امام و روحانیـت چشـم و چـراغ ایـن انقـالب و ملـت هسـتند و در         ؛نگذارید

سازندگی باید از ساختن خـود انسـان شـروع     زیرا هر ؛سازندگی خود کوشا باشید
. و تا وقتی که انسان خود را نساخته، قادر نیست به مستضعفان کمک کنـد  4شود

اش سـاختن   پس براي اینکه بتوانیم اسالم را به دیگر کشورها صادر کنـیم، الزمـه  
خودمان است و بیشتر اوقات فراغت خود را به خواندن قرآن بپردازید و مساجد را 

ی نگذارید و وحدت کلمه داشته باشـید و یگـانگی خـود را حفـظ کنیـد و در      خال
توانیـد، احکـام    یها همچون کوه استوار باشـید و تـا آنجـایی کـه مـ      یمقابل سخت

  .اسالمی را در میان خود و مردم اجرا کنید
                                                             

  چنانچه آن: تیوص اصل در 1-
 با: تیوص اصل در 2-
  10-11 اتیآ سوره واقعه؛ ،السابقون اولئک مقربون: تیوص اصل در -3
 شود یم: تیوص اصل در -4
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  )زنجان 1344 -1367(هاشملو  علیمحرمشهید  
خمینـی، اطاعـت از رسـول     اطاعت از امام} بدانید{! شما اي ملت شهیدپرور

پس از او اطاعت کنید و از اختالفات بپرهیزید و دیگـران را بـه وحـدت    . خداست
 1دعوت کنید و در مقابل دشمنان اسالم و قرآن، استقامت کنید کـه همانـا طبـق   

  .اهللا پیروز خواهید شدء شا  وعدة داده شده، پیروز هستید و ان
  

  )فیروزآباد 1324 -1365(هاشمی  رخدایاسیدشهید  
اول شما اتحاد را حفظ کنید و با وحدت کلمـه و اتکـا   ! اي امت مسلمان ایران

  .به خداوند براي رضاي اهللا گام بردارید
  

  )گچساران 1318 -1362(هوشیاري  فرامرزشهید  
و هرگونه کـدورت را بـراي   ] شوید[با وحدت کلمه با هم متحد ! همۀ برادرانم

دشمنان اسـالم   2و علیه] کنید[وار رفتار  یعلی، علبا دوستان . خدا برطرف نمایید
  .3دیوار حرکت کن یهم عل
  

  )آباده 1322 -1364(یوسفی  حسینغالمشهید  
، ایـن اسـت کـه    ]دارم[همشـهریانم   ۀتنها پیامی که به ملت به خصـوص همـ  

کـنم کـه از ایـن پیـر      هم طلب می 4دست از این امام و روحانیت برندارید، از شما
                                                             

 به: تیوص اصل در 1-
  با: تیوص اصل در 2-
 کنند: تیوص اصل در 3-
 از این امام عزیزمان: تیوص اصل در 4-
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] و[و وحـدت   2دیـ انـد، دسـت برندار   وحشت کرده 1تمام کشورها از اوجماران که 
اهللا نبایـد بگذاریـد کـه ایـن       یکپارچگی، از بین شما نرود و شـما مردمـان حـزب   

بایـد در مقابـل خـائنین    . 3ضدانقالب، این مجاهدین خلق در کشـور نفـوذ کننـد   
  .جنایتکار سفت و سخت ایستاد

  
  )دلیجان 1349 -1365(یوسفی  ضارغالمشهید  

مسـاجد و  ] در[وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و     ! پـرور مردم شهید !نملت ایرا
  .ترسدیم مجالس مذهبی شرکت کنید که آمریکا از همین مجالس

    

                                                             
 آن: تیوص اصل در 1-
  دست برندارند: در اصل وصیت 2-
 کند: تیوص اصل در 3-
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  در دعاي شهیدان وحدت: مشفصل ش    
 

  )مشهد 1338 -1366(شعرباف  زادهآقاسی حسنشهید  
را با ارادة خـود در ایـن زمـان بـه     و شکر دیگر خداي منان را که حیات اسالم 

هـا بـا رنـج و اسـارت و     دست روحانیان و مبارزان و جهادگران بسیاري کـه سـال  
شکنجه و شهادت، دروسی را که از امامان خـود گرفتـه بودنـد در عمـل امتحـان      
زندگی پس دادند و طی مبارزة طـوالنی و وحـدت مـردم، بـه خواسـت او حیـات       

  .اسالم دوباره زنده شد
  

  )اراك 1342 -1362(آبادي ابراهیم حبیبشهید  
هاي ناقابـل و  من که در جهت تو و اسالمت کاري نکردم، باشد تا قطره !خدایا

بخش، در امت خداپرسـت و مسـلمان   ارزش خونم بتواند همچون پیامی وحدتبی
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جـات و افـراد   هاي ضد خدا و انقالب و نیز جلوي دسـته اثر گذاشته و جلو حرکت
  .اکن و منافقین را بگیردپرشایعه
  

  )مشهد 1342 -1362(اخالقی  قاسمشهید  
محور کل انقالب ما را که ایمان به خدا و اطاعـت از رهبـري کـه    ...  !پروردگارا

 چـه از امت اسالمی ما نگیر و هر همان اطاعت از والیت فقیه و وحدت کلمه است،
  !ها بیفزايبر عظمت این ستون ]بیشتر[

  
  )تهران 1341 -1364(نژاد بهمن محسنشهید  

. اهللا را غالـب و منـافقین و ملحـدین را ذلیـل و رسـوا گـردان       حـزب  !خداوندا
هـاي کـارزار بـا دشـمنان، سـرافراز و      رزمندگان و مجاهدان مسلمان را در میـدان 

هاي جوانان ما را دل. نعمت وحدت و یکدلی را از امت ما دریغ مدار. پیروز گردان
  .کریم گرم بداربه نور هدایت قران 

  
  )آبادنجف 1341 -1364(پاینده  محسنشهید  

کند و یـک مرتبـه، یکـی از    طور در ما نفوذ میچرا منافقین داخلی پست، این
ایمانی و وحدتی بین ما مسـلمین  ! خداوندا! کند؟نونهاالن این انقالب را شهید می
. منـافقین داخلـی و خـارجی را از بـین ببـریم      ۀایجاد کن تا هر چه زودتـر، ریشـ  

    مرگ ما را طوري قرار بده کـه اگـر هـم گناهکـار هسـتیم، دم آخـر کـه       ! خداوندا
  .خواهیم دنیا را ترك کنیم، در راه تو باشیممی
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  )شهرخمینی 1343 -1362( پیمانی فروشانی مجتبی شهید 
امام عزیزمان، خمینـی  اي که توفیقمان عنایت کن تا ما با وحدت کلمه! خدایا

هـا و  گذاشـته، خودخـواهی   گویـد، اخـتالف را کنـار   شکن پیوسته بـه مـا مـی   بت
  .ها را رها کنیم و فقط به اسالم و قرآن و جمهوري اسالمی بیندیشیمدنیاپرستی

  
  )بمیاندوآ 1338 -1362(خدایی  باباعلیشهید  

به راسـتی  «؛ ١»مرصوصن اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان ا«
جنگنـد دوسـت دارد و ماننـد    که در صـف فشـرده در راهـش مـی    ] را[خدا آنان 

از خداوند منـان   ؛ پس»انددیواري که از سرب ریخته شده، نزدیک هم قرار گرفته
خواستارم که وحدت و یکپارچگی میان ملت و ارتش اسالم هرچـه بیشـتر برقـرار    

  . فشرده باشند هاي فلز سرب به همشود و مانند اتم
  

  )اهواز 1339 -1360( خلفیان  رحیمشهید  
   ؛ 2به مـا صـبري عنایـت فرمـا تـا تحمـل سـختی را داشـته باشـیم         ! پروردگارا

گونه که به مجاهدین صدر اسالم تحمل آن همه سختی و دشـواري را عطـا   همان
ملت پا در جاي پاي مجاهدین گذارده و مشغول طی کـردن راهـی   ! خدایا. کردي
صـبر و  . سال، حضرت محمد براي آن رنج و سـختی را تحمـل کـرد    23که  است

  .استقامت و وحدت کلمه عنایت فرما
  

                                                             
 4؛ آیه صف سوره -1
 باشم: وصیت اصل در -2
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  )قم 1347 -1362(دادستان  احمدشهید  
اي صـاعقه   چنان محکـم گـردان کـه هـیچ     وحدت را بین مسلمین آن !بارالها

بـر آن   یـا ] یابـد [و هیچ دشـمنی نتوانـد در آن رسـوخ    ] باشد[نتواند در آن موثر 
چنـان تفرقـه بینـداز کـه بـه      در میان دشمنان اسالم آن! یارب. اي وارد کندلطمه

  .واحد بگردان] امت[قتل همدیگر بپردازند و در این بین فقط مسلمین را یک 
 

 )مرودشت 1340 -1362(رفیعی  قلینجفشهید  
بـه کشـور    ،بـه اسـالم فکـر کنیـد     !هـی لال برادران و خواهران مسلمان و حزب

ایـم  ایم و چه شدهبه سرزمین پهناورمان فکر کنید و بیندیشید چه بوده ،عزیزمان
 پشـت سـر   ،زندگی خود قرار دهید و همیشه چون گذشته مۀبرنا ن مجید راآو قر

 با امـام و  ،ران خالص امام و روحانیت باشید و چون گذشتهوامام حرکت کنید و یا
      تــر و تــر و مسـتقیم ن ببندیــد کـه محکـم  پیمـا  روحانیـت مبـارز انقالبــی عهـد و   

 شما صـبر و  مۀباشید و از خداوند متعال براي ه هانآبا ] همیشه[ ناپذیرتر ازخلل
کنم و از خداونـد  لت میئرا مس 1ولیتئوحدت و عمل به مس پشتکار و استقامت و

  .پیروزي اسالم و مسلمین را خواستارم رحمان طلب یاري براي شما و
  

  )فسا 1343 -1367(روستایی  یوسفشهید  
به من کمک کن تا من هم بتـوانم   !خداوندا .حقیر تو هستم ةمن بند !خداوندا

در روز قیامت با یـاران امـام حسـین محشـور      ]یوندم وپب[ به جمع شهداي اسالم
ایـن   ،ما را یاري فرما که با رهبري امـام خمینـی و وحـدت کلمـه     !خداوندا. بفرما

                                                             
 مسئولیتم: در اصل وصیت -1
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. در جمع شهداي اسالم قـرار بـده   ]را[من  !خداوندا. پیروزي برسانیمانقالب را به 
  .مین یا رب العالمینآ

  
  )تفرش 1336 -1363( ینیزرچ وسفیشهید   

و با سالم به شهداي  ،امام خمینی، با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران
خداوندي را که توفیـق   ،پایانسپاس بی .اسالم از کربالي حسینی تا کربالي ایران

ن بشـتابم  آحق علیه باطل را نصیبم فرمود که به یاري اسالم و قر هۀحضور در جب
  خـدا را سـپاس    .رسـاندن انقـالب اسـالمی بـردارم     در راه به ثمر 1و گامی کوچک

  .ورده استآگویم که چنین وحدتی بین ملت ایران به وجود می
  

  )آبادنجف 1345 -1363(زمانی  قاسمشهید  
اند؛ مـرگ   هاي شهادت چگونه حیات را به بازي گرفته ببین که اسطوره! خدایا

عشق خدایی را ببین کـه بـا پرتـاب    . به اسارتشان درآمده است؛ سرمست عشقند
  ... کنند یآیۀ وجودشان در بستر جاري زمان، چگونه حیات را تفسیر م

پنـداري کـه   . هـا  دانی که چقدر زجـرآور اسـت مانـدن بـدون آن     یتو م! خدایا
تمناي سرد شدة چشمان در سوگشان پر اشک است؛ جایشان در نبردشان خـالی  

شنویم و چـه نیکـو دعـاي وحـدت و      یهایمان م هنوز صدایشان را در گوش. است
چـه خـوش در آسـمان    . خوانند یچه زیبا سوره شهادت م. خوانند یدعاي همت م

چـه رنـج   ! خدایا» بالیی اللهم عظم«. شب درخشیدند و چه زود از کنارمان رفتند
  !بزرگی

                                                             
 کیکوچ: در اصل وصیت -1
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  )کرج 1344 -1366( سفور سیل علیشهید  
دهیم که این  قسمت می )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حق امام زمانه ب !خدایابار

مـا را   ۀپـا خاسـت  ه وحدت را از ما مگیر و کسانی را که امت مسلمان و شیعیان بـ 
 ورنـد، آ پرمهـر و محبـتش فشـار مـی    کنند و امام ما را بر قلب  یوس میأناامید و م

  .نان را ذلیل و خوار کنآ !خدایا
  

  )نهاوند 1347 -1365(شهبازي  ابراهیمشهید  
به مسئولین مملکتی ما نیت خالص و اتحاد و اطاعت از رهبري عطـا  ! خداوندا

به امت اسالمی ما ایمان، وحـدت، اطاعـت از رهبـري و حضـور در     ! خداوندا. بفرما
  .بفرماصحنۀ جهاد عنایت 

  
  )مشهد 1345 -1365( فردعامري حسنشهید   
، امام عزیزمان، رهبر کبیرمان، امید ملّتمان، محور وحـدت، عـالم امـت   ! بارالها

  .دار باش مرد شجاعت و شهامت را نگه
  

  )گرگان 1318 -1365(زاده علی اسماعیلشهید  
، اندبرافراشته ساز که اسالم و کفر در برابر یکدیگر قددر این لحظات سرنوشت

بر خود واجب دیدم که براي حراست از اسـالم عزیـز و مملکـت اسـالمی گـامی      
هرچند کوچک بردارم و امیـدوارم کـه خداونـد بـه ایـن حقیـر و سـایر مسـلیمن         

هاي شیطانی در هراس از بزرگوار آن همت و وحدت را عنایت فرماید که ابرقدرت
افراشـتن را نداشـته و دسـت از سـر     بر نیروي الیزال امت بزرگ اسالمی جرأت قد
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  .مسلمانان مظلوم جهان بردارند
  )میبد 1348 -1364( زاده شورکیعلی حبیبشهید  

پایان به رهبـر انقـالب، امـام خمینـی و بـا آرزوي پیـروزي       با سالم و درود بی
ان شـاء   ،کامل براي رزمندگان اسالم و شفاي مجروحین اسـالم و آزادي اسـیران  

هـاي جهـان ایسـتاده و ان شـاء اهللا     این وحدت است که جلوي تمام ابرقدرت .اهللا
م شکسـت و دینمـان را بـه    یاین سد کفر و صهیونیستی را از جلوي پایمان خواه

دیگر عرضی ندارم به جز دعا براي امام و محکـم  ...  تمام جهان صادر خواهیم کرد
  .کردن دین و وحدت خود

  
  )تهران 1342 -1361( فاضل وحیدشهید  

روزي بشود که  هللاشاء ا نادهم و نشین نمینشین را به کاخمن یک موي کوخ
نـی زنـدگی   آمردم جهان در زیر یک پرچم و با وحدت کلمه و با حکومـت قر  ۀهم

  .ن روزآبه امید  .کنند
  

  )جهرم 1340 -1361(فتوحی  دمحم علیشهید  
چهارشـنبه، جمعـه   هاي  خواهم که شب و باز هم از مردم شریف خانکهدان می

در سر دعاي توسل و کمیل حاضر شده و به جـان امـام و رزمنـدگان اسـالم دعـا      
خـواهم کـه ایمـان و وحـدت مسـلمین را قـوي و        از خداوند بزرگ هم مـی . کنند

  .اهللا شاء  ان ؛مستحکم گرداند
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  )اقلید 1340 -1361( فرامرزي بیژنشهید  
بیشتر [چه هر] بودن[یکپارچه ] و[از خداوند تبارك و تعالی سالمت و وحدت 

امیدوارم به خدا که بـا پیوسـتن   را خواهانم و ] بودن[مبارزه و در خط اسالم  1]در
اهللا، این انقالب اسالمی را بـه   چه بیشتر شما به اسالم و امام امت، خمینی روحهر

  .بپیوندد )الشریف ل اهللا تعالی فرجهعج(انقالب حضرت مهدي
  

  )بادآنجف 1344 -1363(فنایی  باقرشهید  
تمامی مـردم ایـران بـه خصـوص خـانوادة      ] با[چه زودتر امیدوار هستم که هر
گوشۀ امام حسین، نماز جمعه و جماعت و دعاي کمیل  6شهدا، بتوانیم کنار قبر 

  .اهللا برگزار کنیم و دعاي وحدت به امامت روح
  

  )چناران 1342 -1361(کاظمی  مسیدکاظشهید  
رهنمود الهی خویش، سرنوشـت  ] و[الطاف ] با[سپاس و ستایش خداي را که 

بـا تـالش و بـا جهـاد در ایـن      ...  ساخت که] رهنمون[و زندگی مرا به این مقصد 
کـه بـه   ] را در هم کوبم[جنگ تحمیلی، ابرجنایتکاران و چپاولگران شرق و غرب 

مزدوران صدام، بـر ایـن ملـت مستضـعف و درهـم کوبنـدة       و ] آمریکا[پیالگی هم
و با یاري خداوند در این نبرد حق علیه باطل و کفـر  ] اند[ستمگران، تحمیل شده

جهانی، این یزیدیان و کافران زمان را هرچه زودتر و با پیروزي هرچـه بیشـتر بـه    
ران، و با استقالل کاملِ میهن جمهوري اسـالمی ایـ   2سزاي اعمال خویش برسانیم

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت - 1
 رسانیده: در اصل وصیت -2
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ها انسان آزاده و ایثارگر و با رهبـري قـاطع و پیـامبر    به همراهی و وحدت میلیون
کوبنـدة کـاخ سـتمگران    [گونۀ اماممان، این عالم باتقوا و مجاهد بزرگوار و در هم 

ایران، بتوانیم این حکومت اسالمی را با یاري خداوند متعال به پیروزي کامـل  ] در
ساز ظهور یگانه منجی عالم بشریت و ده و زمینهدر تمام کشورهاي اسالمی رسانی

ستمگران و زورگویان و برپـا کننـدة عـدل و     1بخش اسارت محرومین از بندپایان
  .داد الهی باشیم

  
  )شیراز 1341 -1361( کشاورز محمد عیديشهید  

داد کـه نعمـتش رهبـري و دیگـري     ) انقـالب (شکر خدایی را که به مـا انعـام   
هـاي خداونـدي بیـرون از     بـرادري و دیگـر حریـت کـه نعمـت     وحدت و اخوت و 

  .شماراست و ما از قدرت شکرش عاجز هستیم
  

  )تهران 1338 -1362(کوهستانی  حسنشهید  
بـر همـۀ آنـان    ] و[پایان خداوند بر شهیدان به خون خفته و مسلمان درود بی

دهنـد؛ و  میکه با جان و مال و زبان و قلم این حرکت الهی و این انقالب را یاري 
لعنت خدا و نفرین امت مسلمان بر نابکارانی کـه دانسـته و عمـداً در مقابـل ایـن      

شوند که امید است خداي متعـال  حرکت الهی قد علم کرده و مانع حرکت آن می
و هدایت کند ما را کـه   2با وحدت و همت مسلمانان از صحنۀ روزگار براندازدشان

  .خیزد، تکرار نکنیمکثیفشان برمیهاي شوم آنان را که از حلقوم نغمه

                                                             
 دید: در اصل وصیت 1-
 براندازشان: در اصل وصیت -2
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  )لنگرود 1337 -1361(مرادمند مالطی  کریمشهید  
به علماي ما مسئولیت، به عوام ما علـم، بـه مؤمنـان مـا روشـنایی، بـه       ! خدایا

] مـا [روشنفکران ما ایمان، به متعصبین ما فهم، به نادانان مـا شـعور، بـه مـردان     
اصـالت و بـه اسـاتید مـا عقیـده و بـه        شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان مـا 

دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداري، به بیداران ما نگاه، به مبلغان ما 
حقیقت، به دینداران ما دین، بـه محققـان مـا هـدف، بـه نومیـدان مـا امیـد، بـه          
ضعیفان ما نیرو، به تشنگان ما قیام، به مردگان ما حیات، به کـوران مـا نگـاه، بـه     

هاي ما وحدت، بـه حسـودان مـا     اموشان ما فریاد، به مسلمانان ما قرآن، به فرقهخ
ما صـبر، بـه   شفا، به خودبینان ما انصاف، به فحاشان ما ادب، به مجاهدان حقیقی 

امت ما همت و تصمیم، استعداد و فداکاري و شایسـتگی،   ۀمردم ما آگاهی، به هم
  .نجات و عزت بخش

  
  )مبارکه 1341 -1362( یمیرزای لیعبدالعشهید  

اگر شـهادت در راه خـودت را نصـیبم کـردي، در آخـرین لحظـات       ! پروردگارا
. منـد بگـردان  ، مـرا بهـره  )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (عمرم از دیدن امام مهدي

روح وحدت، همبسـتگی، همکـاري و جهـادگري را در بـین مسـلمین      ! پروردگارا
  .بیفزا

  
  )شهرخمینی 1348 -1364(نوربخش ورنوسفادرانی  سیدابولقاسمشهید  

ما وارثان خـون شـهیدان، امانتـدار ایـن     ! و اي خداي بزرگ و اي وجود مطلق
امانت تو شدیم و یقین داریم که تاکنون هیچ قومی مسئولیتی به این بزرگـی بـر   
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کـه   2توفیقمان ده تا ما به وحدت کلمـۀ امـام بـزرگ خـود    ! خدایا. 1دوش نداشته
پرسـتی  دوري از اختالف و دوري از خودخـواهی و مقـام  ] دعوت به[ا را همیشه م

ن اسـت را  یو هر چیزي که باعث ضرر براي اسالم و مسـلم ] کند، عمل کنیممی[
  .3کنار بگذاریم و به فکر اسالم و قرآن و جمهوري اسالمی باشیم

  
  )تهران 1343 -1365( نوروزي مهديشهید  

بایـد بـا    ؛و مطیـع فرمـان امـام باشـید    وحدت و انسجام خود را حفـظ کنیـد   
نزدیکی قلوب مسلمین به یکدیگر صفا و صمیمیت جاي هرگونه کـدورت و کینـه   

هاي نفسانی را بگیرد و به صورت امت واحده، جامعـه را بـه سـوي    و سایر بیماري
  .هدف غایی و نهایی خود سوق دهند

  
  )شهرخمینی 1339 -1361(نوروزي  اهللاولیشهید  
توفیقمان ده تا ما به وحدت کلمۀ امام بزرگ خود که همیشه مـا را بـه   ! خدایا

پرستی و هر چیزي که باعث ضـرر  دوري از اختالف و دوري از خودخواهی و مقام
را کنار بگذاریم و به فکـر اسـالم و   ] برسیم و تفرقه[براي اسالم و مسلمین است، 

  .قرآن و جمهوري اسالمی باشیم
   

                                                             
 داشته: وصیت اصل در 1-
 را خود: وصیت اصل در 2-
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  )لنگرود 1340 -1365(نام کومله نیک علیحسینشهید  
ببـین کـه فرزنـدان    . تو خود بنگر کـه کـدامین از مـا نیکوکـارتر اسـت     ! خدایا

  شـتابند و پیروزمندانـه جـان    وار به قربانگاه آزمـایش مـی  ابراهیم چگونه اسماعیل
  . ... روند تا ایمان نرودسوزند تا با کفر نسازند، می، می١ندزادگمی

ان قرآن، پیامشان ایمان، جزمشان قیام و راهشان اسالم، نامشان موحد، کتابش
  .امامشان امام، سالحشان وحدت و تقوي، درسشان جهاد، مقصدشان شهادت

پنداري کـه تـن   ). یاران(ها دانی که زجر است ماندن بدون آنتو می! خدایا... 
من سرد شده است، چشمان در سوگشان پر اشک و جایشان در نبودشـان خـالی   

افکن است کـه چـه نیکـو آیـۀ وحـدت و      هنوز صدایشان در گوشمان طنین. است
سورة شهادت را تفسیر کردند، چه خوب سـورة   2خواندند، چه زیبادعاي همت می

ایمان را زمزمه کردند، چه خوش در آسمان شب درخشیدند، چه زود از کنارمـان  
  .رفتند
امیدمان، محور وحدت، بـاب  مان، رهبرمان، اماممان، مرجعمان، فقیه! خدایا... 

  .در پناهت حفظشان بفرما! ، خدایا]را[اخوت، مظهر محبت، معلممان 
  

  )تهران 1331 -1368(سیاوشانی هاشمی مصطفیشهید  
م کنـد و همـۀ لشـگریان    اکـنم کـه یـاري   از پروردگارم عاجزانه درخواست می

نصـیب مـا   اسالم را بر لشگریان کفر پیـروز گردانـد و شـهادت در راه خـودش را     
ب به حق امام زمان، این بنـدة پـاك و   ئخواهم که امام ما، این ناگرداند و از او می
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مخلص خود، این سپاه مسلمین و مستضعفین جهان، این عامل وحدت و تحـرك  
کننـدة دیـن خـدا و ایـن     ما، بنیانگذار جمهـوري اسـالمی در ایـران و ایـن زنـده     

ــار و  ــدة کف ــن خوارکنن ــومنین و ای ــدة م ــالب   عزیزکنن ــا انق ــن را ت دشــمنان دی
  .دارد براي ما و مسلمین جهان نگه )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(مهدي
  
  

  )مشهد 1334 -1365(ه هاشمی مهن رسیدجعفشهید  
، اماممـان، مرجعمـان،   )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (بـه مقـام رسـول اهللا   ! خدایا

مظهـر همـت، پیرمـان،    فقیهمان، رهبرمان، امیدمان، محور وحدت، بـاب اخـوت،   
مرادمان، مرشدمان، معلممان، یاور اسالم، امید مظلومان، حامی مستضعفان، پـدر  

، مفسر قرآن را، او که عصـارة  ]است[ 1سار قیام را که پاسدار اسالمیتیمان، چشمه
  .اش بفرماداري نگه ت،انسانیت معاصر است و مظهر ایمان اس
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