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                                                                   سخن ناشر  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

از این مجموعـه را   سومتوانسته دفتر  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حضرت ولی عصر
یندة خود را در دفترهاي بعـدي از ایـن   هاي آبه سامان برساند و دورنماي فعالیت

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

از ایـن   سـوم کـه در تـدوین دفتـر     فرزانه آقاپور و ملیحه وفـا مقـدم   میرزایان فر،
  .اند؛ قدردانی نماییممجموعه کوشیده

  
  نشر شاهد

  1390 شهریور
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                                                                     پیشگفتار    
  

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

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

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

دارد این اسـناد تـاریخی از نظـر موضـوعات     باشد، ضرورت  سی و فرهنگی میسیا
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  ش بر این بـوده اسـت کـه وصـیت    در دفتري که پیش رو دارید، تال
   .، 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     عالیم انسـان اسالم و ت. محور وحدت مسلمانان است
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   هخیر المؤمنین من کان مألف« :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

اي است از یکتاپرستی بندگانی که جز معبود یگانۀ خویش، نشانه» 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       

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

      در راســتايســازد کــه تعلــیم و تربیــت نبــوي مــی بــراي بشــر امــروزي نمایــان
فطرت انسانی، توحید، : اسالمی استوار است -ناي دینیآفرینی، بر چهار مبوحدت

اي کـه همـۀ مسـلمانان بـر آن     مبـانی  هستی و جاودانگی انسان؛ ي نظامهدفمند
  .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 کردهایم قومی که همواره قدرتایم و دیدهواندهو بارها خ .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  بیه وحدت و شگفتا ک! و اینان؛ در حق خویش گمراه و پا در هوا... مطاع و

مداران از راه حق، سایۀ دلمردگـی و فزونـی   در راه باطل خویش و پراکندگی دین
  .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  » اهل بیت«بوده و خواهیم بود که باور  ما بر این

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
م و کـه اگـر روح اخـتالف، بـر جسـ      ایـم چشم دیده و به کـام چشـیده  چرا که به 

یم کـه جـز تهـی شـدن چیـزي      گـرد فکند، به سـان پرتگـاهی مـی   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   بول داشته باشند، گرد هـم آمـده و یکپارچـه و هما   دینی، آن را ق
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 استخانوادهشم چ 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،   لمین مبدأ همۀ خیرات بوده، بـه گونـه  وحدت و برادري در میان مس
  . 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 

  . اتحاد عالم اسالم بوداو تمام آرزوي . جویبار خدا، جاري ساخت
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! دمسلمانان جهان و اي پیروان مکتب توحی
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  دار در فاي 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 «نموده و شعار همیشه جاویـد  مخالفان نیز با دوستی و محبت برخورد 
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

الهی است؛ انقالبی که بـه   ايدانیم که انقالب اسالمی ما ودیعهو 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. دت کلمه را حفظ کنیدوح«: فرمایندحس کرده و می
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 شود که بعضیمتأسفانه گاهی در گوشه و کنار دیده می. بکنند
. کنندکنند، با نظام بدي میبا زید بدي می. فهمندت انقالب و ملت را نمیمصلح

فهمنـد  نمـی . برنـد خواهند مسئولی را زیر سؤال ببرند، انقالب را زیر سؤال میمی
بنـدي  درسـت   خواهنـد یـک جبهـه   می. که این کار، زیر سؤال بردن انقالب است

  ١».ضربه خواهد زدبندي، به وحدت فهمند که این جبههکنند 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 

 ؛و تأییدات الهی اسـت  امروز، روز اتحاد و یگانگی است و این از الطاف بزرگ
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 رمز را پیش برد و این  ، انقالب خوداسالم
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  دفاع مقدس است و گردآوري، حفظ و نشر آن مکتوب انقالب اسالمی و دوران
  . باشدرسالتی است که بر عهده نسل کنونی می

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    در راستاي تدوین این گزیده وصایا، 
هـا بـه   شهدا و ایثارگران اصل وصایا جمع آوري و جهت تأیید صـحت انتسـاب آن  

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

  .یقی فراهم گرددکارهاي تحق
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 53000در این مرحله بر روي وصایاي شهداي کل کشـور کـه شـامل حـدود     
باشد، بازبینی کلی صورت گرفتـه و بـا مـدنظر قـرار دادن عنـاوین      نامه میوصیت

  .هایی حول محور موضوعات مختلف تعریف شده استموجود در وصایا، کلیدواژه
ساس نیاز روز و اهمیـت موضـوع،   بندي موضوعات بر اي کار با اولویتدر ادامه

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

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

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

بیان مطـالبی پیرامـون موضـوع     باید از عهدهمی تخابی عالوه بر اختصار و ایجازان
در این خصوص توجه ویـژه  . ید و از هرگونه ابهام و گنگی به دور باشدموردنظر برآ

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

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

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

صـورت   در خصوص تصحیح متن باید گفت کارشناسان با حفظ اصل متن، در
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    و یا اغالط امالیی، صورت صحیح آن
  .کنندناصحیح آن اشاره می

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

  .گرددذکر می
قبیـل کـه   خورگی، سوختگی، پـارگی و مـواردي از ایـن    با توجه به وجود قلم

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

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

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

هـا کـه   نامـه پس از اتمام کار ویرایش و تصحیح وصایا، مجموع گزیده وصـیت 
انـد، در فصـول مجزایـی بسـته بـه عنـاوین       شده بنديقبالً از نظر موضوعی طبقه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  )قم 1343 – 1363( آروانه ابوالقاسمشهید  
امام را فراموش نکنید و هـر لحظـه گـوش بـه فرمـان او باشـید و بـه صـداي         

بـه پـا    »لبیـک یـا حسـین   «سخنش به پا خیزید و اي برادر همسنگر، به صـداي  
شکست دشمن وحدت و برادري است و یـک دفعـه طـوري    ترین خیزید که بزرگ

  .نشود که خداي نکرده خود محوري و مستبدي در مغزتان فرو گذارده شود
  

  )نی ریز 1340 – 1361( آشناگر افراسیابشهید  
پرور ایران این است که وحـدت  شهید] و[ من از ملت مسلمان و مبارز يتقاضا

و امام عزیزمـان را تنهـا نگذارنـد و    کلمه را حفظ کنند و همیشه در صحنه باشند 
 .ها را بگیرندهتوطئ يفقط گوش به فرمان رهبر عزیزمان باشند و با قاطعیت جلو
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 )آران وبیدگل 1344 – 1361(پور آرانی قاآ اسماعیلشهید  

 يخواهم که با اطاعت از امام، این مرد که فقط بـرا یاز ملت شهیدپرور ایران م
دهـد،   رسالت خود را انجام می نیعلیه مستکبربر ن جهان یخدا به نفع مستضعف

، 1یید که حرف اوو عمل نما ]کنید[هایش گوشحرفباشید و به ] او[دهندة يیار
اهللا اسـالم در   حرف امام زمان و پیغمبر و در نتیجه حـرف خداسـت کـه ان شـاء    

و بـا   2برنداریدخواهم که دست از وحدت یم     سراسر دنیا حاکم شود و از شما 
و از  3کنیـد  یین را یک بـه یـک شناسـا   یکه دارید منافق یاین وحدت و همبستگ

  .بزدایید یجامعۀ اسالم
  

  )کردگوي 1346 – 1365(سابقی زاده میابراه یباباعلشهید  
د و یـ اهمـال ورز  یبه خدا قسم اگر لخت! دیکه در پشت جبهه هست یکسان يا

ن نعمـت  یـ د، خداونـد ا یرا کن یاسالم يو استقالل و جمهور يکفران نعمت آزاد
  .م را از شما سلب خواهدکردیعظ

 يبـر حـق مهـد    نائـب ، آن یامرمان، آن نفـس قدسـ   یمبادا با تمرد از امر ول
  .ردیشما بگ ن نعم را ازید وحدت، روح اهللا، خداوند ایموعود، باب اخوت و کل

  
  )تهران 1340 – 1362( ابراهیمی احمدشهید  

نگذارید امام تنها بماند، اسالم تنها بمانـد  : کنممیبه برادران مسلمانم وصیت 

                                                             
 آن :وصیت در اصل - 1
 برندارید  :وصیت در اصل - 2
 کرد :وصیت در اصل - 3



 

  21      »دفتر سوم«دت وحـــــ
 

شماها هستید که بایـد بـا یـک دسـت     . و کافران دوباره در این کشور رخنه کنند
کنم، امام بود که ما را از ح بگیرید و این را زیاد تاکید میقرآن و با یک دست سال

دعـا دربـاره  . دادخواب غفلت بیدار کرد، او بود که با سخنانش به ما وحدت کلمه 
  .اش را فراموش نکنید و نگذارید که ناراحت شوند، به سخنانش عمل کنید

  
  )مشهد 1349 – 1366( ابراهیمی حمیدشهید  

ما در این زمان که تمامی کفـر در مقابـل اسـالم    ! برادران و خواهران مسلمان
را ) لیه السـالم ع(ی عل بن توانیم راه امام حسین یقرار گرفته است، فقط با یک چیز م

بهاي قطره خونی از خون او باشـیم و آن اول وحـدت کلمـه     و خون] دهیم[ادامه 
امور قـرار داده   ۀهم ۀامر امام خودمان را سر لوح] باید[پس این است که .] است[

   تـرین امـر و فرمـان او باشـیم و بـا      کوچـک ي گـو  و با تمـامی جـان و مـال پاسـخ    
  .ایم برآوریم که ما آمادهترین بانگ، نداي لبیک کوچک
  

  )میانه 1346 – 1362(زاده ابوالقاسماحمد  شهید 
خـالص   يو اولیـا  م دور نشوید کـه خـط امـام خـط اسـالم     گاه از خط اماهیچ

ل اهللا عجـ (يانقـالب  مهـد   تـا  را خداوند او دعا کنید که خداست و همیشه امام را
دارد، وحدت کـه رمـز پیـروزي مـا بـر تمـامی        بر مسلمین نگه )تعالی فرجه الشریف

ي نبریـد و همـواره ایـن نـدا     یـاد  ها بوده و خواهد بود را ازو ابرقدرتن یمستکبر
  . آوریدقرآن را به اجرا در
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  )نهاوند 1342 – 1365( احمدوند بهمن شهید 
د و قـدر خـود را   ین دفاع مقدس ادامه دهیاستوار به ا یراسخ و آرمان یبا عزم

مرة مـدافعان کـالم   و در ز )لی اهللا علیه و آله و سلمص(هللاکه جزء انصار رسول اد یبدان
که به عنوان دشـمنان اسـالم    ید آن گروهید و انتظار داشته باشیاخدا قرار گرفته

د مصـمم  یـ بلکه با؛ رندیاورند و در جمع شما قرار گیاسالم ب ياد شد، روزیاز آنان 
ن کـار بـا   یـ د که ایها مبارزه کنبا آنها آن دةیگند يهاشهید، تا قطع کامل ریباش

ر گـام  ین مسیدوارم استوار و مقاوم در ایک است و امیار نزدیهمت مردانۀ شما بس
ست مگر بـا  ین ممکن نیدان به در نکند و ایب، شما را از میزده و مشکالت و مصا

  .بر قدرت خدا و وحدت کلمه و گوش به فرمان امام بودن ١لاتکا
  

  )فریدن 1345 – 1366( ياحمد بهرامشهید  
وحـدت را بـه   ! یز و گرامـ یـ ان عزیزم دارم؛ همشـهر یان عزیبا همشهر یسخن

دشمنان در گـرو آن   يد که نابودین حفظ کنیامام امت، تبلور اسالم راست يرهبر
ل و توسل و نماز جمعـه  یکم يتر دعاهاباشکوههرچه  ییرفتن و برپا ياست و برا

  .هاستبرنامه ين سریما، در گرو ا يو خودسازد که راه سعادت ینکن یسست
  

  )تهران 1344 – 1365( ياختر احمدرضاشهید  
اند و تو مـا را  دشمنان براي نابودي دین تو و حق و عدالت کمر بسته! خداوندا

خـودت روح اهللا را،  ! و نابودشان کنـیم، خـدایا   دادهها را شکست یاري کن که آن
سالم راستین، این فرزند پاك این مظهر پاکی و استقامت و شهامت را، این نشانۀ ا

                                                             
  اتکا: در اصل وصیت. 1
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ان مستضعفان جهان را، این نـاجی ایـر   را، این امید )لی اهللا علیه و آله و سلمص(محمد
تعـالی فرجـه   ل اهللا عجـ (یـاري فرمـا و او را تـا ظهـور مهـدي      را، این مظهر وحدت را

  .براي ما نگه دار) الشریف
  

  )سبزوار 1347 – 1365( ارغیانی ابراهیمشهید  
کنـد  را بیشتر مین ینزدیکی شما به والیت فقیه یاس دشمن و منافق! برادران

دهـد و همانـا نـدایی کـه از     و به شما روح مقاومت و درس شجاعت و وحدت مـی 
نـداي ائمـۀ معصـومین و    شنوید، نداي مهـدي موعـود و نـداي او    عالمی فقیه می

  .باشدمی )لی اهللا علیه و آله و سلمص(پیامبر اکرم
  

  )قزوین1342 – 1363(هی لاسدالعلی اکبر شهید  
کنم که همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید، وحدت جامعـه  به شما وصیت می
  .اسالمی را حفظ کنید

  
  )تایباد 1332 – 1363( اسدي اسحاقشهید  
کـنم و آن  می شما امت قهرمان و مقاوم شروع ام را با درخواستی ازنامهوصیت

از الطاف بزرگ الهی است نسبت بـه ملـت ایـران،     یاین است که این رهبر که یک
شما در یک نقطـه  . امر او را اطاعت کنید، همین طور که تا به حال اطاعت کردید

این قدر ایثارگري از خود نشان دادید، وحدت داشـتید،   57از زمان یعنی در سال 
تانک ایستادید و آن پیروزي بزرگ بـه رهبـري ایـن     يصبر داشتید، با مشت جلو
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گذشـت انقـالب، تمـام     1و دیدید کـه بـا   دهایب بر حق امام زمان نصیب شما شن
ات جلـوگیري کـرد و   خطرات را با یاري خدا پشت سر گذاشـت و از تمـام انحرافـ   

مقاومت کرد، شما تا به حال قدر ایـن   )لی اهللا علیه و آله و سلمص(همچون رسول خدا
ال «امام وفادار بمانید تا پـرچم  امام را دانستید و خواهش دارم تا آخر عمر بر این 

  .را به دست امام زمان بسپارید» محمد رسول اهللا ،اله اال اهللا
  

  )اراك 1345 – 1365( اسفندانی احمدشهید  
لی اهللا علیـه و  ص(این فرزند محمد روح اهللا را، این نشانۀ اسالم راستین را،! خدایا
گذار جمهوري اسالمی ایـران را،  را، امید مستضعفان جهان را، این بنیان )آله و سلم

   ایـن  این مظهر وحدت را، این عـالم و عابـد را، دلخـواه مـردم و نایـب مهـدي را،       
کننـدة  این واژگـون  گان را، همرزم رزمندگان را،هادي گمگشتهگونۀ زمان را، علی

طاغوتیان را؛ اي خداوندي که بر همـه چیـز دانـایی و توانـا و اي آفریننـدة تمـام       
  .خودت او را یاري فرما ها،یهست

  
  )الرستان 1345 – 1362( پناهاسالم اصغرعلیشهید  

ملت ایران این است کـه وحـدت خـود را حفـظ کنیـد و یـار و       پیام من براي 
هرگـز نگذاریـد کـه ایـن حکومـت الهـی بـه دسـت          2.دیپشتیبان امام امـت باشـ  

اصرارم بر این است که امام را فراموش مکنید؛ زیرا که او پدر و . تجاوزکاران بیفتد
  . سالم من را به امام برسانید. چشم ما است

                                                             
 در طول :وصیت در اصل - 1
 باشند :وصیت اصل در - 2
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  )دورود 1344 – 1362( دوستاسالم اردشیرشهید  
تنها نگذاریـد   و اما باید خدمت ملت عزیز و بزرگ کشورمان عرض کنم امام را

هاي به حق او باشید که همان دستورهاي خدا و رسـول او  و همیشه مطیع فرمان
توانـد  می باشد، وحدتتان را حفظ کنـــید، تا این وحـدت هسـت اسـتکبار نمـی    

  . اي به جمهوري اسالمی برساندربهترین ضکوچک
  

 )نی ریز 1348 – 1365( اسماعیلی اسماعیلشهید  

سلطه بودیم، هیچ کشوري و هیچ ملتی روي ملت ما حسـاب  ما ملتی تحت ... 
ایـم کـه بـراي همـۀ     کرد؛ ولی حاال به همت روح اهللا و رهبري او ملتـی شـده  نمی
ها نمونه هستیم و در حال حاضر با آمریکا در جنگیم و شما قدر ایـن امـام و   ملت

والیـت   رهبري او را بدانید که وحدت و پیروزي شما در زیر سایۀ همین رهبري و
فقیه است و دست از پشتیبانی روحانیت مبارز برندارید که فنا خواهید شـد و بـا   
دولتی مکتبی، همکاري کنید که مـا ملـت مـدیون ایـن دولـت هسـتیم، مـدیون        

اري بـه شـما ملـت زحمـت     زگز شب و روزشان گذشته و براي خـدمت کسانی که ا
  .کشندمی

  
  )ریزنی  1342 – 1362( اسماعیلی علیدرویششهید  

بکوشید وحدت زمان انقالب را تحت رهبري امام امت حفظ کنید و قـدر ایـن   
، اسالم 1هایش خوابی هایش و بی رهبر را بدانید که بعد از ائمه با این رنج و زحمت

اهللا پیـروزي   شـاء   اکنون کـه ان . شودو شما را نجات داد و دیگر مثل او پیدا نمی
                                                             

 شیها یخواب داریب: تیوص اصل در -1
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فجـر دیگـر خـواهیم داشـت، بایـد       ۀآزادي، دهخیلی نزدیک است و با طلوع بهار 
. هـا بکوشـید   ولید در رفع آنئپس از پیروزي با مشکالت جنگ کنیم که همه مس

مساجد را خالی نگذارید و بین خودتان و قرآن و دعاها فاصله نیندازید که اسـالم  
  .و انقالب از این جاها جرقه زد و نتیجه یافت

  
  )دشتستان 1328 – 1365( افشاري اسداهللاشهید  

ها و بازماندگان جوانـان و شـهداي   ناکنون وقت آن است که ما وارثان این خو
اي به خون خفته، از پاي ننشینیم تا فداکاري آنان را بـه ثمـر برسـانیم و بـا اراده    

خوار شرق و غـرب  گران جیرهمصمم و مشتی محکم بقایاي رژیم ستمکار و توطئه
آیا وقت آن نرسیده است کـه از خـواب   . کنیمرا در زیر پاي شهداي فضیلت دفن 

طلـب  و موقعیت حساس کنونی را درك کنیم و فریـاد وحـدت    دهغفلت بیدار ش
اهـداف  بیایید حرمت خون شهدا را پاس بـداریم و  ! امام را به گوش جان بشنویم؟

  .ها را تا آخر دنبال کنیمآن
  

  )بافق 1342 – 1363( امینی پور بهابادي اصغرعلیشهید  
تر از آنم که براي این امت قهرمان پیـام دهـم ولـی بـه عنـوان فرزنـد       کوچک

هاي خود را بـا یـاد خـدا    خواهم قلبهمین اجتماع، از شما امت همیشه پیروز می
ۀ هـاي روح اهللا را از دل و جـان پـذیرا باشـید؛ زیـرا در سـای      و فرمان ادهآرامش د

بـر دهـان شـایعه    . شودیها حاصل مرهبري همین رهبر بوده و هست که پیروزي
وحـدت  . دار کننـد خبران انقالبمان را خدشهبی و نگذارید این از خدا  کوبیدهساز 

واعتصـموا بحبـل اهللا   «: فرمایـد زیرا قـرآن مـی   ؛و متحد شوید ردهکلمه را حفظ ک
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  )103 ؛ آیهل عمرانسوره آ(» التفرقوا و جمیعاً
و قـرآن را فرامـوش    دادهخواهم که به نمازهایتـان بیشـتر اهمیـت    از شما می

و وحـدت را حفـظ    ردهساز را نـابود کـ  شایعه. نکنید که هرچه داریم از قرآن است
  . نمایید
  

  )اصفهان 1340 – 1361(جونی  یامین اصغرشهید  
ر شما که از آغاز نهضـت اسـالمی   سالم و درود خدا ب! پرور ایراناي امت شهید

اید و گوش بـه فرمـان   دریغ ننمودههرگونه بذل جان و مال در راه خدا  کنون ازتا
ایـد و بـا وحـدت    روحانیت متعهد و مبارز جدا نگشتهرهبر بوده و در هیچ حال از 

وصـیتی  . ایـد ها ایسـتاده هاي ابرقدرتود محکم و استوار در برابر توطئهاسالمی خ
  :کنمکه به عنوان تذکر برایتان عرض میچند با شما داشتم 
 در هـر حـال یـاد خـدا را فرامـوش نکنیـد، تمـام       ! پرور ایـران اي امت شـهید 

فرمـان امـام    یات خداوند رحمن بدانید و گوش بـه ها را فقط و فقط از عناپیروزي
هـاي  ئـه و در برابر تـوط  ردهعزیز باشید و محکم و استوار از والیت فقیه حمایت ک

د و وحـدت و  ید، از روحانیـت متعهـد و مبـارز جـدا نشـو     یدشمنان اسالم بایسـت 
  .را در پرتو پرچم اسالم حفظ کنید رچگی خودیکپا

  
  )نجف آباد 1341 – 1362( امینی والشانی علیحسینشهید  

دنبـال  ] به[تاکنون دنیا امتی به مانند این امت به خود ندیده است که چگونه 
خود پشت شرق و غرب را  ۀخط رهبر و فرامین ایشان هستند و با وحدت یکپارچ
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 1ۀهر جمعه با انجام فریضـ . که چون یاوران رسول خدایندحقا . اند به خاك مالیده
  .زنند الهی نماز جمعه تیري بر قلب استکبار جهانی می

فرامین ایشان را با جـان  . امام را تنها نگذارید: اهللا و اما سخنی با مردم حزب... 
بـه  . تر کنید وحدت خود را حفظ و صفوف نماز جمعه را فشرده. و دل پذیرا باشید

زیـرا ایـن دیوصـفتان از    . ان و دشمنان انقالب مجال نفس کشـیدن ندهیـد  منافق
جبهه را خالی نگذارید و پشت جبهـه را  . طور که زدند زنند؛ همان پشت خنجر می
  .محکم نگاه دارید

  
  )دزفول 1339 –1363(ایسوندي  عزیزشهید  

باران داند آنچه ابرهاي تیرة فساد و تباهی را از مملکت محو کرد و ملت ما می
کامل از امام امـت و توکـل بـه     2تبعیت] ما باراند[رحمت و عزت را بر سر و روي 

می و خداي تعالی بود، لذا به اعتقاد قلبی بدانیم که تنها راه استمرار انقالب اسـال 
ها این است که تقواي الهی و توکل به خـداي را  رسوایی مستکبرین و سرکوب آن

تبعیت کامل از امام و روحانیت مبـارز و همچنـین   در وجودمان زنده نگه داریم و 
وحدت کامل انسانی و دوري از هرگونه اختالف را بـراي خودمـان اصـل و واجـب     

شـوم تقـواي الهـی،    در پایان باز به عنوان فرزند کوچک شما متذکر مـی ...  بدانیم
 فرامـوش ] را[ از امام و والیت امر و توکل بر خداي تعالی 3وحدت اسالمی، تبعیت

  .نکنید
   

                                                             
 ضیفرا: تیوص اصل در -1
 تیتبع و :وصیت اصل در - 2
 تیتهن :وصیت اصل در - 3
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  )تهران 1345 – 1362( اینانلو چرخلو اکبرعلیشهید  
 هـاي اول عاجزانه از شما تقاضا دارم مثل گذشته حضور خودتان را در صـحنه 

شدن خودداري نمایید، پیـرو والیـت    خون و شهادت نشان دهید و بعد، از متفرق
تنها گذاشـتند و دیدیـد    ار) لیه السالمع(فقیه باشید و مثل مردمان کوفه که حسین

مبـادا حسـین زمـان را    ]. نباشـید [را ریختند،  )لیه السالمع(که چگونه خون حسین
  .تنها گذارید) شکنخمینی بت(

و گوش به فرمان فرمانده کل قوا باشـید  ] کنید[ وحدت اسالمی خود را حفظ
چنـگ  و با جان و دل از امام فرمان برید زیرا اطاعت از امام اسـت کـه شـما را از    

  .آوردمریکا، اسراییل، شوروي و جنایتکاران تاریخ بیرون میآصفتانی مثل گرگ
  

  )تهران 1343 – 1361(باباپور  عزیزاهللاشهید  
یک پیام هم براي ملت ایران دارم و تنها پیام من براي ملت ایـران ایـن اسـت    

تـا  ! خـواهران و بـرادران مسـلمان   . که فقط کار و کوشش را براي خدا انجام دهید
 وحـدت کلمـه  . آخرین قطرة خون از امام و اسالم و والیت فقیه طرفـداري کنیـد  

  .به زانو درآیند1هاابرقدرت حفظ نمایید تاکه امام توصیه کرده،  ]را[
  

  )تهران 1343 – 1362(بابایی  اکبرعلیشهید  
خواهم، زیرا می رسد معذرتاز این که این ورقۀ کاغذ کمی تر به نظر می! امام
شـود گرفـت، بـه امیـد روزي کـه تمـام مسـلمانان جهـان و         اشک را نمـی جلوي 

جمع شوند و » وحدت کلمه«گویید، محرومان در سایۀ آن سخنی که همیشه می
                                                             

  را هاابرقدرت :وصیت اصل در - 1
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  . شان کنندهمۀ ستمگران عالم را بکنند و دفنگور 
  

  )بروجن 1343 – 1364( باقري سورکی ابراهیم شهید 
و حمد و سپاس ذات اقدس حق را سزد که کالبد خاکی بشر را بـه نـور عقـل    

بـاالخص حضـرت    عظـام،  يبه روان پاك انبیـا  معرفت منور کرد و درود و تهنیت
ن اسـالم و جانشـینان   أالشعظیم پیامبر  ،)لی اهللا علیه و آله و سلمص(عبداهللامحمدبن

و  )جـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    ع(امام عصـر  ش، امامان برحق و قایم بر حق،اگرامی
ت آیت اهللا العظمـی امـام   نایب برحقش، پرچمدار حریت و شرافت و وحدت حضر

  .که با انفاس قدسی خویش، بشریت را بسوي نور هدایت کرد )دامت برکاته(خمینی
  

  )اهواز 1344 – 1363(وند برات لیجلشهید  
 ید و از انقـالب اسـالم  یـ از امام اطاعـت کن ! و شما برادران و خواهران مهربانم

د، مسـاجد را  یـ گران را به وحدت دعوت کنید و دیزید و از اختالف بپرهیدفاع کن
  .یاسالم بر کفر جهان يروزید پید، به امید، به احکام اسالم عمل کنیپر کن
  

  )گرگان 1344 – 1361( برزین اسماعیل شهید 
والیـت فقیـه و   کـنم وحـدتتان را در سـایۀ اطاعـت از     یبار دیگر تاکیـد مـ  ... 

بخش خاتم االنبیـا و ائمـۀ اطهـار    تداوم مرجعیت امام خمینی حفظ کنید که این،
  .است
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  )اصفهان 1346 – 1362(برمکی  ابراهیمشهید  
و ) ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  عج(سالم و درود بر منجی عالم بشریت، امام مهدي

-و درهـم کوبنـدة سـتمگران، یـاري     ب برحقش، آن پیر جماران، مظهر وحدتئنا
دهندة محرومان و امید مستضعفان، رهبر مسلمین، امام خمینی و سالم بـر همـۀ   

  .شهداي راه حق و فضیلت
  

  )باغملک 1347 – 1365(بیژنی  عباس غالمشهید  
قـدر و منزلـت ایـن امـام را بدانیـد و پشـتیبان او در تمـام        ! اهللا اي امت حزب

گوش به فرمان حسین زمان باشید و در پایان هـر نمـاز   هاي پیکار باشید و  صحنه
اماممان، مرجعمان، فقیهمان، امیدمان، ! خدایا. براي طول عمر امام امت دعا کنید

عزیزمان، محور وحدت، بـاب اخـوت، مظهـر همـت، مـرد ایثـار، مـرد شـجاعت و         
فرجه  ل اهللا تعالیعج(مان را تا انقالب حضرت مهديشهامت، پیرمان، مرادمان، معلم

  .دار باش نگه )الشریف
  

  )ایوان غرب 1340 – 1362(بیگی جمال شهید  
د؛ وحدت را ید اسالم و انقالبیزمان شما امیبه قول امام عز! خواهران و برادرانم

 گـول . دیزة گـوش خـود سـاز   یـ امـام را آو  يو سـخنان و رهنمودهـا   ردهحفظ کـ 
د یتان نفروشـ یاینتان را به دنید. دیزیها را نخورید و با آنان به مبارزه برخگروهک

د و دشمنان اسالم، بدانند که تا اسالم پدران یا، اختالف نداشته باشیو به خاطر دن
همچـون   ياگذشـته و جوانـان از جـان   ،یرانـ یهمچون پدران و مادران ا یو مادران
دة خـود را بـر   یتواننـد افکـار پـوچ و پوسـ    ینمـ  وقت  چیرا دارد، ه یرانیجوانان ا
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  .کنندین رخنه نمیگاه در صفوف فشردة مسلمچیه ل کنند و یتحم مسلمانان
  

  )دزفول 1342 – 1361(آبادي  خلیل یپاپ یعلآدین شهید 
از والیت فقیه را همیشه به یاد داشـته   يو انسجام و پیرو یوحدت و یکپارچگ

  .اهللا مدیون این رهبر و این انقالب هستیمباشید؛ زیرا که ما جوانان حزب
  

  )اصفهان 1346 – 1366(پادرختی  رضاعلی شهید 
 ایـد؛ عرض حقیر این کلماتی است که شما قبل از گفتن من، به آن عمل کرده

کنم که تا عمر دارید با نهایت سـعی و کوشـش و   می ولی به خاطر یادآوري عرض
و با گوش فرادادن بر سـخنان   درست اندیشیدن، در پیروي از خط رهبري جامعه

خمینی و با اجراي احکام و موازین شـرعی اسـالمی، هرچـه بیشـتر     بار امام گوهر
اسـالمیان را از جامعـه اسـالمی    ان را کور کرده و طومـار ننگـین ضد  چشم دشمن

ناپـذیر،  ی شکسـت هـایی اسـتوار و بـا وحـدت    اشته و با نیرویی عظیم و با قامتبرد
را  )الشـریف  ل اهللا تعـالی فرجـه  عجـ (و قلب مقدس امام زمـان  ردهاسالم را جهانگیر ک

  .ان شاء اهللا. خشنود سازید
  

  )درگز 1346 – 1362(دختان پري جعفر شهید 
چند  با درود به رهبر کبیر انقالب و با درود بر تمام شهیدان راه حق و آزادي،

  :گویموصیت می اي را به عنوانکلمه
اول، پشتیبان والیت فقیه باشـید؛ دوم، پشـتیبان روحانیـت باشـید کـه اگـر       

م و همیشه در یگونه خبري نداشتانقالب هیچ] از[روحانیون نبودند، اسالم نبود و 
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گـردد، وحـدت و   یخواب غفلت بودیم، تنها چیزي که موجب خوشحالی شهدا مـ 
  .باشدیاتحاد شما م

  
  )گچساران 1343 – 1364(پژوه  امراهللا شهید 

چه مـن  اگر !، امت عزیزاوالً: هاي کوتاهی براي اقشار مختلف جامعۀ عزیزمپیام
به شما را ندارم اما بر اساس وظیفه و رسـالتم بایـد   ] دادن[قابلیت پیام و نصیحت

حضـرت امـام عزیـز و بزرگوارمـان     ] از[ همگی شما را به قرآن سـوگند دهـم کـه   
گهربار و تاریخی ایشان در رابطـه بـا تمـامی    متابعت و پیروي نمایید و به سخنان 

لحظـات زنـدگی سـمع بـه فرمـان او       یمسائل جهانی گوش فرا دهید و در تمـام 
زیرا که تفرقه و  ؛، وحدت و اتحاد و اتفاق و انسجام خود را حفظ کنیدثانیاً. باشید

 .. ..کشـاند د و شما را به لب پرتگـاه سـقوط مـی   براتحاد شما را از بین می افتراق،
از روحانیـت حقیقـی وارسـته و متعهـد، ایـن پرچمـدار راسـتین        ! ، امت عزیزثالثاً

اي مانند جامعـه اسالم، در هر زمان پشتیبانی کنید؛ زیرا که کشور بدون روحانی، 
چـه بیشـتر   خـود را بـا قشـر روحـانی هر    لذا شما باید وحدت . بدون طبیب است

  .تر کنیدمستحکم
  

  )اصفهان 1341 – 1362(ترکیان رنانی  جعفر شهید 
سـعادت بکشـاند،    يتواند به سـو بدانید و آگاه باشید تنها راهی که شما را می

  .ه است و حفظ وحدتیت فقیت مطلق شما از والیحما
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  )آشتیان 1342 – 1362(تلخابی احمد  شهید 
سپاس خداي متعال را که این توفیق را به ما ارزانی داشت که در دوران کفـر  

خود را و دین خود را و آیت و نشانۀ خود را به دنیا نشان داد و ایـن  و استکبار نور 
هاي امـام  بزرگمـان،   یکه با راهنمای توفیق را نصیب این ملت اسالم دوست کرده

آن فقیه بزرگ و با وحدت در پرتو اسالم، بتوانیم اسالم  1يخمینی عزیز و با رهبر
بـه   یاسالم راستین را در جهان به پا داریـم و پـرچم پرافتخـار اسـالم را در گیتـ     

  .اهتزاز درآوریم
  

  )کاشمر 1341 – 1362(توانگر  جواد شهید 
ده یـ ب شما امت اسـالم گرد یکه نص ین نعمت الهیترمهم !برادران و خواهرانم

از عوامـل   یکـ یباشد؛ چرا که یز و امام بزرگوارمان میرهبر عز است، وجود مبارك
باشد؛ لذا از یز بوده و مین امام عزی، وجود داشتن چنیانقالب اسالم يروزیمهم پ

چ ید و هیخداوند را شکرگزار باش ن نعمت، جداًیخواهم به خاطر ایشما عاجزانه م
د کـه  یندارید و آگاه باشدست از امام خمینی عزیز بر یچ حالت و زمانیوقت در ه

باشد؛ پس با شـناخت  ی، اطاعت از امام میدن به سعادت و خوشبختیتنها راه رس
گـر  یکـا و د یدر خـط آمر  یعنـ یز یـ ه و امـام عز یفق یم مخالفت با ولیگویکامل م

طاعت از رهبـر و  د و با سالح ایمان و قرآن و با ایزیپس به پا خ 2ها بودن؛قدرتابر
د ییـ شۀ ظلم و ستم را از جهان بزدایشتر وحدت خود، ریچه ببا منسجم کردن هر

  .دییا نمایمه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(يظهور حضرت مهد ينه را برایو زم

                                                             
 رهبریت :وصیت در اصل - 1
 بودن است :وصیت در اصل - 2
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  )فالورجان 1343 – 1361(توکلی  رحیم شهید 
پیام من به امت مسلمان این است که وحدت و یکپارچگی خودتـان را حفـظ   

اش را از سـر شـما    هللا خداونـد سـایه   شاءا  که ان کنید و همیشه امام را دعا کنید
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (اهللا پروردگار جهـان تـا انقـالب مهـدي     شاء  کوتاه نکند و ان

  .او را حفظ خواهد کرد )الشریف
  

  )فالورجان 1334 – 1361( توکلی گارماسه حیدر شهید 
ایـن قلـب   کنم که امام امـت و   به شما وصیت می! اي امت شهیدپرور و شجاع

مستضعفین را رها نکنید و سخنان ایشـان را دقیقـاً بررسـی کـرده و اجـرا       ةتپند
نسبت به علما و روحانیون متعهد با احترام رفتار کنید و وحدت بین خود و . کنید

روحانیون را تقویت کنید و بدانید اگر روحانیت از مردم و انقالب جدا شد، انقالب 
هـا،   اسـالمی مثـل مسـاجد و نمـاز جمعـه      در مجـامع عمـومی  . خورد شکست می

خـود   ةکـرد  هـاي گـره   ها، تظاهرات شرکت کنید و با وحـدت و مشـت   پیمایی راه
  .دشمن را ذلیل کنید

 
  )فسا 1340 – 1363( نژادییتوال لیاسمع شهید 

ندة خط سرخ شـهادت  ین پویران؛ ایپرور ادیبا ملت قهرمان و شه یو اما سخن
د و وحـدت  ینکن يریگد و از اسالم کنارهیبا امام باششه یخواهد که همیاز شما م

شه بـه  ید و همیحرکت کن زیت عزید، درخط روحانیخود را حفظ کن یکپارچگی و
  .دیباش یجهت حق تعال فکر خدمت در
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  )قم 1345 – 1363( ،انیجر علیآقام شهید 
ن یشـما در گـرو همـ    يروزیـ د که وحدت و پین رهبر را بدانین امام و ایقدر ا

د کـه فنـا   یـ ت مبـارز برندار یروحان یبانیه است و دست از پشتیت فقیوال يرهبر
  .د شدیخواه
  

    )مبارکه 1341 – 1367(جعفرپور اسماعیل  شهید 
زمان امـام خمینـی اطاعـت    ین است که از رهبر عزیپرور ادیامم به امت شهیپ

عمل  د و جامۀیاش گوش دهبه فرامین و دستورات پیامبرگونه یعنیکنید و بس؛ 
] کـه [ دیـ گران را به وحدت دعـوت کن ید و دیزید و از اختالف بپرهیبه آن بپوشان

  .روزمان خواهد کردیاستقامت و پایداري ما را نجات خواهد داد و پ
  

  )زنجان 1341 – 1365(ري فجع ابراهیم شهید 
د و قـدر  یکه سمبل یک مسلمان آزاده است را، حفظ کن یبستگو هم وحدت

م یدیشان پشت تمام جهان را به خاك مالیبدانید که با رهبري ان رهبر عزیز را یا
د مشکالت زندگی، کمبودها و غیره باعث آن شود کـه شـما بـه انقـالب     یو نگذار

  .دین بشویبدب
 

    )کاشان 1343 – 1364( يطاهر يجعفر جواد شهید 
د پشت و پناه اسالم و رهبـر و  یوصیتم به شما آن است که تا جان در بدن دار

جـاد  ید و در ایـ کن يخـوددار  د و از هرگونه تفرقـه و نفـاق جـداً   یه باشیت فقیوال
د و در ییـ ت نمایگـر مسـلمانان جهـان، تـالش و جـد     ین قلوب خود و دیوحدت ب
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د و شما که منتظر مقدم مبـارك امـام   یریخدا را در نظر بگ يتان فقط رضایکارها
عجل اهللا تعالی فرجه (عصر ین کشور ولید در ایهست )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

  . دیاده کنیرا پ ی، با تمام عنوان و کوشش خود عدل اله)الشریف
  

  )الشت 1349 – 1365( جاللیانبهنام  شهید 
، بـا شـما   هللابه عنوان یک شهید گـواه بـر صـدق فـی سـبیل      ! اي ملت دالور

زمینه را براي امام را تنها نگذارید، در نمازهایتان امام را دعا کنید و : سخنی دارم
  .فراهم سازید و وحدتتان را حفظ کنید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(انقالب مهدي

  
  )درگز 1342 – 1361(جلیلی اکبر علی شهید 

سخنی با شما برادران و خواهران دارم و آن این که مطیع امـر والیـت فقیـه و    
صـفوف   نگی خـود را حفـظ و  روحانیت اصیل در خط امام باشید و وحـدت و یگـا  

تر کنید و توجه به اسالم و وحـدت کلمـه را فرامـوش    خود را هرچه بیشتر فشرده
  . نکنید
  

  )ارومیه 1342 – 1367(جودي نعمتی  اصغرعلیشهید  
روح وحـدت   شما را به خون شهدا، همیشه! صحنه امت مسلمان و همیشه در

و درخط روحانیت مبارز باشید که اینان مشعل به دستانی هسـتند   ردهرا حفظ ک
  .نمایانندچاه می که راه را از
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  )خرم آباد 1361 – 1366( جوکار ساالري حیدرخان شهید 
گوش بـه فرمـان او بــاشید و از اختالفـات      امام عزیزمان را تنـــها نگذارید و

اجتماعــــات را زیـادتر بکنیـد و    بپرهیزید و دیگران را به وحدت دعوت کنیـد و  
ل ئسعی کنید در مســـجد جمع شوید و نمازتان را به جماعت بخوانید و از مسـا 

  .روزتان آگاه شوید
  

  )خرم آباد 1338 – 13635(نژاد چنگایی پرویز شهید 
گوش به فرمان او . خواهم امام را دعا کنید و او را تنها نگذاریداز همۀ شما می

را حفظ کنیـد، روحانیـت را فرامـوش نکنیـد، بـه همسـایگان        ، وحدت کلمهودهب
گوش بـه   ها را همواره از یاد مبرید،آن محبت و نیکی نمایید، شهدا و یاد و هدف

  . منافقان و بیگانگان مکنید يهایگوییاوه
  

  )تهران 1342 – 1361( یحاتم جواد شهید 
گران ید و دیزیاختالفات بپرهد و از یاطاعت از امام کن! شما برادرها و خواهرها

 يدر ضـمن شـما ا   ...د، یـ وحـدت را حفـظ کن  ! برادران. دیرا به وحدت دعوت کن
د ین امـت دور شـو  یـ ر نشـده از سـر راه ا  یتا د! انقالب و دمکراتضد يهاگروهک
  .گرددینم] خاموش[ ل خروشان حزب اهللایوگرنه س

  
  )تهران 1340 – 1360(حاجی اسفندیاري  رضاعلی شهید 

سـاز  به مبانی و دستورات اصـیل و جهـان   کنم کهبه همۀ مسمانان توصیه می
و بـه   ودهها عمل نمـ است بر همۀ انسان ییراه گشا اسالم که بدون شک و تردید،
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که خدا در قرآنش فرموده، جامۀ عمل بپوشانند و با قرار گرفتن در خـط   1وحدتی
 امام، همین خمینی کبیر، عمالً وحـدت را نشـان دهنـد و در ایـن خـط مقـدس،      

  .گونه تجاوز و ستم نمایندمبارزه و پیکار علیه هر
  

  )فسا 1347 – 1366(زاده یحاج اصغر شهید 
م یم و وحدت داشته باشـ یمتحد شود که یم بایم به عهدمان وفا کنیاگر بخواه

سمان یزدن به رن وحدت هم با چنگ یو ا 2،»تفرقواال و عاًیواعتصموا بحبل اهللا جم«
د و با در صحنه بودن و گوش به فرمان امـام دادن بـه وجـود    یآیبه وجود م یاله
  .دیآیم

  
  )تهران 1340 – 1360(بی یحب اسماعیل شهید 

ن اسـت کـه شـعار    یـ ن مـرزو بـوم، ا  یدپرور ایده و شهیام از امت رنجدخواسته
امبرگونه، امام بزرگوارمان را سـرلوحۀ  یمکتب وحدت و مقاومت و اطاعت از رهبر پ

ر یـ د چرا کـه در غ یباطل نده يرویچ نید، تن به سازش با هیحرکت خود قرار ده
ام اسـتقامت را  ین دم پیکه تا آخر یدانیمال شدن خون شهين صورت باعث پایا
  .د شدی، خواهسرودندیم

  
  )فیروزآباد 1344 – 1365(حدادي اهللا عزت شهید 

خـط امـام    بیایید تا با خط امام باشـیم و جـز   ! ...خواهران حزب اهللا برادران و

                                                             
 که را یوحدت :وصیت اصل در - 1
 103؛ آیهال عمرانسوره  - 2
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هیچ خطی را نپذیریم که پیروي از خط امام، پیـروي از خـدا و فـرامین اسـالم و     
اقشـار مسـلمین   الزمۀ این اطاعت، وحدت و همبسـتگی کلیـۀ   . پیامبر اکرم است

 گنـاه و معصـیت و نفـاق و    پیروي جزء به جزء دستورات اسالمی و دوري از. است
 در! بـرادران وخـواهران  . انجام دادن مسـتحبات امـام اسـت    ترك کردن واجبات و

دانـم راهـم را   زیـرا مـی   دهم؛دن تکه پاره شده به راحتی جان میموقع مرگم با ب
جنـگ، جنـگ، تـا    «اکبـر، خـواهرانم، بـا شـعار      پدرم، با فریاد اهللا. دهیدادامه می
بـا   انهاي خود و تربیت اسالمی فرزندان خویش و همچنـ جوییو صرفه »پیروزي

دوستانم با برداشتن اسـلحه  ] و[ حفظ لباس رزم که همان حجاب است و برادران
حضور فعال  ]و[اهللا، با وحدت  برادران و خواهران حزب سنگر، و پرکردن جایم در

  .ادامه خواهند داد] را[هاي اجتماعی و سیاسی، راهم م صحنهتما در
  

  )اردستان 1341 – 1361(زواره  يدیحد ابراهیم شهید 
واحـد از   يرویـ د که تنها با حفظ وحدت و پیو بدان ردهوحدت خود را حفظ ک

  .م در جهان سربلند و پیروز بمانیمیتوانیامام امت است که ما م
  

 )محالت 1354 – 1361( يریحسن م ابوالفضل شهید 

را به  ين رهبرین برهه از زمان، چنیو در ا به ما نموده یمیخداوند حجت عظ
شگاه خداونـد سـرافکنده   یم که فردا در روز جزا در پیما اهدا نموده، قدرش را بدان

  .میینما ياریشتر اسالم را یچه بخود هر م و با وحدتیو شرمسار نباش
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  )الشتر 1346 – 1367(وند حسن امیرمحمد شهید 
ن اسـت تـا ضـربۀ خـود را     ید که دشمن منتظر همیامام را تنها نگذار! برادران

ــــنکه  یگـر ا ید، دیـ او بکن يارید فکرتان راحت باشد و کمال یتا امام را دار. بزند
  .دیاند حفظ کنکه امام فرموده يوحدت خود را همان طور

  
  )اصفهان 1343 – 1361( زادهیقیحقجواد  شهید 

و بـه   ودهوحدت کلمـه را حفـظ نمـ    ن است که اوالًیت من به شما ایاما وصو 
ن موقـع  یـ د و در ایشـو یمـ  فید، ضعید که اگر متفرق شدیچ وجه متفرق نشویه

  ... دیامام را تنها نگذار اًیتواند به شما ضرر بزند؛ ثانیاست که دشمن م
  

  )شهرکرد 1349 – 1365( حیدري بنی اکبرعلی شهید 
نکنید؛   جدااز روحانیت  خود راخود را حفظ کنید و وحدت  1وحدت! برادران

  ].است[ها جشن ابرقدرت 2که اگر روزي شما را از روحانیت جدا کردند روز چرا
  

  )دهدشت 1312 – 1367( نسب شفیعشهید علی خجر  
کنند و سعی کنند منـافقین   از برادران و خواهران تقاضا دارم وحدت را حفظ

مـا اهـل   «دهید می 3]که[شعار.] منحرف نگردانند[از انقالب اسالمی ها را فکر آن
  . عمالً اثبات کنید» کوفه نیستیم، امام تنها بماند

                                                             
 خدمت و :وصیت اصل در - 1
 روزنه :وصیت اصل در - 2
 دیدهیم شعار که :وصیت اصل در - 3
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  )گرگان 1343 – 1361( خدادادي الرهنگ اکبرعلی شهید 
اما شما را به پیروي از امام خمینی و اطاعت کامل ! اي امت همیشه در صحنه

 1شـما را توصـیه بـه حمایـت از    . کـنم توصـیه مـی   ش که همانا راه انبیاستاز راه
و نعمـت بزرگـی اسـت کـه      کنم که خون بهاي هزاران شهید و معلـول می انقالب

به راه پاك روح اهللا ایمان داشته باشید و با وحـدت  . خدا به ما ارزانی داشته است
بیشتر در راه اهداف جمهوري اسـالمی پـیش رویـد و در هـیچ شـرایطی بازیچـه       

دشمنان خدا و اسـالم قـرار نگیریـد و از روحانیـت، ایـن سـنگر آزادي و       دسایس 
 گونه دو دستگی و تفرقه که سودامی مستضعفان حمایت کنید و از هرعدالت و ح

  .شود بپرهیزیدآن نصیب دشمنان قسم خوردة ما می
  

  )نجف آباد 1344 – 1362( خزایلیرضا علیشهید  
شـکن  بـت   م که گوش به فرمان امام خمینی خواهپرور میاز شما ملت شهید

و چنـان   2دیو پشتیبان روحانیت مبارز بوده و گوش به شایعۀ دشمنان اسالم نده
تواند به این انقالب شکستی بدهـد مگـر آن کـه    که امام گفت هیچ ابرقدرتی نمی

وحدت کلمه را حفظ نکنند و پشتیبان روحانیت نباشند؛ آن وقت انقـالب  ] مردم[
هاي نماز جماعت حاضر بوده و مشت خواهم در صفاز شما می. خوردشکست می

  . ها و دشمنان داخلی و خارجی بزنیدبرقدرتمحکمی بر دهان ا
  
  

                                                             
 از دیشه :وصیت اصل در - 1
  ندهند :وصیت اصل در - 2
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  )تربت حیدریه 1344 – 1364( خضرياکبر علی شهید 
اي کلمـه   بر این اساس بـر خـود الزم دانسـتم چنـد     ! اهللا هان اي ملت حزب

اي بیندیشید که مـا  لحظه. تر برایتان بنویسمکوچکهرچند ناقص به عنوان برادر 
ور در فسـاد غوطـه   1چه و که بودیم و حال چه و که هستیم؟ ما ملتـی منحـرف و  

بودیم ولی خداوند لطف نمود و ما را از دریـاي فسـاد بـه سـوي خـویش، توسـط       
اهللا هدایت نمود و ما را ملتـی شـجاع، دلیـر و شـهیدپرور      رهبري آگاه به نام روح

شناخت ولی لطف پروردگار شـامل  زمان ظلمت، کسی ملت ایران را نمی 2.روراندپ
اهللا و رهبري او در راه اسالم ملتی به بار آمدیم که براي  حال ما شد و با قیام روح

جهان نمونه شدیم و در حال حاضر با دشمنان اسـالم در جنـگ هسـتیم و شـما     
در گرو همین رهبـري و والیـت    قدر این رهبر را بدانید که وحدت و پیروزي شما

  . فقیه است
  

  )صدوق 1346 – 1362( دهقانی اشکذري اصغرعلی شهید 
دسـت از امـام و رهبـر    ! اهللا و برادران و خواهران مسـلمان  شما اي امت حزب

خود برندارید و براي سالمتی و طول عمر رهبر دعا کنید، وحـدت خـود را حفـظ    
  . کنید، روحانیت را قدردانی کنید

  
  )استهبان 1344 – 1365( یراکع جواد شهید 

 د و امـام را یز باشیخواهم که گوش به فرمان امام عزیم! رانیپرور ادیملت شه

                                                             
 که :وصیت اصل در - 1
 دهیپروران :وصیت اصل در - 2
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  . ک استینزد ییاهللا فتح نها د که ان شاءید و وحدت خود را حفظ کنیتنها نگذار
  

  )آبدانان 1346 – 1365( رحمانیاهللا عزتشهید  
پیروزي ما در ایـن جنـگ هـیچ شـکی نداشـته      در ! دوستانم و خانوادة عزیزم

اگـر وحـدت خودمـان را    . گـویم من این سخنان را به عنوان یک شهید می. باشید
ما را شایم و خدا حفظ نکنیم و امام را تنها بگذاریم به خون شهیدان خیانت کرده

  . فقط در خط امام حرکت کنید. بخشدنمی
  

  )بافق 1339 – 1361( رحمانی دهنودشت محمد شهید 
از شما خواهانم کـه امـام را تنهـا نگذاریـد و وحـدت      ! و اي امت قهرمان ایران

  .خود را حفظ کنید
  

    )الرستان 13419 – 1360( رزبان اکبرعلی شهید 
تـا بـه حـال در راه انقـالب      طور کـه من به ملت ایران این است که همانپیام 
اند، باز هم خود را از انقالب و امام دور نکشـند و وحـدت خـود را حفـظ     کوشیده

  . کنند
  

  )اراك 1344 – 1364( رستعبداهللا  شهید 
گفتـار ائمـه را    که به وصایاي قرآن عمل کنید و که توصیۀ من است این آنچه

بدانید سعادت دنیا و آخرت در اجـراي فـرامین   . نظر قرار دهید و به کار بندیدمد
کـرده اسـت بـه     خدا همۀ ما را توصـیه . ائمه و در غیبت، والیت فقیه استقرآن، 
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-پس وحدت از توصیه؛ 1قیام براي خدا به طور جمعی و در غیر این صورت فردي
آنچه کـه بایـد بمانـد    . در رفع اختالف به حکم خدا مراجعه کنید. هاي مهم است

  .قرآن است، مهم نیست ما باشیم یا نه
  

 )ممسنی 1348 – 1365( رستمی عبداهللا شهید 

هایش عمل کنید و او را رو راه رهبر باشید و به گفتهدنباله! خواهران برادران و
یاري کنید و یار و یاور او باشید و تنها نگذارید و به دنبـالش رویـد کـه همانـا راه     

د که روحانیت روح و محتـواي  یاین را فراموش نکن... پیمایدحقیقی و واقعی را می
) خـط مسـتقیم  (گ در خطـی کـه روحـانیون    و با هم و هماهنـ ... باشدجامعه می
 2ها باشید و وحدت را حفظ کنید؛آنو همیشه با ] حرکت کنید[کنند حرکت می

ایمـان قـوي داشـته    . ترسد همـان وحـدت اسـت   می چرا که دشمن از چیزي که 
  . گیردنمیباشید و با تقوي باشید؛ چرا که وحدت بدون ایمان و تقوي انجام 

  
  )الشت 1339 – 1361( رستمی علی شهید 

امام بزرگوار را تنهـا نگذاریـد و همـواره مطیـع فرمـان او کـه علـی و        ! عزیزان
است، بدانیـد کـه    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(برحق امام زمان ئبزمان و ناحسین 

همچنـان در  بخشد و نمی یی را ندانید، خداوند هرگز ما رااگر قدر این نعمت خدا
صحنه باشید که تا وقتی در صحنه هستید و به خدا ایمان دارید و وحـدت کلمـه   

  .کندشعار شماست، خطري شما را تهدید نمی

                                                             
 فرداي :وصیتاصل در  - 1
  که چرا و :وصیت اصل در - 2
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  )قم 1347 – 1365( رسولی علی شهید 
پشتیبان والیـت فقیـه و امـام    ! و اما چند تذکر به برادران و خواهرانم، برادرانم

در راه خـدا از  . عزیزمان باشید و متحد و منسجم باشید و وحدت را حفـظ کنیـد  
و  گرفتـه هیچ چیز نترسید و شجاع باشید و امیدوارم بتوانیـد راه اسـالم را پـیش    

زمین افتاد تنها باشد و بـه دسـت   پیش روید و مگذارید که اسلحۀ من که بر روي 
  . دشمن بیفتد

  
  )مراغه 1332 – 1361( رنجبر حاجی کردعطااهللا  شهید 

کنم خاتمه به امت بزرگ اسالم عرض می ام وحدت امت است و درمن توصیه
که گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب باشند و تا آخرین قطرة خون خود از انقالب 

نمایند و مواظب باشند که خداي نکرده خـون شـهدا بـه    اسالمی و امام امت دفاع 
  .هدر نرود

  
  )تهران 1343 – 1362( ساعدي حمیدرضا شهید 

ما باید توکل به اهللا داشته باشیم و وحدت کلمه را حفظ کنیم و خدا را از یـاد  
یک لحظـه اگـر   . فقیه نماییم تا از راه اسالم منحرف نشویم ینبریم و اطاعت از ول

  .از یاد خدا غفلت نماییم، همان براي نابودي ما کافی است
  

  )همدان 1347 – 1371( ستاري داود شهید 
همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و وحدت خود را ! و اما شما اي امت اسالم
والن خدمتگزار که در راه پیاده کردن دستورات اسالم ئحفظ کنید و پشتیبان مس
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کننـد، باشـید و نسـبت بـه      تـالش مـی   )لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (ناب محمـدي 
هـا را تربیـت   آن ۀولیت بکنیـد و همـ  ئسازان مملکت اسالمی احسـاس مسـ   آینده

ها را طوري تربیت کنید که همیشه پشتیبان اسالم باشـند و  اسالمی بدهید و آن
  .ل اسالم استقبال نشان دهندئدد باشند که همیشه در یادگیري مسادرص

  
  )شوشتر1346 – 1361( سلطانیان رضاعلی شهید 

پرور ایران این اسـت کـه امـام را تنهـا نگذاریـد و      پیام من بــه مــردم شهید
اهللا  تـا ان شـاء   1همیشه گوش به فرمان او باشید و با وحدت کلمه به پیش رویـد 

 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ش امام زماناانقالب ما را به صاحب اصلیاین امام، 
  .تحویل دهد

  
  )تهران 1341 – 1365( يشاعر جواد شهید 

که انقـالب شـروع شـد و بـه واسـطۀ خـون        یاز زمان! امت دالور و قهرمان يا
د و همـواره رهبـر انقـالب    یـ وحدت کالم بود يدارا ید، همگیدان به ثمر رسیشه

ن یـ اکنـون ا . ه دشمنان اسالم و منافقـان پرداختنـد  یملت به مبارزه علدوشادوش 
ن اسـت و در  یده و دشـمن در کمـ  ید که جنگ به اتمام نرسیمهم را فراموش نکن

و در  چیـده ه شما امت مسلمان توطئـه  یعلبر است تا  ین فرصتیترکوچکانتظار 
م بپاشد تا بتواند بـر  رة اتحاد شما را از هیان شما تفرقه و نفاق به پا کند و زنجیم

د، یـ رهبر را فراموش نکن! مردم يدا کند و تسلط داشته باشد؛ پس ایشما احاطه پ
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (آقا امام زمـان  نائبد که بحق، یشتر دقت کنیبه سخنانش ب

                                                             
 ...تا دیايگرید پرچمدار اگر کلمه وحدت با :وصیت اصل در - 1
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 .است  )الشریف
  

  )اصفهان 1348 – 1362( شمس اصغرعلی شهید 
ن قیام شـما  این نعمت بزرگ را بدانید که ای 1قدر! شما اي ملت قهرمان ایران

باشد و چـون بـراي رضـاي خداونـد اسـت، از هـیچ قـدرتی        دنبالۀ قیام کربال می
خـود را حفـظ    ایـد و وحـدت  نون بـوده کگونه که تااستوار و مصمم همان. نترسید

 ایـد، یـاور  یه و گوش به فرمان امـام امـت بـوده   در زیر سایۀ والیت فق] و[ایدکرده
  .کنید الهی را حفظ و در کنار روحانیت، این همبستگی و وحدت] باشید امام[

  
  )نقده 1338 – 1365( طالبیانتاروردي شهید  

خواهران که این رهبر عزیـز را درك کننـد و    کنم به تمام برادران وتوصیه می
در اجراي امر او، دقیق باشند و فرمان او را کـه جـز فرمـان الهـی نیسـت لبیـک       

اسـت، هـدف خـود     )لیهم السـالم ع(او را که هدف امام حسین و ائمهف گویند و هد
کپارچگی کـه بـا لطـف خـدا توسـط      یو هرگز نگذارند که این وحدت و  ادهقرار د

تـرین عامـل شکسـت    رهبرمان به ما عطا گردیده، ازبین بـرود کـه تفرقـه، بـزرگ    
حـض  م] را[ باشد و با هم و متحد به سوي هدف بروید و هـر کـاري  مسلمانان می

  . رضاي خدا انجام دهید و هرگز تن به ذلت وخواري ندهید
  

  )دزفول 1345 – 1361( عامري عزیز شهید 
هرگز غیر از خط امام و پیروي از دستورات متعالی اسالم و تشیع علـوي راه و  

                                                             
 شکر :وصیت اصل در - 1
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. باشـد ها میکنید که صالح دنیا و آخرت در اینروش و شیوة دیگري را انتخاب ن
  . هرگز وحدت را از دست ندهید

  
  )شیراز 1341 – 1361( یقیفروهرحقجمال  شهید 

اهللا به احترام  کنم و ان شاءیان طلب عفو و بخشش میاز تمام دوستان و آشنا
  .دیمن را ببخش )علیه السالم(نیامام حس

 ت ویـ ن روحانیگذارنـد و در بـ  یان شاء اهللا که مردم حزب اهللا، امام را تنها نم
برقـرار خواهـد    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امت، وحدت تا فرج موال صاحب الزمان

  . بود
  

  )سمنان 1333 – 1361( پورقاسم اصغرعلی شهید 
بـه گـوش باشـید کـه      !یرانیان و همشـهریان ص اوخصاي مسلمانان جهان، به 

گاه از فرمان رهبر عزیزمان سرپیچی ننماییم و همیشه وحـدت و همبسـتگی   هیچ
  خود را بیشتر نشان دهیم که دشمنان شـما از ایـن همبسـتگی سـخت ناراحـت      

  . کنندپاي خود را گم می دست و شوند ومی
  

  )تهران 1337 – 1365( قاسمی ناصر شهید 
رهبري قاطع امام امـت و  موختند که فقط با وحدت کلمه و با آشهیدان به ما 

هاي شـرق و  اسالم را زنده کرد و بر دهان ابرقدرت 1توانوالیت فقیه است که می
  .غرب کوبید

                                                             
  تواندمی: در اصل وصیت -1
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  )برخوارومیمه 13485 – 1364( سینی یقرباند یجمش شهید 
د و از تفرقـه  ید و وحـدت داشـته باشـ   یخواهم که با هم متحد باشـ یاز شما م

گر وجـود نخواهـد داشـت و از شـما     یهم، دد که اگر وحدت نباشد، اسالم یزیبپره
هـا را  آند و یرو خط امـام باشـ  یت پیرو خط امام و روحانیشه پیخواهم که همیم

  . دیتنها نگذار
  

  )اهواز 1342 – 1361( قیاسی خسرو شهید 
اهللا را بدانید و متفرق   قدر این اعتصام و حبل! امت قهرمان و شهیدپرور اسالم

اگر اندك نظري به تاریخ سراسـر  . گرو وحدت شماستنشوید که پیروزي شما در 
شـوید کـه در هـر مقطـع از زمـان، مسـلمانان        اسالم بیندازید، متوجه مـی  ةمبارز

اند، دشمنان انسانیت با توسـل بـه تفرقـه     حرکتی را علیه ظلم و ستم شروع کرده
. نـد را نابود یـا منحـرف نمای   1اند در بین آنان جدایی انداخته و حرکتشان توانسته

سرخ علوي است، باشد که سیاسـت   2اهللا که همانا تشیع  البته وحدت باید به حب
بعـد اطاعـت از والیـت     ۀمسـأل . ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست

اطیعـوا اهللا و  «: فرمایـد  طوري که خدا در قرآن می همان. است) امام خمینی(فقیه 
ت از اولی االمر و جانشینان بر حـق آنـان   ، اطاع3»اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

ایـن  . خـدا، اطاعـت از اوسـت    ةخداسـت و اطاعـت از فرسـتاد    ةاطاعت از فرستاد
تـوان گفـت کـه حتـی بـا وجـود مکتـب         اگر نباشد، با جرأت مـی  4اطاعت از امام

                                                             
 حرکتتان :وصیت اصل در -١
 عییتش :وصیت اصل در -2
 5  هیآ؛ نساء  سوره  -3
 امامت :وصیت اصل در  -4
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زیرا اصـالً جـوهر هـر وحـدتی، رهبـري      . توان قدمی به پیش گذارد توحیدي نمی
لۀ م در گرو مکتبی است کامل و فراگیر و به قـولی مسـأ  اوست و وحدت مکتبی ه

نهایت صفر که اگر نباشد، هیچ  رهبري در امت به مانند عدد یک است در کنار بی
  .ارزشی ندارد

  
  )مهران 1334 – 1364( کرمی اکبرعلی شهید 

کمـی  . مدیون هستیدبه خدا قسم . را خالی نکنیدسنگر شهیدان ! اي برادران
شهیدان در چه راهی رفتند و چه هدفی داشتند؟ مگر هدف اسـالم  کنید که  فکر

و از والیـت فقیـه    1نیست؟ مگر پیروي از امـام نیسـت؟ وحـدت را حفـظ نماییـد     
  . توانیم در جبهه کاري نماییمنمیاگر وحدت شما نباشد ما. روي کنیدپی

  
  )پلدختر 1347 – 1365( کمري رسول شهید 

ما باید بدانیم آن کسی کـه  ! خواهران مسلمانصحبت اولم اینکه اي برادران و 
، خداست و در این زمان والیت فقیه را محکم بگیرید کـه  2به ما حیات داده است

است، در زیر سایۀ امام عزیز و ثمـرة خـون    4پیروزي و سربلندي شده 3آنچه باعث
قدر بوده است و انسجام و وحدت را فراموش نکنید و مواظب باشـید  شهداي گران

  .دشمن در بین شما تفرقه نیندازدکه 
  

                                                             
 نموده :وصیت اصل در - 1
 است داده اتیح به پا کهي زیچ آن: وصیت اصل در -2
 به: وصیت اصل در -3
 هداد: وصیت اصل در -4
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  )شاهرود 1343 – 1363( گلپایگانی اکبرعلی شهید 
هـا کمـک   باشـد، بـه جبهـه   همیشه کارهایتان و راه و روشتان در خط اسـالم  

حفـظ  ت خود را با روحانیـ  باشید و وحدتامام در خط ت روحانیکنید، پشتیبان 
شـما بایـد هوشـیار باشـید و نگذاریـد      ! تر، برادرانمهمکنید و یک مسئله از همه 

و فروختگان این خودوارد کنند و پوزة  ايضربه به انقالب، خداي نکرده، دشمنان،
ها وارد کنید کـه  آنرا به  1پست و زبون را به خاك بمالید و ضربۀ نهاییمنافقین 

ب اي بـه انقـال  تـرین خدشـه  کوچکبدانید که . دیگر نتوانند از جایشان بلند شوند
  .وارد شود، لطمه به اسالم خورده است

  
  )قم 1340 – 1366( گودرزي داود شهید 

بدانید و آگاه باشید که در این برهه از زمان، خداوند  !برادران و خواهران دینی
متعال شما را تحت امتحانی سخت و دشوار قرار داده تا بداند و ببیند که شـما در  

هـا   هـا، نپوشـیدنی   ها، نخوردنی ها، نداشتنی رنجبرابر نامالیمات زندگی، کمبودها، 
اگر صبر و استقامت و پایداري به خـرج دهیـد و بـه     .چگونه برخورد خواهید کرد

خدا گردن نهید، پس بدانید که بهترین درجه از آن شماسـت و همـان    ي خواسته
 2یتفاوت ولی اگر بی .بهشتی که خدا وعده داده است، منزل آخرت شما خواهد بود

خودي، کنار کشـیدن از صـحنه و بـه فراموشـی سـپردن       هاي بی زدننق والنه،عج
خود را آماده کنید که خداونـد  . وحدت را پیشه کنید، پس واي به حال شما ۀکلم

قادر و متعال، عذابی سخت و دردناك براي شما تدارك دیده و کیفر خواهد داد و 

                                                             
 یینها ضربۀ نیآخر :وصیت اصل در - 1
 تفاوت یب: تیوص اصل در -2
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اسـت، منـزل آخرتشـان    همان دوزخی که خدا براي این چنین مردمی وعده داده 
  .پس تا دیر نشده، تقوا پیشه کنید که فردا خیلی دیر است. خواهد بود

کنـد، از یـاد    که رهبرمان روي آن خیلی تأکید مـی ] را[مبادا وحدت کلمه ... 
اي است براي رسیدن بـه خـدا،    اش روزنه مبادا فرامین رهبر را که هر کلمه. ببرید

بـه خـدا سـوگند اگـر چنـین کنیـد،       . نیدبراي رسیدن به روشنایی حق گوش نک
  .عاقبتتان دردناك خواهد شد] و[روزتان سیاه 

  
  )تهران 1337 – 1361( لشکراصغر علی شهید 

ما راهیان اهللا براي نگاه داشتن پرچم خونین اسـالم  ! پرور ایراناي امت شهید 
تـا آخـرین قطـرة خونمـان خـواهیم      ) لیه السالمع(و ادامۀ راه ساالر شهیدان حسین

ته نگـاه خـواهیم   را در اوج پیروزي برافراش »اله اال اهللا ال«جنگید و پرچم خونین 
هـا  از روحانیت دفاع کنید کـه اگـر ایـن   خواهم که در همه جا داشت و از شما می

داشته باشـید و همـان طـور کـه اماممـان       نبودند، اسالم هم نبود و وحدت کلمه
ها را به سوي آمریکا نشانه گیریم تـا ایـن اسـتکبار    ها و قلمسالح گفته است تمام

  .جهانی را نابود کنیم
  

  )اهواز 15 – 1362( ماموسیان خالد شهید 
وصیت من به ملت مسلمان ایران و جهـان ایـن اسـت کـه وحـدت اسـالمی و       
برادري خود را حفظ کرده و همیشه پشتیبان والیت فقیه و رهبر باشید، زیرا کـه  

مسلمان ایران با رهبري والیت فقیه، امام خمینی، توانست انقالب اسالمی را  ملت
ها را اصـالح کنیـد یـا    منافقین را در هر کجا که هستند، یا آن. به پیروزي برساند
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پابرجـا   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(نابود و محو سازید تا دولت اسالمی امام مهدي
  .و محکم و قوي شود

  
  )مشهد 1347 – 1363( مبراگوش رضا شهید 

از ملت مبارز و همیشه در صحنه تقاضا دارم که دست از یاري امام برندارید و 
ها قصد جدا نمـودن شـما را   پشتیبان روحانیت در خط امام باشید، چون ابرقدرت

هاي شـرق و  شما با وحدتتان، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت. از روحانیت دارند
  .و به زوالشان بزنیدغرب و عمال داخلی ر

  
  )دزفول 1343 – 1361( محمدسعید معبدالرحی شهید 

که تا آخرین قطـرة خـون خـود در برابـر کفـار      ] است[ملت شهیدپرور، ملتی 
      ایستاده است و امیـدوارم کـه وحـدت کلمـه را حفـظ کننـد کـه مـا بـا وحـدت،           

خواهم که یک لحظـه از  توانیم دشمنان اسالم را نابود کنیم و از ملت ایران میمی
 .اماممان، رهبر انقالبمان، امام بزرگوارمان غافل نشوند

  
  )خلخال 1342 – 1365( محمودي نیکبخت شهید 
خود را با لباس تقـوا بیاراییـد و    ؛خر انتظار دارم که امام را تنها نگذاریدآو در 

ترسد و بـه دشـمن فرصـت و     ن میآوحدت خود را حفظ کنید که دشمن فقط از 
ن روز خیلـی نزدیـک   آمجال نفس ندهید و او را تا زوال و نابودي دنبال کنید که 

  .است
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  )تهران 1348 – 1367( مرادي حسین شهید 
تـو را بـه   : اهللا  ها و امـت حـزب   چند کلمه سخن با دوستان و آشنایان و فامیل

پشتیبان اسالم و امام باشید و اوامرش را مـو بـه مـو اجـرا     . خدا قدر امام را بدانید
بدانیـد اگـر یـک روزي امـام را تنهـا      . کنید و در آن تحقیق کنید و دقیق شـوید 

 ۀآید؛ آن روز است که بایـد فاتحـ   مریکایی و روسی بر سر کار میآبگذارید، اسالم 
وحـدت  . اسم نمـاز جمعـه و جماعـت حتمـاً شـرکت کنیـد      در مر. اسالم را خواند

روبروي هرکس که در خط امام نیست، بایستید و حقانیت . خودتان را حفظ کنید
  .امام را ثابت کنید

  
  )قزوین 1346 – 1362( مردعلی حمزه شهید 

شـما را بـه اطاعـت از رهبـري و     ! اي امـت قـرآن   .سالم بر امت اسالمی ایران
امیدوارم همیشه ثابـت  . کنم یوحدت و یکپارچگی سفارش مپیروي والیت فقیه و 

و استوار در راه خدا پیش بروید و از شرق و غـرب نترسـید و خـوف و حـزن سـد      
  .ها خون شهدا را فراموشتان نکند یطلب راهتان نشود و مادیات و جاه و مال

  
  )قم 1348 – 1365( مریدي يعبدالمهد شهید 

خـواهم کـه امـام عزیـز و امیـد      مرحلـۀ اول مـی  از شما در ! ... امت شهیدپرور
کـه توانسـته اسـت پشـت      ]اسـت [ مستضعفان را تنها نگذاریـد کـه تنهـا کسـی    

هاي شرق و غرب را به خاك بکشد و براي اسالم و براي رضاي حـق، مـا   ابرقدرت
را از منجالب کفر بیرون آورد و پیام دیگر کـه بـه شـما دارم، ایـن اسـت کـه بـا        

ها نگذاشتن رهبر عزیز، مشت محکمی بـه دهـان افـرادي کـه     وحدت خود و با تن
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زنند، بزنید که اینان هنوز اسـالم  پشت سر این انقالب و مسئولین مملکتی نق می
زنند کـه  دانند خودشان را به نفهمی میدانند و اگر هم میاند و یا نمیرا نشناخته

 1ت دارنـد و اینـان  اسالم، سختی دارد و با حکومتی که تازه به وجود آمده، مشکال
  .توانند با مشکالت اسالم بسازندکه نمی] هستند[افرادي 

  
  )تهران 1333 – 1361( مشهدي محمدي سهی اصغرعلی شهید 

بلـی،  » .تو تنها نیسـتی ! اي امام«برسد که  امیدوار هستم که این پیام به شما
را در هـم  همه در انتظار دستور جهاد هستند تا در هر نقطه از جهان ظلم و ستم 

، بـه یـاري   کشـید مـی از ظلم و نابرابري بـه انفجـار    شتبپیچند و جهانی را که دا
خداوند قادر و رهبري روح اهللا و وحدت حزب اهللا، به طرف جامعۀ عـدل و قسـط   

  .سوق دهند
  

  )آران وبیدگل 1342 – 1362( ملکیان آرانی حسین شهید 
طـور کـه تـاکنون     همـان شما همیشه گوش بـه فرمـان امـام باشـید؛     ! برادران

کـه   2بـود  یخـط امـام خطـ   . چون وحدت و پیروزي در همین خط است. اید بوده
را رسـوا و مفتضـح کـرد و شـما بـا وحـدت       ) منـافقین (مدعیان دروغـین اسـالم   

  .بزنید) والیت فقیه(کش خود مشت محکمی بر دهان مخالفین این خط  منافق
  
  

                                                             
  این: در اصل وصیت -1
 .بود خط نیهم یامام خط: تیوص اصل در  -2
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  )گلپایگان 1346 – 1364( موالیی حمیدرضا شهید 
وحدت را به رهبري امام امت، تبلـور اسـالم، حفـظ    ! همشهریان عزیز و گرامی

تر  کنید که نابودي دشمنان در گرو آن است و براي رفتن و برپایی هر چه باشکوه
دعاهاي کمیل و توسل و ندبـه و جلسـات قرائـت و تفسـیر قـرآن و نمـاز جمعـه        

  .هاست ري برنامهسستی نکنید که راه سعادت و خودسازي ما در گرو این س
  

  )تهران 1344 – 1367( میرزایی حسین شهید 
از ملت عزیز ایران تقاضا دارم که وحدت خود را با امام عزیز محکم کنند و بـه  

آینـد،   دستورات ایشان عمل نمایند و با منـافقینی کـه هـر روز بـه شـکلی درمـی      
و بداننـد اگـر   مریکـا و شـوروي اسـت    آمبارزه بـا   ها،مبارزه کنند که مبارزه با آن

هاي دیگر را بگیرند و بایستند، دشـمنان خـارجی هـیچ     جلوي منافقین و گروهک
  .توانند انجام دهند کاري نمی

  
  )شیروان چرداول 1346 – 1362( نارنجی عظیم شهید 

خواهم که گوش به فرمان امام خمینی و پشـتیبان  از شما ملت شهیدپرور می
طـوري کـه   دشمنان اسالم ندهیـد و همـان  شایعه و گوش به  بودهروحانیت مبارز 

تواند به انقالب و اسالم شکستی بدهد مگـر  امام امت فرمودند هیچ ابرقدرتی نمی
آن وقـت  . آن که ملت وحدت کلمه را حفظ نکنند و پشـتیبان روحانیـت نباشـند   

است که خداي نخواسته این انقالب که با خون هزاران شهید به پیـروزي رسـیده   
  . خورد است شکست خواهد
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  )جلفا 13505 – 1366( نعلبندي حسین شهید 
وحدت خویش را حفظ کنید و پشـتیبان  ! برادران و خواهران و هموطنان عزیز

وسـیله مشـت    تا بـدین  1امام باشید و از رهنمودهاي ایشان کمال استفاده را ببرید
به دهان دشمنان داخلی و خـارجی اسـتعمارگر بزنیـد و بـراي پیـروزي       یمحکم

  .رزمندگان اسالم دعا کنید
  

  )خمینی شهر 1346 – 1362( نوري دهنوي حسین شهید 
که خداوند شما را انتخاب کرده و بـر شـما    2گویم به مردم شهیدپرور ایران می

  اهللا و زمینه را براي ظهور ولی ] کنید[منت گذاشته تا دین او را روي زمین حاکم 
آمـاده سـازید تـا مستضـعفان را بـر       )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(االعظم، امام زمان

نیـد کـه   این نعمت بزرگ را به جـاي آوریـد و بدا   3شکر. مستکبران پیروز گردانید
باشـد، از   باشد و چون براي رضاي خداونـد مـی   قیام کربال می ۀاین قیام شما دنبال

اید و  گونه که تاکنون بوده ؛ همان]باشید[استوار و مصمم ] و[هیچ قدرتی نترسید 
والیت فقیه و گوش به فرمان امام امـت   ۀو در زیر سای 4وحدت خود را حفظ کرده

  .ن همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنیدروحانیت ای 5اید، در کنار بوده
  
  

                                                             
 دیکن استفاده کمال با: تیوص اصل در -1
 خواهم از مردم شهیدپرور ایران می: تیوص اصل در -2
 شکر و: تیوص اصل در -3
 کرد: تیوص اصل در -4
 کنار در و اوری و: تیوص اصل در -5
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  )شهرکرد 1343 – 1365( نیازي شهرکی حیدر شهید 
خواهم که بـه   از شما می. االن موقع آزمایش است! اي برادران و خواهران عزیز

یاري خداوند در این آزمایش توفیق پیدا کنید و وصیتی دیگـر بـه شـما عزیـزان     
بـه  « 1»واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـا و ال تفرقـوا   «: فرمایـد  دارم که به قول قرآن می

و وحدت اسالمی را بینتان گـرم نگـه   » ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید
به شما عزیزان ضربه نزنند و بـین شـما جـدایی     2دارید که خداي ناکرده دشمنان

دشمن هر لحظه در کمین است که بین شـما و امـام عزیزمـان جـدایی     . نیندازند
  .عمل کنید] ها[هاي امام را گوش دهید و به آن حرف. دبینداز
  

  )سمنان 1336 – 1364( نیکو اکبرعلی شهید 
تواننـد پشـتیبان   پیام من به دوستانم و برادرانم این است که تا آنجـا کـه مـی   

والیت فقیه و جمهوري اسالمی باشند و اگر امکان بـه جبهـه آمـدن را ندارنـد در     
شهدا شاد باشد و هرگز اجازه ندهنـد منـافقین و    پشت جبهه کاري کنند که روح

هاي فرهنگ شرق و غرب حضوري در صحنه داشـته  ضد انقالبیون و خود فروخته
هـا و جماعـت، حضـوري    ها و نماز جمعـه باشند و همیشه با شرکت در راهپیمایی

شکن داشته باشند و وحدت و یکپارچگی خود را با امام حفظ کنید فعال و دشمن
  .که برحقید و پیروزید و بدانید

  
  

                                                             
 103؛ آیه عمران آل  سوره -1
 دشمن: تیوص اصل در -2
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  )بروجرد 1345 – 1362( ورمزیار خداداد شهید 
پیامم به ملت شریف و شهیدپرور ایران اسالمی ایـن اسـت؛ البتـه مـن خـودم      

تـر  دانم که پیام بـدهم، امـا بـه عنـوان یـک بـرادر کوچـک        حقیرتر از آن می] را[
اهللا اکبـر خمینـی   هـا، فریـاد    یادتان هست دوران طاغوت در تظـاهرات : گویـم می

مبـادا  . هزار شـهید و معلـول دادیـم    70دانید ما در حدود  دادید؟ می رهبر سر می
با اتحاد و وحدت کلمه به امـر امـام امـت لبیـک     . مال شودخون این شهیدان پاي

] دسـتور [چـون دستـــور امـام،    . بگویید و دستورات امام را با جان و دل بپذیرید
خدا را یاري کنیـد تـا   «:  پیروزي از آن ماستاهللا شاء  اطهار و خداست که ان ۀائم

  1».خدا شما را یاري کند
  

  )نجف آباد 1339 – 1362( هاشمی دادعلی شهید 
پیامی که براي پدر و مادر عزیزم و بـرادران و تمـامی دوسـتان و ملـت ایـران      

و این کـه   2دیدارم، این است که پیرو خط رهبر باشید و وحدت کلمه را حفظ کن
شـوم، بلکـه بایـد افتخـار کنیـد کـه       راحت از این باشید که من کشته میمبادا نا

اید که بتواند با شهادت خـود خـدمتی بـه اسـالم و     چنین فرزندي را تربیت کرده
توانید وحدت خودتان را حفظ کنیـد  می تا! برادران هموطن... کرده باشد مسلمین

  .ید و به دیگران که سواد ندارند یاد بدهیدو قرآن و نهج البالغه را زیاد بخوان
  
  

                                                             
 7؛ آیه محمد  سوره -1
 کنند :وصیت اصل در - 2
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  )الرستان 1341 – 1360( یزدي اصغرعلی شهید 
تا آخرین قطـرة خـون از امـام و اسـالم و والیـت      ! خواهران و برادران مسلمان

تـا   1دیـ کند حفـظ نمای اي که امام توصیه میکلمه د و وحدتیفقیه طرفداري کن
  .آیند ها به زانو درابرقدرت

   

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

  
  )فسا 1330 – 1365( آذرپیکان ابوالفتح شهید 

از فـرامین امـام و    يدر ایران، وحدت کلمه و پیرو یانقالب اسالم يرمز پیروز
اسـالم و همگـامی بـا روحانیـت مبـارز و صـبر و اسـتقامت امـت          یایمان به مبان

و  یو نیل به عزت اسـالم  ینهای يشهیدپرور بوده است؛ لذا براي رسیدن به پیروز
  .داد مدنظر قرار دقیقاً] را[، باید موارد متذکریایجاد حکومت اسالم

  
  )نجف آباد 1344 – 1362( آقاکبیريرضا علی شهید 

خـود را حفـظ کنیـد و     شما این اسـت کـه وحـدت    اول از همه وصیت من به
گاه کاري نکنید که باعث تفرقه و جدایی گردد؛ زیرا این وحدت بود که مـا را  هیچ

دانیم که اگر در انجام کاري وحدت وجود نداشته باشـد آن  به این جا رساند و می
  .رسدکار به ثمر نمی
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 )کردکوي 1338 – 1359( آقایان امراهللا شهید 

 یبه یاد خدا باشید و از امـام امـت، خمینـ   ! امت شهیدپرور و مهربان ایران يا
بپرهیزید و به گفتۀ امام، وحـدت   یتفرقه و جدایاز  .کامل نمایید يشکن پیروبت

  .در وحدت کلمه است يکلمه را حفظ کنید که رمز پیروز
  

  )آبیک 1320 – 1364( آموخت یدعلیام شهید 
ت بـه  یآمـوختم کـه در وصـ    )لیه السالمع(یحضرت علن درس را از امام اولم یا

فرمودنـد، دوم  ین، همه را به تقوا و نظم در کارها سـفارش مـ  یریفرزندانشان و سا
  .امت است يروزیعامل پ] که[وحدت
  

  )اراك 1332 – 1362( نجفیآ رحیم شهید 
 ۀبا نام خدا وصیت را شروع کردم براي شما و پدران و مادران و همچنین همـ 

قدر نعمت انقالب اسالمی را که تـاکنون بـا خـون پاکـان بـه      . برادران و خواهرانم
اینجا رسیده است، بدانید و به یاد خدا باشید و شکرگزاري کنید و کفـران نعمـت   

چون تاکنون با وحدت کلمه بوده است که ما پیروز . مکنید و از اختالف بپرهیزید
اي کـه امـام بارهـا تکـرار کـرده       کلمه همین وحدت. از اختالف بپرهیزید. ایم شده

است، فراموش نکنید که دشمنان اسالم دنبـال ایـن هسـتند کـه مـابین شـماها       
هـا بـه یـاد خـدا      در مشکالت و سختی. اختالف بیندازند تا بعداً بر شما فایق آیند

باشید و به صبر و صلوه خدا توسل جویید که خداوند تبارك و تعـالی بـا صـابران    
  .است
  



 

  65      »دفتر سوم«دت وحـــــ
 

  )قم 1345 – 1365( فرد آوري میدح شهید 
     آنچه در گسترش و صدور این انقـالب و بـه نظـر ایـن حقیـر حیـاتی و مهـم       

ایـن   ۀکه هم] است[وحدت امت اسالم ...  :باشد و باید به آن دقیقاً توجه نمودمی
این وحدت ناشـی از ایمـان را   ! پس اي عزیزان. ها از وحدت اسالمی است موفقیت

خون شهیدان عزیزمان است و بارها امام امت ایـن مطلـب را    ةحفظ کنیم که ثمر
  .اند که حفظ اسالم به حفظ وحدت است تأکید نموده

مـردم و روحانیـت و همراهـی     1و از جمله ابعاد این وحدت اسـالمی، وحـدت  
مردم با روحانیت عزیز است که روحانیت اسـالمی و متعهـد بـا وظیفـه و رسـالت      

، بایـد بـا   2ان احکام و شریعت اسالمی بر عهده دارندسنگینی که به عنوان پاسدار
  قداست و عظمت حفظ شوند که ما هرچـه داریـم از ایـن روحانیـت کـه در رأس      

باشـد، داریـم کـه ایـن روحانیـت در خـط امـام شـهیدپرور و          ها امام عزیز میآن
  .آفرینندحماسه

افراد غیـر   خواهند و از اشتباهات بعضی افراد این است که به اصطالح خود می
اي جز ضربه زدن به وحدت جامعـه کـه    ولی عمالً نتیجه. خط امامی را افشا کنند

پـس بکوشـیم ایـن وحـدت اسـالمی را      . 3آورند مورد نظر امام است، به دست نمی
  .حفظ کنیم که حفظ اسالم به وحدت است

  
  

                                                             
 وحدت و: تیوص اصل در -1
 هستند: تیوص اصل در -2
 ندارند: تیوص اصل در -3
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  )سمنان 1345 – 1365( ابراهیمی اکبرعلی شهید 
وحدت همیشگی را حفظ کنید که همان وحدت اسـت کـه اسـالم را سـرفراز     

عجـل  (به انقالب حضرت مهـدي و انقالب را ] برده[کرده است و جنگ را به پیش 
  . کندمتصل می)اهللا تعالی فرجه الشریف

  
  )خمینی شهر 1348 – 1365( نیاابراهیمی اکبر شهید 

اتحاد خود را محکم کنیـد   وحدت وکنید،  و اخوت رفتاربا همدیگر با برادري 
  . اهللا این اسالم و انقالب پایدار بماند تا ان شاء

  
  )قم 1346 – 1365( نصرآبادياحمدي اسماعیل شهید 

در همـه جـا    هخواهم که وحدت را همیشاز مردم عزیزم، از ملت مسلمان می 
که همین وحدت و یکپارچگی است ] با[ حفظ کنند و وحدت را فراموش نکنند و

شویم، به امید روزي که اسالم به تمـام دنیـا بـرده شـود و     ها پیروز میدر عملیات
  .مردم اسیر و در بند را رها و آزاد کند

  
  )تهران 1345 – 1367( استکی رضاعلی شهید 

 يو در خیل اولیا 1طلبم از گناهانم تا شاید مرا ببخشی.استغفار می! پروردگارا
مـرد  خواهم که پیرو رهبر باشید و سخنان آن بـزرگ از شما می .خودت قرار دهی

را بدون چون و چرا اجرا کنید، وحدت خود را حفـظ نماییـد کـه یکـی از عوامـل      
  . پیروزي است

                                                             
 یبخش یم :وصیت اصل در - 1
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  )خمینی شهر 1341 – 1364( اصغري اسفریزي رحمن شهید 
بـه   اگر ما یک بررسی کوتاه بر جریانات انقالب از اول تـاکنون داشـته باشـیم،   

 ۀهاي اصلی پیروزي ملت به پا خاسـت  کنیم که علت لی برخورد میئیک سري مسا
ـ پیامبراز جملـه رهبـري   . ایران علیه کفر و ستم بوده اسـت  امـام عزیزمـان،    ۀگون

. باشـد  خمینی کبیر که در حال حاضر سردمدار والیت فقیه در جهان اسـالم مـی  
خدا و یـاري   اي که از عوامل پیروزي بوده، وحدت و رهبري، کار براي دیگر مسأله

کردن دین مبین اسالم بوده و هست و نتیجه اینکـه ملـت مـا بایـد همچنـان در      
والیـت فقیـه را بشناسـد و پشـتیبان او     . صحنه باشد و وحدت خود را حفظ کنـد 

چون حکومت والیت فقیه یعنی حکومت خدا؛ یعنی حکومت اسـالم؛ یعنـی   . باشد
  .انسانیت ۀحکومت قرآن و یعنی حکومت حق و آزادي بر جامع

  
  )شبستر 1340 – 1361( افتخاري جبار شهید 

هاي رهبـر  حرف  که بهاز ملت شهیدپرور ایران و مستضعفان جهان خواستارم 
هاي او را عمـل کننـد   و گفته ادهگوش فرا د شکن، دقیقاًکبیر انقالب، خمینی بت

پیـروزي  اند که رمـز  و همچنان که این قلب تپندة امت، همیشه بر این تکیه کرده
» ال الـه اال اهللا «د بـا شـعار کلمـۀ    یکلمه را با ما وحدت کلمه است، ما این وحدت

  .حفظ کنیم
  

  )الرستان 1346 – 1364( زادهاکبري اسماعیل شهید 
به برادران ورزشکار پیامم این است که بـا ورزش کـردن وحـدت و بـرادري را     
بین یک دیگر و بین شهرها و روستاها برقرار نمایند و بازوي خود را با انجام دادن 
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  .ورزش نیرو بخشند و آن را در راه نابودي دشمنان اسالم به کار ببندند
  

  )الرستان 1336 – 1366( امانی اکبرعلی شهید 
وحدت بیشتر در بین خـود   ! ...شما امت مسلمان و فداکار و وفادار به اسالمو 

و همبستگی بین خود مـی  زیرا رمز پیروزي مسلمانان ایجاد وحدت ؛ایجاد نمایید
بین شما است به تفرقـه  ر هایی یا مسایل جزیی دباشد و مبادا اگر اختالف سلیقه

در ایـن موقعیـت حسـاس از     مبدل سازید که گناهی است بس بزرگ، مخصوصـاً 
 بین شما امت مسـلمان  هاي مرموز در صدد ایجاد تفرقه درانقالب که تمام دست

  .باشندمی
  

  )تبریز 1343 – 1362( امیري خوشورعلی  شهید 
شود، نگذارید بیهـوده در  ز فرزندان قرآن و ایران ریخته میهایی که ااین خون

تـوانیم در  چون اگر به هـدر رود آیـا مـی    به هدر رود؛... دست اجانب یا منافقان و
بیاییـد بـه فرمـان امـام      برابر خداوند جواب بدهیم؟ نخیر، نخیر، هیچ وقت؛ پـس 

هایمـان را از  دست هم بدهیم تا دشمن نتوانـد دسـت  هایمان را در خمینی دست
کنـد چـون   بیشتر تکیـه مـی   بلی، امام در هر سخنی به وحدت. یکدیگر جدا کند

برابر دشـمن   در 1در مقابل دشمن، با وحدت توانستند )هما السالمعلی(علی و حسین
ب ئـ ربه وارد کند و امـروز هـم نا  یعنی نگذاشتند دشمن به اسالم ض 2.پیروز شوند

ها، امام امت هم توسط وحدتی که ملت داشته و خواهد داشت تـا ظهـور امـام    آن

                                                             
 توانست :وصیت اصل در - 1
 شود :وصیت اصل در - 2
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دشـمنان اسـالم و قـرآن    و به یاري اهللا در مقابل  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  .پیروز خواهد شد

  
  )فراشبند 1342 – 1363( امیري عزیزاهللا شهید 

مان، امام امت، خمینی کبیـر کـه   شکن قرنبا درود فراوان به ابراهیم زمان، بت
دهد و بـا سـالم فـراوان بـه روح     را سر می وقطرة خونم و هر تپش قلبم نداي اهر 

 1درخت ثمرمند انقالب را آبیاري کردندتابناك شهداي حق که با خون پاك خود 
و ثمرة آن یعنی استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی را به ما ارزانـی داشـتند و بـا    

مـان کـه بـا    انقالبی و شـهیدپرور کشـور اسـالمی    سالم و درود بر ملت مسلمان و
کننـد و بـه   گونـه خـویش تحمـل مشـکالت را مـی     وحدت و صبر انقالبی و زینب

فهمانند که ما روز به روز با محاصره اقتصادي شما می  ق و غربهاي شرابرقدرت
میریم، جنگیم، میشویم، چون با شما سازش نخواهیم داشت؛ چون میتر میقوي

  . اگرچه قحطی و گرسنگی ما را محاصره نماید. پذیریمسازش نمی
  

  )فسا 1334 – 1366( اویسی عطا اهللا شهید 
هاي نفس که در درون دارید رهـا  هوا و هوسین باشد که خود را از تان اسعی

از یاد نبریـد و   به پیروزي رسیدیم، 2را که در پناه آن یکنید تا آزاد شوید و وحدت
وحدت، ضامن پیـروزي مـا بـود بـه رهبـري امـام امـت،        ] دانیدمی[طور که همان

 خواهم اختالفات را کنار بگذاریـد کـه در  و حال هم از این ملت می .خمینی کبیر

                                                             
 کندیم :وصیت اصل در - 1
 هاآن پناه در که را وحدت :وصیت اصل در - 2
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بـه ریسـمان خداونـدي    (یعنی ؛»و التفرقوا واعتصموا به حبل اهللا جمیعاً«رآن آمده ق
   1.)و متفرق نشوید چنگ زنید

  
  )اکستانت 1336 – 1362( باقري علیحکم شهید 

کاري نکنید که قلب امام را ناراحت کنید و براي طول ! ... شما اي ملت شریف
و بـه نمـاز جماعـت و جمعـه      عمرش دعا کنید و براي فرج امام زمان دعـا کنیـد  

پـس متحـد   . اهمیت بیشتر دهید که دشمن از وحدت شما خیلی هراسناك است
باشید و وحدت را حفظ کنید و به شعار وحدت عمل کنید که اگر وحدت داشـته  

  .خوریدیباشید، هرگز شکست نم
  

  )فارسان 1344 – 1365( بالیده کرانی حکمت شهید 
با مشکالت بسـازید و مصـلحت اسـالم را بـر مصـالح      ! برادران و خواهران عزیز

] بـا [شـور انقالبـی را در خـود حفـظ کنیـد و در مصـاف       . خویش تـرجیح دهیـد  
دشمنان مقاوم و استوار باشید و بدانید پیروزي ما تاکنون در گرو توکلی عظیم به 

موفقیت را حفظ کنید  این رمز. خداوند و رهبري امام و وحدت و یکپارچگی بوده
تا جان در بدن دارید، در مقابل . این انقالب را حفظ کنید. که پاداش اخروي دارد

ــد مســلمین را از شــر بیگانگــان و کــافران و منافقــان و  . ولیدئمســشــهدا  خداون
  .خیانتکاران نجات دهد

  
  

                                                             
  103؛ آیه عمران آلسوره  - 1
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  )گچساران 1343 – 1361( زادهبنگی علی شهید 
و  واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   «امیدوارم که ملت ایران این آیۀ شـریفۀ قـرآن   

  .را از یاد نبرند؛ چون که پیروزي ما، در گرو همین وحدت ماست 1»تفرقواال
  

  )گرگان 1332 – 1366( بیدرنامنی حیدر شهید 
  :سه عامل بسیار مهم که سبب پیروزي انقالب ما شد! عزیزانم

ها، ایمـان   ها و افتخار و موفقیت سعادت ۀاسالم بود و کلییکی هدف ما بود که 
  ... همین است 2همه به

 ۀسـالل ] از[کـه  ] بـود [مـردي   4، رهبري3دومین عامل پیروزي انقالب عزیز ما
  ... پاکان است 

مان، وحدت بین مردم بود  سومین عامل بسیار مهم در پیروزي انقالب اسالمی
کـرده  [حفظ ] را[اهللا امت شهیدپرور ما این وحدت  شاء  ان 5که بسیار مهم بوده و

 .اهللا شاء  دارند؛ ان نگه می] و
 

  )برخوارومیمه 1345 – 1361( بیگیان حمیدرضا شهید
بکوشـید و  . مـال نشـود  باید هوشیار باشیم که خون این شهیدان پاي 6آري، ما

                                                             
 103 آیه ،عمران آلسوره  - 1
 علت به: تیوص اصل در -2
 بود ما: تیوص اصل در -3
 تیرهبر: تیوص اصل در -4
 که: تیوص اصل در .5
 ما که: تیوص اصل در .6



 

 )6(دانامه شهگزیده موضوعی وصیت      72

 

تمـام مفسـدان؛   مبارزه کنید با . مبارزه کنید با منافقان. مبارزه کنید با کارشکنان
. ها را به حساب انقـالب بگذاریـد   ننشینید و این کارشکنی. مبارزه، مبارزه، مبارزه
شـما در دوران انقـالب و   . شما مال دادیـد . شما خون دادید. انقالب مال شماست

پـس شـما را بـه خـون     . کارهـا را شـما کردیـد    ۀحال از همه چیز گذشتید و هم
بنشینند و بدتر از همـه در آخـر از   سر این سفره  1شهیدان نگذارید که دیگران بر

شما بایـد بکوشـید   . شما باید هماهنگی داشته باشید که دارید. شما هم طلبکارند
وحـدت  . چه بیشتر تحقـق بخشـید  را هر 2»تفرقواو ال واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«تا 

  .در وحدت است 3داشته باشید که پیروزي
  

  )تهران 1345 – 1365( پاشازادهاشرف  علی شهید 
از امام دست برندارید و بعد از : تنها وصیتی را که دارم این است! برادران عزیز

  .در گرو وحدتمان است 4مان  تنهانماز، همیشه امام را دعا کنید که پیروزي
  

  )اصفهان 1342 – 1361( پناهی گورتانی اکبر شهید 
ما باید وحدت را حفظ کنند که تنها با وحدت امت اسـالمی اسـت کـه     مردم

  .ها پیروز شدشود بر ابرقدرتمی
  
  

                                                             
 در: تیوص اصل در -1
 103ه یآ؛ عمران آل هسور به اشاره -2
 يروزیپ ۀیما: تیوص اصل در -3
  مانیروزیپ تنها :وصیت اصل در - 4
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  )ابرکوه 1338 – 1360( پورعباس فراغه علی شهید 
این جانب از خداوند متعال خواهـانم کـه رهبـر انقـالب مـا را تـا ظهـور امـام         

چـه زودتـر   امـام زمـان را هر  دارد و ظهـور  نگـه   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (زمان
ایران و سایر مسلمین جهان را هرچه زودتر  نزدیک کند و امت ستمدیده مسلمان
خـواهم کـه وحـدت را حفـظ     شهیدپرور می از شر ستمگران نجات دهد و از امت

  .رمز پیروزي است کنند که به قول امام،
  

  )تبریز 1324 – 1360( پوري ارشتاب ابراهیم شهید 
را  1همچنان که امام امت بارها به وحدت تکیه داشته، شما هم وحدت کلمـه  

  . حفظ کنید تا پیروزشوید چنان که پیروزید
  

 )سمنان 1340 – 1363( پهلوان عبداهللا شهید 

بدانیـد پیـروزي مـا وحـدت ماسـت و بـه       ! عزیزانی که دلسوز انقالب هسـتید 
  2.پیروز است سر شتافتن؛ در اینجاست که ملت] با[ استقبال مرگ

  
  )اردبیل 1340 – 1361( ورعباديپیله جعفرشهید  

] راه شـهدا [ دهندگاناز تمامی ملت انتظار دارم که بعد از شهادت من از ادامه
بـراي اینکـه ایـن وحـدت      3باشند، ملت باید تنها وحدت خودشان را حفظ بکنند

                                                             
 کلمه وحدت :وصیت در اصل - 1
 دیهست :وصیت اصل در - 2
 کرده باشند :وصیت در اصل - 3
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امام و از روحانیـت  ملت باید از . رساندیاست که ما را به پیروزي رسانده است و م
ما هم االن بـر حـرف   . اصیل اسالمی، پشتیبانی کند تا انقالب ما به پیروزي برسد

ایـم تـا بـا     ایم و به جبهـه اعـزام شـده    روحانیت اصیل و به حرف امام گوش داده
  . جنگ در داخل خاك عراق از اسالم و مسلمین دفاع کرده باشیم

  
  )زنجان 1348 – 1364( ،لوتقی اسرافیلشهید  

شما امت همیشه در صحنه و شـهیدپرور حـزب اهللا را بـه تقـوا، تقـوا، تقـوا و       
  روزي اسـت، توصـیه و سـفارش    دوري از گناه و وحدت کلمه که عامـل اصـلی پیـ   

  .کنممی
  

  )فراشبند 1335 – 1361( توانا اهللا حشمت شهید 
 .تنها راه نجات و پیروزي حفظ وحـدت کلمـه اسـت   ! اي امت شهیدپرور ایران

دریغ خود را از دولت جمهوري اسالمی و روحانیت مبارز اعالم کنید  پشتیبانی بی
امـام عزیـز و رهبـر    . هـاي دشـمن آگـاه باشـید     از توطئه. و همیشه هوشیار باشید

  .انقالب را تنها نگذارید
  

  )کوهپایه 1323 – 1363( توسلی ابوالقاسم شهید 
به فرمودة حضرت امام، مسـاجد سـنگر اسـت، مسـجدها را پـر کنیـد و رمـز        

  . پیروزي، وحدت کلمه است؛ وحدت را حفظ کنید
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  )خوانسار 1344 – 1364( جاموسی رضاعلی شهید 
  :دهم امید است موثر افتدچند تذکر می

چرا کـه قـرآن    تان او را یاد نمایید؛اي خدا را از یاد نبرید در کارهايلحظه -1
و او را یاري کنید تا او نیز شـما را یـاري    1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«: فرمایدمی
  .2»ان تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«: فرمایدهمچنان قرآن می .کند

بـه دنیـا   . وحدت را حفظ نمایید؛ چرا که پیروزي ما در گرو وحـدت اسـت   -2
ریسـمان   بـه : فرمایـد طور که قرآن مـی د همانآخرت را در نظر بگیری .دل نبندید

 و واعتصـموا بـه حبـل اهللا جمیعـاً    « .هاي متفـرق نرویـد  الهی چنگ بزنید و به راه
  ...3»تفرقواال

  
  )تبریز 1337 – 1361( جباري غازانی حسنغالم شهید 

من به عنوان یک برادر دینـی بـه هموطنـانم و همرزمـانم سـفارش دارم کـه       
به ریسمان خدا چنگ زده و اختالف ایجـاد نکنیـد   : فرماید یچنانچه قرآن کریم م

و از فرمایشات امام خمینی عزیز اطاعت نموده و وحدت کلمـه را داشـته باشـید؛    
اگر مسـلمین  . ، در وحدت هرچه بیشتر شماست٤پیروزي: اند چنانچه بارها فرموده

جهـانخواران را بـه خـاك     ةتواننـد پـوز   یدر جهان وحدت و اتحاد داشته باشند، م
گزاریم کـه چنـان رهبـر آگـاه و بیـداري بـه ملـت ایـران و          خدا را سپاس. بمالند
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اگر به دستورات این مرد مجاهد و مبـارز عمـل   . مسلمین جهان عطا فرموده است
تا جان در بدن داریـد،  ! اي برادران عزیزم... ول هستیم ئنکنیم، در مقابل خدا مس
بیشـتر بـه کمـک    . والیت فقیه باشید يرو اشید و دنبالهدر جامعه وحدت داشته ب

همدیگر بروید و در کارها اهللا را از یاد نبرید که کـاري کـه در راه اهللا و بـراي اهللا    
  .نباشد در قیامت، ثمري نخواهد داشت

  
  )فالورجان 1346 – 1366( جعفرزاده قهدریجانی علیغالم شهید 

خواهم که صفوف نماز جمعـه را هرچـه    یدر پایان از شما امت شهیدپرور م... 
بیشتر پر کنید و خود را همیشه در صحنه حاضـر کنیـد تـا منافقـان از     ] و[بهتر 

همیشه سخنان امام را گـوش دهیـد و بـه آن عمـل کنیـد و      . صحنه خارج شوند
که رمز پیروزي است، حفظ کنید و نگذارید دشـمن، در  ] را[وحدت و یکپارچگی 

  .فرقه بیندازدمیان شما خداي ناکرده ت
  

  )شوشتر 1348 – 1362( يجعفر ریاردش شهید 
خواهم که به حرف امام که همان وحـدت و اتحـاد اسـت، گـوش      یاز مردم م

  . اهللا شاء م انیروز بشویبدهند تا پ
  

  )مشهد 1350 – 1366( آباديجعفري نجف ابوالفضل شهید 
د کـه سـعادت   ییـ ماین راه را بپیـ شه اید و همیرا رها نکن يگاه خط رهبرچیه

د یـ خـود را از دسـت نده   ین که اتحاد و همبستگیگر این راه است و دیشما در ا
  .ما در گرو اتحاد و وحدت است يروزیکه پ
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   )بوانات 1344 – 1364( جمالی عزیزقلی شهید 
و کوشش کنید و وحـدت کلمـه    1به خاطر خدا و اسالم تالش! اي مردم ایران

میان شما پیدا شود و خـداناکرده اوج   اگر اختالف در. را حفظ کنید تا پیروزشوید
شود و مواظـب  انجامد و عزت شما تبدیل به ذلت میگیرد، نهضت به شکست می

ها، نفاق و شکاف ایجاد نکنند کـه  هاي مستحکم شما گروهکمیان صف باشید در
اسـت؛ زیـرا منافقـان، دشـمن خـود را، یعنـی اسـالم را        شیطانی  عملی فرعونی و

  . در صدد نابودي اسالم هستند که این خود فکري پوچ و غلط است اند وشناخته
  

  )فسا 1331 – 1360( جوکارکرم اهللا شهید 
ایران  ین به خصوص امت اسالمیچند هرچند نارسا با جهان مستضعف یسخن

 اسالم، نه وطـن و ملـت   يپیروز یشما یعن يتنها پیروز! برادران و خواهران: دارم
تمـام   یدر برابـر او و نفـ   یاول اعتقاد و ایمان به خدا و بندگ: درگرو سه چیزاست

شـما، پرهیـز از تفرقـه و نفـاق کـه       ی، دوم در وحدت و یکپـارچگ استهعبودیت
چون و چـرا   یخداست، سوم در اطاعت ب یخواست شیاطین ضد انسانیت و بندگ

گونـۀ  ی، محمـد و علـ  ی، عیسـ یگونه، موسـ ناپذیر، ابراهیمو تزلزل بیدار ياز رهبر
خـدا   یبنـدگ  يکـه بـرا   )علیـه السـالم  (یعلـ بـن زمان، فرزند پاك و شجاع حسـین 

و در طـول تـاریخ   ] کـرد [ی کربال آن چنان در مقابـل خصـم ایسـتادگ    يدرصحرا
هاي شرق و غـرب  در مقابل ابرقدرت یبه جز فرزند برومندش امام خمین يانمونه

  . نتوان یافت
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  )تهران 1337 – 1359( حاتمی علیشهید  
چـه  مـا را هر  هاي مبـارز و مسـلمان از کشـورهاي مختلـف،    دیدار با شخصیت

این دیـدارها  . ساختمی  آشنا -این دشمن اصلی ما  -مریکا آهاي بیشتر با توطئه
انقالبی که در هیچ کجـاي   .کردما را به واقعیت انقالب اسالمی خودمان واقف می

کنون رخ نداده و وحدت کلمۀ آن، کوبندة هر قـدرت شـیطانی و اهریمنـی    دنیا تا
ایم و اگر در جهـتش گـام   انقالبی که اگر شکرش را نگوییم، کفرش را گفته. است

  . ایمبرنداریم، ناگزیر بر ضد آن عمل نموده
  

  )تهران 1328 – 1364( حاجی حسینی یزدي داود شهید 
فرستم که بـا   سنگر به تمام مردم مسلمان و شهیدپرور ایران پیام می ۀگوشاز 

السـالم و اطاعـت از رهبـر     اسالم و توسل به امام زمان علیه ۀوحدت کلمه، در سای
خـواهم دسـت از    یهـا مـ   ی برسـید و از گروهـک  یتوانید به پیـروزي نهـا   کبیر می

و خـون پـاك جوانـان مـا را      دشمنی با اسالم بردارند و رو به اسالم عزیز بیاورنـد 
کننـده   بترسند کـه او عـذاب   1از خداوند متعال. مال هواي نفسانی خود نکنندپاي

  .است
  

     )آبادنجف 1346 – 1365( یهلالبیحب اصغر شهید 
مـا در وحـدت کلمـه و     يروزیـ د؛ چون بدون شـک پ یوحدت خود را حفظ کن

لۀ آن، قـدم اول  یم بـه وسـ  یبود که توانست یاسالم يادهیآگاه و عق يداشتن رهبر
 ي، اعتقادی، اجتماعیاسیم و با حضور در صحنه در تمام ابعاد سیرا بردار يروزیپ
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م و از یـی رون آیم و سربلند بیروز شویم بر تمام مشکالت پیتوانیره است که میو غ
  .کا استیما آمر یادتان نرود که دشمن اصلیم و یتمام موانع عبور کن

  
  )گرگان 1345 – 1365( حسام ابوالقاسم شهید 

] را[ يوحدت، ایمان و رهبـر  یعنیاسالم،  یۀ اساسیسه پا! برادران و خواهران
ن راه یـ د کـه خـارج شـدن از ا   ین راه خـارج نشـو  یـ و هرگز از ادانسته سالح خود 

  .شکست حتمی است و در صورت عمل به آن، پیروزي حتمی است
  

  )قم 1339 – 1362( ییبابانیحس ابوالفضل شهید 
د، وحدت و برادري را که ید و بشناسیابیاسالم را در! زمیبرادران و خواهران عز

ت را هرچـه  یمید، روح اخـوت و صـم  یـ اد نبریـ م از یدیرسـ  يروزیدر پناه آن به پ
  . دین خودتان محکم کنیشتر بیب

  
  )جهرم 1332 – 1367( آباديپور حسینحسن دادعلی شهید 

و  بدانید که پیروزي مـا در سـایۀ وحـدت   ! اي ملت عزیز و اي دوستان گرامی
وصیت من به شـما ایـن اسـت کـه همچـون گذشـته       آید؛ پس اتحاد به دست می

  . اتحاد و برادري خود را حفظ کنید
  

  )شوشتر 1345 – 1362( حسنی بهمن شهید 
این انقـالب بـا خـون و وحـدت مـردم پیـروز شـد و         ! ...بدانید اي امت اسالم

علیه انقـالب  بر کس یک حرف بیهوده نفاق را بگیرید و هره باید جلوي شمایید ک
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چینی شـدیدتر  ها را بگیرید که سخنچینیزد، توي دهان او بزنید و جلوي سخن
  .از قتل است

  
  )ارومیه 1338 – 1361( حسنی قره حسنلو احمد شهید 
ام به ملت ایران این است که وحدت خود را حفظ کنند و از هم متفرق توصیه
اسالم در صدد نیروي وحدت کلمه و قدرت ایمان بـود، امـام    يرمز پیروزنباشند، 

بر ملت ایران است که دشمنان اسالم را بـا وحـدت کلمـه و اعتصـام بـه      « :فرمود
  .»هم کوبند حبل اهللا در

  
  )لنگرود 1339 – 1365( شعار حقیقت  اهللا ذبیح شهید 

رمز پیروزي انقالب ما  چون. از برادران تقاضا دارم وحدت را هرگز از یاد نبرید
فقط و فقط الهی بودن انقالب و داشتن رهبري آگاه و وحـدت کلمـه بـه معنـاي     

  .واقعی خود بوده است
  

  )آران و بیدگل 1340 – 1362( بیدگلی حالجی اکبرعلی شهید 
افزاي امـام عزیزمـان توجـه و اندیشـه کنـیم      سخن جان ]در[آن هنگام که ما 

و ایـن  ] دانندمی[   غلبه بر هواي نفس ]در[پیروزي را سهم ] بیشترین[ 1همیشه
 ]ایشـان [و ] اسـت [ ها باعث غرور شود که این غرور آفت بزرگـی که مبادا پیروزي

 ان شـاء . اندکه یکی از ارکان اصلی پیروزي است مورد توجه قرار داده] را[وحدت 

                                                             
 سهم عامل به یمال شهیهم :وصیت اصل در - 1
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. عمـل بپوشـانیم   1اهللا خداوند به همه توفیق عطا بفرماید که بتوانیم به آن جامـۀ 
کنـیم، یکـی از عوامـل    انقالب اسالمی را بررسـی مـی   2موقعی که عوامل پیروزي

هشـیار باشـید تـا زمـانی کـه رشـد در جامعـۀ        . اصلی، وحدت امت اسالمی است
اما ما اینک صادقانه از شما ملـت  . اسالمی محفوظ باشد شکست اصالً وجود ندارد

درت خداونـدي امـت واحـد را تشـکیل     خواهیم که از تفرقه دوري کنید و به قمی
  . دهید
  

  )تهران 1345 – 1365( حمیديباز  علی شهید 
و بیدادگري در هـر لبـاس، چـه     پیروز باد اسالم، نابود باد کفر و شرك و ظلم

مریکـا کـه بـر    آشرقی و چه غربی که هر دو امپریالیسم هستند؛ مثـل شـوروي و   
 مسلماً بدانید که اگر وحدت داشتهمرگ بر آنان باد و . کنندمردم ضعیف ظلم می

  .پیروز است 3و مبارزه کنید و استقامت کنید، اسالم حق
کـافران  « ؛4»اهللا متم نوره و لوکره الکـافرون  ریدون لیطفئوا نوراهللا بافواههم وی«

خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خدا نگذارد تا آنکه نور، خـود را  می
  ».برساند هرچند کافران را ناخوش آیدبه منتهاي ظهور اعال 

هاي سبک و سنگین خود مهیا شوید و با کافران مبارزه کنید که پس با سالح
و  بحبـل اهللا جمیعـاً   اواعتصـمو «، ]مـا [سالح ما، سالح ایمان و دستاویز و پشتیبان
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  .است، یعنی وحدت و متکی به خدا بودن است 1»التفرقوا
  

  )تبریز1348 – 1362( حیدري حیدر شهید 
خواهم که وحدت خـود را حفـظ کنیـد کـه عامـل       از شما می! ... برادر و پدرم

اسـالم اسـت و از    ةپیروزي است و امام را دعا کنیـد کـه ایـن دعـاي هـر رزمنـد      
هاي شهدا شـرکت فرماییـد و    روحانیت مبارز پشتیبانی نمایید و در تشییع جنازه

خمینی را  يتا انقالب مهد !اخدای !خدایا« :شعار همیشگی خود را فراموش نکنید
  ».نگه دار، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاي

  
  )کرمانشاه 1341 – 1362( حیدريرضا  علی شهید 

به خاطر خدا و اسالم تالش و کوشش نمایید و وحـدت کلمـه   ! اي مردم ایران
اگر اختالف در میان شما پیدا شود و خدایی نـاکرده  . را حفظ کنید تا پیروز شوید

شـود و  انجامد و عزت شما تبـدیل بـه ذلـت مـی    اوج گیرد، نهضت به شکست می
ها، نفاق و شـکاف ایجـاد   هاي مستحکم شما، گروهکمواظب باشید در میان صف

نکنند، که عملی فرعونی و شیطانی است؛ زیـرا منافقـان دشـمن خـود را، یعنـی      
صدد نابودي اسالم هستند که این خود فکـري پـوچ و    شناخته و در]) را[اسالم (

  . غلط است
  

   )باغملک 1347 – 1366( خادماهللا عزت شهید 
آقـا چشـم و   . را تنهـا نگذاریـد  ) امام خمینی(من این است که آقا  وصیت آخر
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چه آقا بگوید دست خدا در آن اسـت و وحـدت کلمـه را    هر. اهللا است چراغ رسول
  . حفظ کنید که کلید رمز پیروزي، وحدت کلمه است

  
  )تبریز 1344 – 1365( خدیر رحیم شهید 

چیزي که تا حاال اسالم تقریباً از ! اي امت شهیدپرور :وصیت به امت حزب اهللا
خـواهم   مـی از شما عاجزانه . آن شکست خورده است، عدم وحدت و یگانگی است

است، پیـروي  ) الم اهللا علیهاس(ده و از امام عزیز که فرزند زهراکه وحدت را حفظ کر
و  1انـد  کنید و از روحانیت مبارز پشتیبانی کنید، چون روحانیون زحمـت کشـیده  

  .اند پرچمدار این انقالب شده
  

  )آبادان 1342 – 1363( خالري شیرازي داریوش شهید 
هـا   هـا و پیـروزي   خـوبی  ۀهمـ  ۀبدانید که سرچشـم  این را! ... اي امت اسالمی

این وحدت بود بـین قـواي مسـلح کـه توانسـت ایـن       . همان وحدت است؛ وحدت
مـان بـه بیـرون برانـد و بدانیـد کـه عـزت         مزدوران کافر را از کشور عزیز اسالمی

همیشــگی شــما در گــرو وحــدت و ذلــت شــما در گــرو تفرقــه و تــرس از ایــن   
  .ابرجنایتکاران است

  
  )اصفهان 1346 – 1364( کجویی یعلیدای حمیدرضا شهید 

دیگـر لـزوم حفـظ     ۀنکتـ ! ... پدر و مادر، پدران و مادران و خواهران و بـرادران 
بیدار باشـید کـه غفلـت شـما را     . باشد وحدت و اطاعت از دستورات امام امت می

                                                             
 دان دهیکش زحمت که: تیوص اصل در -1
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نکنـد  . کنـد  دشمن براي یک لحظه غفلت شما میلیاردها ریـال خـرج مـی   . نگیرد
 ۀهـا باشـد و بـه گفتـ     مبادا اختالفی بین نهادها و ارگان. اختالفی در شهرها باشد

گـویم از فـرامین امـام،     امام، وحدت و همبستگی رمز پیروزي است و باز هـم مـی  
ها حاضر و  ها را گرم نگه داشته و همیشه در صحنه اطاعت محض بنمایید و جبهه

باشـد و   ن و مستضـعفان مـی  ناظر باشـید کـه انقـالب برخاسـته از شـما محرومـا      
  .مستکبران را با این انقالب کاري نیست

  
  )تهران 1343 – 1362( دهقانی اهللا حشمت شهید 

فکرتان را بـاز کنیـد کـه گـول شـرق و غـرب را نخوریـد و        ! اهللا اي امت حزب
یـداهللا مـع   «: نمازهاي روزانه را به جماعت بخوانید که دست خدا بـا جمـع اسـت   

شـاه   کردید که اول انقالب با اتحاد و وحـدتی کـه داشـتیم،   و مشاهده » الجماعه
مریکا را چگونه از کشور ایران بیرون کردیم و چقدر خوب است که همـه بـا   آنوکر 

را بـه حـال خـود     1خـواهیم کـه یـک لحظـه مـا      هم متحد باشیم و از خداوند می
  .وانگذارد

  
  )کوهپایه 1347 – 1362( رجاییعلی  شهید 

کـنم در خـط روحانیـت متعهـد باشـید و      خواهش مـی  ... !و اما خانوادة شهدا
وحـدت یکـی از   ! آري. شکست نخواهید خـورد ] که[ همیشه به فرمان امام باشید

] کـه [ باشد. ، آن را از دست ندهیدههاي اساسی پیروزي انقالب خونبار ما بودپایه
  .روزي در کربالي حسینی نماز جمعه برپا شود
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  )خلخال 1341 – 1362( جبیر علیخدمت شهید 
وحدت را حفظ کنید که با حفـظ  . رمز پیروزي یادتان نرود! ... پدران و مادران

 ةهاي سبز و سرخ و سفید را لرزاند و در هم ریخـت کـه وعـد    توان کاخ وحدت می
  .پیروزي نهایی نزدیک است

  
  )استهبان 1348 – 1362( نژاد فردرضایی جواد شهید 

د و وحـدت کلمـه را حفـظ    یاسالم کوشش کنبه خاطر خدا و ! رانیمردم ا يا
رد، یـ نکـرده اوج گ  يدا شود و خـدا یان شما پیاگر اختالف م. دیروز شوید تا پیکن

د یشود و مواظب باشیم ل به ذلت یانجامد، دعوت شما تبدینهضت به شکست م
 یجاد نکنند که عملیها، شکاف و نفاق امستحکم شما، گروهک يهاان صفیم در

انـد و  اسالم را شناخته یعنیرا منافقان دشمن خود را، یاست ز یطانیو ش یفرعون
  .پوچ و غلط است ين خود، فکریدرصدد نابودي اسالم هستند که ا

  
  )دهاقان 1345 – 1365( رنجبر علیحسین شهید 

اهللا ایران دارم و آن اینکه آنچـه    در اینجا سخنی با عشایر غیور و امت حزب... 
امـام  . امام در قلب ماست. رساند، رهبري امام و وحدت ماست یما را به پیروزي م

  .توانند قلب و روحمان را از ما بگیرند یدشمنان اسالم نم. در روح ماست
  

  )تهران 1346 – 1361( سر زارع شیل رضاغالم شهید 
کنم کـه   و اما از ملت مسلمان و قهرمان ایران، از مردم مبارز ایران خواهش می

را همیشه مدنظر ) یعنی ایمان، وحدت، اطاعت کامل از رهبر(رمز پیروزي انقالب 
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  .از پیش در خودشان حفظ کنند 1ها را بیشداشته و آن
  

  )تهران 1343 – 1365( سلیمیان داریوش شهید 
تـرین عوامـل،   یکـی از بـزرگ  ] و[طوري که امام گفته، عامل پیروزي ما  همان

بـزرگ و کوچـک بـه ایـن عامـل بـزرگ از خیلـی        ] هاي[شیطان 2.وحدت ماست
پی برده و به این ترتیب سعی در آن دارند کـه بـین اقشـار مـردم     ] پیش[ها  وقت

بـراي آنـان   . کند که از چه راهی وارد شوند براي آنان فرقی نمی. اختالف بیندازند
مسـایلی   شما این است کـه از  ۀاین مهم است که ملت را از هم جدا کنند و وظیف

شـود، جلـوگیري کنیـد و بپرهیزیـد و      که باعث جدایی و تفرقه بـین شـماها مـی   
  .آخرین جمله اینکه گوش به فرمان امام باشید و فرمان او را اجرا کنید

  
  )جهرم 1344 – 1361( زادگان جهرمیشریف رضاعلی شهید 

خواهم که همواره در خط امام کـه همـان خـط اسـالم     پرور می از ملت شهید
 دیگر این که مکتب، رهبر و وحدت را که سه عامل اصلی در. راستین است باشند

تـر کننـد و از   کنند و پیوند خود را با روحانیت محکـم  پیروزي انقالب بوده، حفظ
خواهم که جهت صدور انقالب اسالمی بکوشند و همچنان کـه قـبالً   ملت عزیز می
  . اند، باشنددر صحنه بوده
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  )تهران 1344 – 1361( شیخ االسالمی قالهري اصغرعلی شهید 
 در پناه خداوند متعال وحدت خود را حفظ کنید و به همـدیگر کمـک کنیـد،   

  ».پیروزي ما در گرو وحدت ماست«: طور که امام فرمودهمان
  

  )شاهرود 1337 – 1367( صابري اکبرعلی شهید 
شـهامت شـما باعـث    پدران و مادران و برادران و خواهرانم که امروز رشادت و 

ا حفـظ کنیـد کـه خداونـد در     وحدت کلمه ر! شودها میابرقدرت 1خواري و ننگ
  :فرماید قرآن می

به ریسمان الهـی چنـگ بزنیـد و از    « ؛2»ال تفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«
 ٣ههفتـ اصـل ن که رمز پیروزي در همـین   »تفرقه و جدایی جداً خودداري فرمایید

  .است
  

  )تهران 1344 – 1365( صالحی حمید شهید 
گیـري   اوج ۀحداقل در روند چند سال ما] پیروزي[م دانیم از عوامل مه همه می

اگـر  . هـاي مختلـف بـوده    هاي به موقع و مناسب با گروه و پیروزي انقالب، وحدت
هاي غیر اساسی و غیر واقعی شویم، ضربه خواهیم خورد و چـه بسـا    دچار اختالف

ها باید قرآن، روش ائمه و به طور  گیري موضع 4مالك در. بشویمبسیار ضعیف هم 
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  .هاي ولی فقیه باشد یعنی مواضع و روش 1خاص ظاهر، تحقق و تکامل این دو امر
اهللا امت مبارز و مجاهد ما همچنان اطاعت از روي عشق و اخـالص   شاء  ان... 

اهللا  شـاء   د کـه ان در برابر امام خمینی داشته باشند و همچنان با استقامت بماننـ 
دشان را از دست ندهنـد و نیـز   فتح و پیروزي نزدیک است و وحدت و یگانگی خو

که با مردم و پشت سـر امـام   ] کنم توصیه می[هاي مدرسه  ها و بچه يا دورههمبه 
از خون شهدا بنمایند  2يحرکت کنند و نهایت سعی و تالش خود را براي پاسدار

  .در این مورد در پیشگاه الهی قبول نیستاي مسامحه  و بدانند که ذره
  

  )ایالم 1343 – 1366( صحرایی حمیدرضا شهید 
اصلی که باعث پیروزي انقالب اسـالمی و تـداوم بخشـیدن بـه آن      ۀیک مسأل

است، همین اتحاد، وحدت، یکپارچگی و همبستگی است که باید این اتحاد را در 
واعتصـموا  « :فرمایـد  یکه همانا خداوند در قرآن م شودبین تمام اقشار ملت حفظ 

و همگی بـه ریسـمان   «؛ )1033 هآی ؛آل عمران هسور( ؛»تفرقواو ال بحبل اهللا جمیعاً
  ».هاي متفرق نروید دین خدا چنگ زنید و به راه

  
  )قزوین 1347 – 1365( عبادي نارحم شهید 

کـنم کـه    درخواست مـی تر از خودتان، از شما عاجزانه مانند یک برادر کوچک
امام را دعا کنید و در پشت جبهه به ضد این انقالب کاري نکنید و قلب این رهبر 
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کبیر انقالب را خون جگر نسازید و امام را یاري کنید و در پشت جبهه هماهنـگ  
با هم دست به دست هم داده، به این انقالب خدمت کنید و وحدت کلمـه را کـه   

ان و دیگر بـرادران کـه در کارهـاي مملکتـی دخالـت      از اول انقالب، امام عظیمم
اند، حفظ کنید و نگذارید که ایـن کـوردالن منـافق در میـان      دارند سفارش کرده

در چـه  شما رخنه کنند و بین برادران عزیز تفرقه بیندازند کـه رمـز پیـروزي مـا     
این وحدت اسـت کـه اگـر خـداي نـاکرده وحـدت        ]و چه در جبهه[ پشت جبهه،

  .شود روزي هم موجود نمینباشد، پی
  

  )مشهد 1341 – 1362( عبداللهی اکبرعلی شهید 
وحدت داشته باشید که در سایۀ وحدت و تمسک بـه حبـل اهللا   ! امت مسلمان

  .توان پیروزي را به دست آورداست که می
  

  )کاشان 1348 – 1365( زاده مرقیعرب اکبرعلی شهید 
کشـد کـه پیـروز    چندي نمـی  اگر اتحاد و وحدت و همبستگی بین شما باشد

  .خواهیم شد
  

  )رشت 1338 – 1362( قدیمی رودشتی خلیل شهید 
روحانیت که به ارزش ایشـان   ةکنم درباره و اما به ملت شریف ایران توصیه می

اگر روحانیت نبود، امروز از اسالم هیچ خبري نبـود و اسـالم مـا    . بیشتر پی ببرند
  .مثل اسالم کشورهاي مرتجع عرب بود

مردم مسلمان ایران و ملـت مستضـعف جهـان در حفـظ      ۀدیگر این که هم ...
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اي . وحدت رمز پیروزي اسـالم اسـت و ورد زبـان امـام خمینـی     . وحدت بکوشند
بایـد در  . وحدت ورد زبان امام عزیـز ماسـت  ! خط والیت فقیه ١ي ازپیرو مدعیان

امـام توجیـه   پیروي از امام توجه داشته باشیم و پیـروي از نفـس را در پیـروي از    
میـان مسـلمین جهـان کـم      ۀریزد، انتظار داریم کـه فاصـل   اگر خون ما می. نکنیم

  .وحدت لبیک گفته شود ۀها در میانشان حل گردد و به کلم گردد و نزاع
   

  )فراشبند 1344 – 1361( قربان حمزه شهید 
اي کسانی که فقـر را چـه از لحـاظ فرهنگـی و     . هاي عزیزم والیتی اما شما هم

اوالً خداي را بیش از ! اید از لحاظ مادي با گوشت و پوست خویش لمس کردهچه 
زیرا که به قـول امـام   . این در نظر داشته باشید و بین خود وحدت به وجود آورید

ثانیاً به مسایل مذهبی بیش از این . بزرگمان، تنها رمز پیروزي وحدت کلمه است
ثالثـاً  . کنـد  شما را تضمین مـی  توجه کنید و روي آورید که سعادت دنیا و آخرت

  .اید، به بزرگواري خودتان مرا حالل کنید اگر از این فرزند حقیر خود بدي دیده
  

  )گرگان 1345 – 1365( بی بی گل خلیل شهید 
دلسـوز بـه اسـالم باشـید و از     ! اللهی اي مادران و اي برادران و خواهران حزب

شما گوش بـه  . بدانید دشمنان ما بیدارنداین را . انقالب با تمام قدرت دفاع کنید
تنها راه شکست اسالم،  2فرامین امام باشید و از اختالف و تفرقه دوري گزینید که

پشـتیبان دولـت اسـالمی خـود     . از هم گسسته شدن وحدت شما مسلمین اسـت 
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بـه  . هاي انقالب از دولت با جان و مـال حفاظـت نماییـد    باشید و در فراز و نشیب
برندگان دنیا و آخرت کسانی هستند که این نظام جمهوري اسالمی خدا قسم که 

کنند و نیتشان جز رضاي خدا و خشـنودي حـق چیـز     را حفاظت و پشتیبانی می
  1.باشد دیگري نمی

  
  )ممسنی 1339 – 1362( گودرزي حیدر شهید 

ملـت ایثـارگر و امـت شـهیدپرور     ] به[بینم که  تر از آن میمن خود را کوچک
ولی بدانید تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي . کنم ایران توصیه

دریغ از دولت جمهوري اسالمی و پیوسـتن بـه خـط     نهایی، پشتیبانی قاطع و بی
باشد و براي تحقق ایـن مهـم بایـد بـا      که همان خط اصیل اسالم می] است[امام 

را حفظ ) پیروزي این رمز(اعتقاد و ایمان راسخ به خدا، وحدت و یکپارچگی خود 
کرده و از تفرقه و نفاق که خواست شـیاطین و دشـمنان اسـالم و انقـالب اسـت،      

 2پرهیز کرد و در اطاعت از رهبري انقالب و والیت فقیه نباید یک لحظه مسامحه
  .کرد

  
  )مراغه 1347 – 1364( ماهري رحیم شهید 

عبـادي و  انتظارم از شماها این است که بـه نمـاز جماعـت و نمـاز سیاسـی و      
بخش است، اهمیت بدهیـد و در   شکن جمعه که تقویت روح است و وحدت دشمن

هاي سالم که تقویـت جسـم اسـت و بـه      هاي مقاومت فعالیت کنید و ورزش گروه
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ها برویـد و امـام را    هاي سالم بروید و آمادگی رزمی پیدا کنید و به جبهه ورزشگاه
وجـه زیرگوشـی     د و بـه هـیچ  هـا غفلـت نکنیـ    همیشه دعا کنید و هرگز از جبهه

چون بر اثر . صحبت نفرمایید و خدا ناکرده غیبت نکنید و وحدتتان را حفظ کنید
افکنـان بـه خـاك مالیـده      دشـمنان دیـن و اسـالم و تفرقـه     ةوحدت است که پوز

  .شوند ها به طور کلی مأیوس میشود و آن می
  

    )فسا 1344 – 1361( وییچمحمدنژاد ک الیاس شهید 
رسـاند حفـظ وحـدت بـوده و     یرسـاند و مـ  ي که شما را به پیروز يچیزتنها 

در این زمان که زمـان جنـگ اسـت    . بردارید یهست؛ پس دست از تفرقه و جدای
وجـود داشـته باشـد؛ پـس، از ایـن کمبودهـا        یممکن است در جامعه کمبودهـای 

  .کندیم  خداوند در هر لحظه شما را آزمایشناراحت نشوید که 
  

  )ممسنی 1327 – 1361( محمودي حمداهللا شهید 
بـا داشـتن   . برد تان کاري از پیش نمیهاي شما مکر و حیله! اي ابرجنایتکاران

هـاي بـه موقـع را بـه      راهنمـایی  )لیه السـالم ع(الشأن که همچون علی رهبري عظیم
پشتیبانی خداوند تبـارك و تعـالی    1تان بایها کند، همیشه توطئه مردم گوشزد می
یـداهللا فـوق ایـدیهم، دسـت     : فهمیـد کـه   نمـی ! اي مکارها. گردد به خودتان برمی

چه از عمر بینید که هر ها و مکرهاي شما است؟ شما می خداوند باالتر از آن سالح
گیرنـد و   گیري مردم که دستش را مـی  گذرد و با دست می) انقالب(این کودك ما 
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کـم راه  ب ما هم عـین کـودك تـازه راهـرو کـم     بینیم انقال ، می1زنداندا راهش می
کودك را بـه راه رفـتن عـادت    ] که این[رود و تنها راه رسیدن به هدف و این  می

  . است 2دهیم، وحدت
مهمتر از همـه وحـدت   : مز پیروزي ما اي ملت شهیدپرور در چند مورد استر

از «: گویـد  مـی  3باره در این ببینیم امام امت چه سخن جالبی . و همبستگی است
دومـین رمـز   » .شـود و از حجـت صـداي اخـتالف     ایران صداي وحدت بلنـد مـی  

مالـک  ] افرادي مثل[پیر جماران است که همچو علی،  ۀرهبري امام گون ،پیروزي
بپیونـدد، رهنمـود خـود را     5قبل از آنکه وقایع به وقـوع . کند را انتخاب می 4اشتر

  .کند داده و اتمام حجت می
  

  )بروجرد 1345 – 1369( مرادیان محسن شهید 
ــ وحـدت   3 ـ والیـت فقیـه  2ـ توکل بر خدا 1رمز پیروزي ما ! ملت شهیدپرور

را رعایـت نمـاییم،    6هـا مـا بایـد ایـن   . برادري با یکـدیگر بـود  ] و[ـ اخوت 4کلمه 
گـاه نگـذاریم    ها را از او بدانیم و هیچ يگاه مغرور به خود نشویم، تمامی پیروز هیچ

  .اي ندارد غفلت، ثمره] از[غفلت بر ما چیره گردد کـــه پشیمانی 
  

                                                             
 اندازد یم: تیوص اصل در -1
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  )بندرعباس 1340 – 1362( مسیحی ایسینی عبداهللا شهید 
هایشـان  صحبت تمام  این است که امام در هللابراي عموم حزب ا 1مطلب دیگر

د کـه آن  داننـ کیـه دارنـد و آن را رمـز پیـروزي مـی     از همه ت] بیشتر[به دو چیز 
هاي شیطانی است، اگر این دو را حفظ کنید، امـت  کلمه و تسلط بر نفسوحدت 

  .واقعی امام امت هستید
  

  )شازند 1343 – 1365( مقیمی مجید شهید 
کنیم، پیـروزي   یاهللا برداشت م  اهللا، رهبر حزب امام روح ۀگونه که از گفت همان

معنـا داشـته   ما در گرو وحدت ماست و در گرو ایمان ماست و نیز توجه بـه ایـن   
آن وحدتی که به تبع ایمـان  ] از[باشید که باید این ایمان به خدا را حفظ کنیم و 

است، استفاده کنید و براي نبرد با ظالم و پیوند با مظلـوم   2براي شما حاصل شده
  .به کار برید

  
  )کاشان 1340 – 1362( مالباقري حسین شهید 
یاد تـو، اکنـون در زمـانی     به] نسبت[پس از عمري مصیبت و نافرمانی ! الهی

گویـان بـه راه    من هـم لبیـک  . شنوم نداي شهدا را ینگرم و م ام که می قرار گرفته
بخشـم و تقاضـاي مـن ایـن اسـت کـه        آنان که همان راه الهی اسـت، تـداوم مـی   

تان با اتحاد و یکپارچگی و حفظ وحدت، از جمهـوري اسـالمی تـا آخـرین      همگی
چون وقتی همت کنیـد و بـه پـا خیزیـد،     . هللا تعالیا شاء  لحظات دفاع نمایید؛ ان
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و نجعلهم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض «خداوند  ةنگرید که وعد یم
همـت  . نزدیـک اسـت، بلکـه در حـال اسـتقرار     ] نه تنها[ ١»ائمه و نجعلهم الوارثین

  .گمارید تا وحدتتان در مساجد و جماعات برقرار و گرم و صمیمی باشد
بپرهیزید و اتحاد خویش را حفظ ی افکن اصرار و تأکید به آن است که از تفرقه

  .مان بوده است یما از وحدت و همبستگ درپی هاي پی آري، این پیروزي. کنید
  

  )قم 1336 – 1360( لطفمنتظر عبدالنبی شهید 
یک پیام براي ملت شریف ایران که همیشه پشتیبان رزمندگان خود و پاسدار 

دارم که وحدت خود را که رمز پیـروزي اسـالم اسـت، حفـظ      ،هستند خون شهدا
عجـل اهللا  (ب امـام زمـان  ئـ ن روح خدا و فرمانده کل قـوا و نا نمایند و گوش به فرما

مسلمین و  3که سعادت 2، منجی عصر، یعنی امام خمینی باشند)تعالی فرجه الشریف
  .این است و مستضعفین دنیا در

  
  )قزوین 1334 – 1361( خانی موسی حسین شهید 

این پیـروزي کـه نصـیب مـا     ! برادران عزیز: ملت شهیدپرور ایران با چند کلمه
یـد گـوش بـه    پـس بیای . شده، چیزي نبود مگر اطاعت از رهبري و وحـدت کلمـه  

همواره، با اسـتکبار  . چه فرمودند با جان و دل پذیرا باشیمفرمان رهبر باشیم و هر
و سرسپردگان و منافقین داخلی ستیز کنیم و تـا نـابودي آنـان دسـت از مبـارزه      

                                                             
 5قصص؛ آیه  سوره -1
 باشید :وصیت در اصل - 2
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  .برنداریم
  

  )فیروزآباد 1345 – 1365( نارنج اهللا فرج شهید 
خواهم چند کالمی به عنـوان وصـیت    ام، می اکنون که قلم در دست گرفته هم
اندیشم، شهداي عزیز، در طول مدت انقالب و جنـگ یـادآور    آنچه می اما. بنویسم

از : ... اهللا توصـیه نمـایم    فقط چند تذکر الزم دانستم که بـه امـت حـزب   . اند شده
تفرقه و جدایی بپرهیزید که هر پیروزي، در گرو وحـدت و هـر شکسـت، بـر اثـر      

  .تفرقه و جدایی است
  

  )تهران 1345 – 1365( آبادي روزبهانیبین حسین شهید 
تر وصیتم بر شما این است که همیشه با هم باشید به عنوان یک برادر کوچک

و یگانگی و وحدت خود را از دست ندهید، چرا که در پناه ایمان و وحـدت اسـت   
هاي زمان غلبه کرد و مادامی که با هم باشـید، خداونـد بـا     توان بر شیطانکه می

  .فرماید طور که خداوند می شماست؛ همان
  

  )آبادنجف 1344 – 1361( نجفیان حیدرعلی شهید 
دانیـد کـه تنهـا چیـزي کـه باعـث        این را می! امت مسلمان و شهیدپرور ایران
پـس دسـت از تفرقـه و جـدایی      ؛]باشـد  مـی [پیروزي بود و هست، حفظ وحدت 

بردارید و به فرمایشات رهبر کبیر انقالب گـوش فـرا دهیـد و اطاعـت کنیـد کـه       
پیـروزي شـما در اطاعـت از     1باشـد و  اطاعت از امام، اطاعـت از رسـول خـدا مـی    
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هـا شـرکت    ها و نمـاز جمعـه   باشد و در نماز جماعت هاي این مرد کبیر می فرموده
  .نماز ستون دین استپیامبر  ةکنید که به فرمود

  
  )کاشان 1347 – 1364( نکویی خسرو شهید 

اي از توجه به خداي عالم بصیرت و حب والیت غافل نشوید که لحظه !عزیزان
. آخـرت خواهـد بـود   ] در[خسـران و باعـث پشـیمانی    ] باعث[حتی اندك توقف، 

 دعاهاي شما امـت شـهیدپرور و ایمـان و وحـدت    ] با[دعاها را فراموش نکنید که 
در کارها صـبور باشـید و   . کلمه و گوش دادن به امر والیت بود که ما پیروز شدیم

هـا آمـاده سـازید کـه      ها و ناروایی ها و ناکامی ها و مصیبت خود را براي تحمل رنج
  .گرداند تنها خداي متعال است که شما را به خیر برمی

  
  )خلخال 1344 – 1365( نوري اهللا ذبیح شهید 

زودتر به فریاد هل من ناصـر ینصـرنی لبیـک گوییـد و بـه       چههر !برادران من
] کـه این[ها بروید و این ناپاکان را از مملکتمان بیـرون کنیـد و دیگـر     طرف جبهه

ن رمـز  چـو . شکن قرن بیستم باشیدهمیشه گوش به فرمان امام امت، خمینی بت
  .است تپیروزي ما در گرو همین وحد

  
  )بوئین زهرا 1338 – 1364( آباديدنژاد سعینوري داود شهید 

کـنم بـه تقـوا، دوري از     شما امت عزیز، شهیدپرور و حـزب اهللا را وصـیت مـی   
چـرا کـه عامـل    . گناه، وحدت کلمه و اینکه براي خدا با هم برادر و مهربان باشید

در راه خدا کارها را با اخالص انجام دهیـد و  . دنیا زودگذر است. پیروزي شماست
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  .رضایت او را بطلبید
  

  )شهرخمینی 1345 – 1363( نوریان کوشکی حسین شهید 
سالم و درود بر شهیدان، از صدر اسالم تاکنون؛ مخصوصاً شـهیدان محـراب و   

قهرمان ایران که با وحدت و همیشه در صحنه بودنتـان،  ] و[شما مردم شهیدپرور 
  .زنید مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکاران جهان می

هوشیار باشید و وحـدت همیشـگی خـود را    ! ایران ۀاي مردم همیشه در صحن
بـه  « ؛»تفرقواو ال واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«. براي یک هدف یعنی اهللا، ادامه دهید

طـور کـه در شـعارهایتان     همـان  1».ریسمان خدا چنگ بزنیـد و پراکنـده نشـوید   
اگر وحدت گفتید، شما اهل کوفه نباشید و امام را تنها نگذارید و این را بدانید  می

و همبستگی شما مردم نبود، هرگز ایـن انقـالب بـه ایـن پیـروزي عظـیم دسـت        
این وحدت شما سرمشقی شده براي کشورهاي اسالمی و حتـی غیـر    2.یافت نمی

به اهـداف خـود دسـت     3توانند اند اگر همه با هم نباشند، نمی فهمیده] و[اسالمی 
  .ها خالی نماند هوشیار هستید؛ هوشیارتر باشید تا پشت جبهه. یابند
  

  )آبادنجف 1313 – 1363( نیکفر حیدرعلیشهید  
انقالب اسالمی ایران بـا تقـدیم هـزاران شـهید و معلـول و بـه رهبـري قائـد         

الشأن امام خمینی و وحدت و یکپارچگی مردم مسلمان ایـران و زیـر لـواي     عظیم
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هـا بـه ویـژه     امـا ابرقـدرت  . خود دست یافـت  ۀوالیت فقیه به پیروزي مراحل اولی
شان یعنی  ایادي داخلی لۀبردار نیستند و هر روز به وسی  مریکاي جنایتکار دستآ

و صدامیان به این انقـالب   شان همچون صدام ها و منافقین و ایادي خارجی لیبرال
کند کـه از خـون شـهیدان     انسانی و اسالمی هر فردي حکم می 1وجدان. تازند می

تقرار حکومـت عـدل جهـانی    حریم اسالمی خود تا پیروزي نهایی و اسـ ] و[اسالم 
  .2دفاع کند )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(حضرت مهدي

  
  )شهرري 1344 – 1364( وحدت محمود لطیف شهید 

خدا بر شما منت نهاد و این رهبـر را بـه سـویتان گسـیل     ! امت شهیدپروراي 
لی اهللا علیـه  ص(داشت تا با پیروي از مکتب همیشه جاوید اسالم و سنت رسول اکرم

امـام را تنهـا نگذاریـد و    ! پس اي برادر و خواهر. ، آنچنان زندگی کنید)و آله و سلم
دست بـه دسـت همـدیگر    : است من به شما این ۀتوصی. همیشه امام را دعا کنید

هـا ندهیـد کـه    دهید و منافقین را از صحنه به در کنیـد و هـیچ فرصـتی بـه آن    
ها بشتابید، زیرا بعـد   فعالیت کنند و اما هر چه زودتر به یاري رزمندگان در جبهه

المقدس از دسـت اشـغالگران    تا آزادي بیت. از جنگ با عراق، نوبت اسراییل است
رساند، حفـظ   یتنها چیزي که شما را به پیروزي م. مه داردشرق و غرب، جنگ ادا

به امید خداوند متعال . پس دست از تفرقه و جدایی بردارید. وحدت بوده و هست
  .شعار مرگ بر آمریکا و اسراییل و منافقین را فراموش نکنید
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  )شهرکرد 1345 – 1364( بنیهاشمی اهللاحجت شهید 
وحدت را بـه رهبـري امـام امـت در میـان       خواهم کهاز همشهریان عزیزم می

خودتان حفظ کنید که نـابودي دشـمنان اسـالم در گـرو وحـدت شماسـت و در       
تر نماز جمعه و دعاي کمیل و دعاي توسل سسـتی نکنیـد و   برپایی هرچه باشکوه
هـاي جنـگ را پـر    اید، به بزرگواري خود مرا ببخشید و جبههاگر از من بدي دیده

ها بر زمـین  شهدا را بر دوش بگیرید و نگذارید که اسلحۀ آنکنید و سالح خونین 
  .بماند
  

  )کاشان 1341 – 1365( همایونی داود شهید 
از او اطاعت کنیـد کـه   . دست از امام بزرگوار برندارید] گویم می[به ملت عزیز 

ل اهللا عجـ (الحسـن ابـن حجـت  ةاسالم است و او را تنها نگذارید که نمایند ةاو عصار
بـه  ] کـه [پشـت سـر او حرکـت کنیـد و وحـدت کلمـه       . است )فرجه الشریفتعالی 

انحـراف خـط و    1فرمایش او رمز پیروزي است را حفظ کنید و خداي ناکرده دچار
 ةباز نشوید که چه افراد ارزشمندي از دو طرف بر اساس ایـن مسـایل از دایـر    خط

  .خدمت و خدمتگزاري طرد شدند
مـن  ] اگـر ! [دوسـتان و همکـاران عزیـز   : وارماي به همکاران بزرگ چند کلمه... 

خـواهم کـه    نسبت به شما مرتکب خطا و غیبت و غیره شـده باشـم، از شـما مـی    
که سـخت محتـاج هسـتم و    ] کنید[دعایم . ها را فراموش و مرا عفو کنید گذشته

هـاي ایـن    خودتان در راه خدمت به مستضعفین سخت کوشا باشید که از سـرمایه 
وحدت کلمه و اطاعت کامل از دستورات رهبـر و ولـی    ۀایمملکت هستند و در س

                                                             
 دچار که: تیوص اصل در -1
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فقیه به کار خود که فقط باید براي رضاي خدا باشد، ادامه دهید و کار براي غیـر  
  .اي ارزش ندارد از خدا ذره

  
  )ارسنجان 1348 – 1365( همتی جشنی حسین شهید 

قدر این رهبر بزرگ، رهبري که وقتـی چشـم مسـلمانان    ! پرور اي ملت شهید
افتـد، اشـک از چشمانشـان جـاري      کشورهاي زیر ستم ستمکاران به عکسش می

وحدت کلمه را . گردد را بدانید و خدا را شکر گویید که چنین رهبري را داریم می
اطاعت از امر امام که همان امر خـدا اسـت،   ] و[با حفظ وحدت کلمه . حفظ کنید

نان اسالم شما را از امـام  مواظب باشید منافقین و دشم. توان به پیروزي رسید می
و از اسالم جدا نگردانند و همیشه در هر کجا هستید، هوشیار باشید و بدانید کـه  

باشد و دیـنش، دیـن اسـالم و حـزبش      ملتی که کتابش، کتاب اهللا یعنی قرآن می
اهللا و هدفش اهللا و راهـی را کـه انتخـاب کـرده اسـت، راهـی واحـد یعنـی           حزب

باشـد،   مـی  1ور شهیدان و استقبال از شـهادت در راه خـدا  رسیدن به اهللا و راه سر
  .باشد گاه شکست برایش وجود ندارد و نخواهد داشت و پیروز و سربلند می هیچ

  
  )مشهد 1342 – 1361( هنرور وقار حسین شهید 

یک نصیحت به پدر و مادر و دیگران دارم و آن اینکه مطیع اوامر امـام امـت و   
بـا اسـتقامت و مقاومـت و    . باشید) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(اهللا امام زمان شاء  ان

] درخـت [صبر و با بردباري به جنگ ادامه دهید و تا پیروزي نهـایی بجنگیـد تـا    
 شـاء   هـا آزاد شـود، ان   ساز، آبیاري شود و از قید شـیطان  اسالم، این مکتب انسان

                                                             
 خداست: تیوص اصل در -1
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یکـی  : چیـز بـوده  وحدت خود را از دست ندهید و بدانید رمز پیروزي مـا دو  . اهللا
  .وحدت کلمه و دیگري توحید کلمه

  
  )شهرخمینی 1340 – 1361( یوسفی حسین شهید 

. خواهم که دست از امام و روحانیت اصـیل و مبـارز برنداریـد    از شما مردم می
چون که اگر از روحانیت و امام جدا شویم، بدانیـد کـه انقـالب و اسـالم شکسـت      

در گـرو وحـدت و اتحـاد و حمایـت از امـام و      خورد و پیروزي انقالب و اسالم  می
کـه همانـا راه   ] را[خواهم که راه این شهیدان  از شما می. باشد روحانیت اصیل می

هاي به ناحق ریختـه شـده    رسان این خون پیام. باشد، ادامه دهید خدا و اسالم می
 همچنـین از . باشـد  باشید که پیام خون شهیدان، اطاعت از امام و والیت فقیه می

هـاي وابسـته بـه شـرق و غـرب را       هاي منافقین و گـروه  خواهم که توطئه شما می
ها کاري از پیش ببرند و با اتحادتان مشت محکمـی  خنثی کنید و نگذارید که آن

اهللا همیشـه حـق    شـاء   گویان شرق و غرب بزنید که ان منافقین و یاوه] دهان[به 
  .1پیروز بوده و پیروز خواهد بود

  
  )دزفول 1342 – 1361( جبیري ییوسف کریم شهید 

انقالب اسالمی فقط بستگی به ایران نـدارد، بلکـه انقالبـی    ! برادران و خواهران
روزي  2ایـن انقـالب هسـتند تـا بتوانـد     ] وار به[است جهانی که مستضعفین، امید

وحدتی کـه میـان شماسـت، آن را    . ها را از قید اسارت هر طاغوتی نجات دهد آن

                                                             
 است: تیوص اصل در -1
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مسـجدها  . که یکی از عوامل پیروزي انقالب اسالمی وحدت استحفظ کنید، چرا 
  .را که سنگري کوبنده علیه دشمنان اسالم است، حفظ کنید

] و[ما شهیدان از شما ملت شـهیدپرور  : پیامی دارم به ملت شهیدپرور ایران... 
خواهیم که امام عزیزمان، خمینی کبیر را تنها نگذارید و به رهبـري او   یانقالبی م

ت در دست هم و با وحدت کامل تا آزادي قدس پیش روید و بـا امپریالیسـم   دس
  .مال شودتا آخرین نفس نگذارید خون شهیدان پاي. خونخوار مبارزه کنید

  
  )املش 1343 – 1364( یونسی علیمحرم شهید 

والیت فقیه را به عنوان فردي مسـتحکم،  ! و اما شما ملت غیور و شهیدپرور... 
از ملـت  . وحدت را از یاد نبریـد کـه رمـز پیـروزي همـین اسـت       .پشتیبانی کنید

خواهم که در بطن انقالب باشند کـه اگـر غیـر ایـن شـد، شکسـت        یشهیدپرور م
  .خورید یم
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   وحدتنماد  نماز جمعه و جماعت؛: فصل سوم    
  

  )دورود 1337 – 1365( روانآ خدارحم شهید 
با آگاهی و میل باطنی خود در این راه مقدس قدم ...  روانآاینجانب خدارحم 

ل اهللا عجـ (ن لشـکریان امـام زمـان   یکرااز این دریاي ب 1اي روم تا قطرهگذاشته و می
تا در این موقع حساس از تاریخ بشریت، آخرین ضربات ] باشم[ )تعالی فرجه الشریف

رویم تا با قامـت روح   می. کاري بر پیکر پوسیده و رو به زوال صدامیان وارد نماییم
 شـاء   شکن وحدت را در جوار کربالي حسینی اقامـه نمـاییم؛ ان   خدا، نماز دشمن

  .اهللا
   

                                                             
 هم با يا قطره: تیوص اصل در -1
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  )تهران 1346 – 1364( آقایی احسان شهید 
که باعث وحـدت قلـوب    یدر سخت ینماز جمعه را رها نکنید، حت! عزیزان يا

  .گرددیمسلمین م
  

  )تبریز 1345 – 1365( بارنجی احمدپور علی شهید 
حجاب تو سنگر توسـت  ! مادرم! خواهر: پیامی دارم به تمام مادران و خواهران

ایـن دنیـا  گـذرگاهی    ] ... شهیدان برتر است[و سیاهی حجاب تو از سرخی خون 
؛ چـون  1دیها شرکت کنازهع جنیها و تشیپس در نمازجمعه است و جاي امتحان؛
در تـا وحـدت   ] شودحضور موجب میو این [ 2ندارد] وجود[ اجري بهتر از آن کار

مسلمانان زیـاد باشـد   یاد باشد و اگر وحدت ] در[ها ع جنازهیها و تشینماز جمعه
  . رودتر به پیش میاسالم سریع

  
  )تهران 1343 – 1363( ادهم فومنی حمیدرضا شهید 

خواهم که در پشت جبهه وحـدت و یکپـارچگی خـود را     یاز شما ملت ایران م
ها مطالعه، سازمان کثیف سـیا تنهـا راه نـابودي ایـن      بعد از سال زیرا. حفظ کنید

کـامالً هـم درسـت    . انقالب را جدایی انداختن بین صفوف این مردم دانسته است
در ] هـا [ها و تمامی نهضـت  زیرا نه این انقالب، بلکه تمامی انقالب ؛تشخیص داده

خود ثابـت کنـیم کـه    شود و ما باید با وحدت  یاثر نفاق و جدایی از هم پاشیده م
هـاي اعـالم    راه] از[انـدازد و   یچیـز مـا را از پـا نمـ      ملتی هستیم یکپارچه و هیچ

                                                             
 کنند :وصیت اصل در - 1
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اجد همبستگی ما با اسالم و انقالب این اسـت کـه در نمازهـاي جماعـت در مسـ     
تر برپـا کنـیم و بـا یکـدیگر دوسـت و       چه باشکوهشرکت کنیم و نماز جمعه را هر

  .مهربان باشیم
 

  )اصفهان 1346 – 1363( استکی آورگانی احمدرضا شهید 
و از  ]کنیـد [از تفرقه و دودستگی دوري کنید و همیشه وحدت کلمه را حفظ 

ان را در ها و هر مراسـمی کـه بایسـتی حضــور خــودت     نماز جماعت و نماز جمعه
  .نداریدصحنه نمایش دهید دست بر

  
  )صدوق 1347 – 1364( اسالمی کالنتري علیرجب شهید 

تـر   خواهم که هرچه باشکوه برادران و خواهران شهیدپرور استان یزد میاز شما 
هـاي   نماز جمعه را برگزار کنید و با وحدت خود مشت محکمی به دهان ابرقدرت

  .اید گونه که زده شرق و غرب بزنید؛ همان
  

   )تهران 1343 – 1362(پري  اسکندري علی شهید 
. کندانسان را از کارهاي بیهوده دور مینماز را به پاي دارید؛ که نماز، ! برادران

تـر  بین شما محکمنمازهایتان را سعی کنید با جماعت بخوانید تا وحدت ! برادران
ارتبـاط بـا   دارد و قرآن را بخوانید که قرآن دل را زنده نگـه مـی  . و استوارتر گردد

 توانیـد اگـر خلـوص   سازد و شما مـی هاي شما پدیدار میخداوند بزرگ را در قلب
  .نیت داشته باشید با خداي خود صحبت کنید
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  )فسا 1339 – 1361( اسمعیلی حمید شهید 
خـود یعنـی شـهادت     1قصـود اکنـون کـه بـه م   ! پدرم و مادرم و دیگر عزیزانم

روم، از شـما   باري از گناه به سوي خـداي خـود مـی    اکنون که با کوله] و[رسیدم 
: هرگز این دعا را فراموش نکنیـد ها این است که ترین آنچند تقاضا دارم که مهم

نماز جمعه را فراموش نکنید؛ » .تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار !خدایا !خدایا«
الهـی کوشـا    ۀپس در انجام این فریض. این اساس وحدت و یکپارچگی امت ماست

بخواهید رستگار شـوید،   ر کهاگ! عزیزانم. ترسدمی باشید که دشمن از این وحدت
  .اسالم عمل کنید ۀهی و قوانین عالیبه احکام ال

  
   )اصفهان 1344 – 1362( الرعایاامیناحمد  شهید 

نمازشب به پا دارید، نماز یومیه را فراموش نکنید، نمازهایتان را ! برادران عزیز
سر موقع بخوانید و با جماعت به جا آوریـد و در نمـاز جمعـه شـرکت کنیـد کـه       

  .و جماعت شما خوف و ترس دارنداین وحدت و هماهنگی  دشمنان شما از
  

  )تبریز 1343 – 1362( اقدم یاوالد عبداله اصغر شهید 
کنم که پشتیبان امام باشـند و در نمـاز   تمام برادران حزب الهی توصیه می به

هـا شـرکت بکننـد و بـا ایجـاد      اسم مذهبی دینی و در تشـییع جنـازه  جمعه و مر
دشمنان به عظمـت اسـالم پـی    صفوف منظم، وحدت مسلمین را نشان بدهند تا 

  .ببرند تا شاید از این طریق به آغوش اسالم برگردند
  

                                                             
 معبود: تیوص اصل در -1
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  )تهران 1342 – 1362( مهر ایمانی احمدشهید  
وصیت من به شـما ایـن اسـت کـه هـیچ وقـت امـام را تنهـا         ! اي عزیزان من

مگذارید و همیشه دعا به جان رهبر عزیزمان بکنید و همیشه نماز و روزة خـود را  
آورید؛ چرا که نماز ستون دین است، نماز جمعـه را رهـا نسـازید؛ چـرا کـه      به جا 

  .شکن استآفرین و دشمننماز وحدت
  

  )اهر 1348 – 1366( باباجانی علیشهید  
و لبیـک   ادهامـام خمینـی گـوش د    حضرت »هل من ناصر ینصرنی«به نداي 

. اسـت، شـرکت نماییـد    ریندشمن شـکن و وحـدت آفـ    در نماز جمعه که .گویید
فعـال شـرکت    مناً در دعاي کمیل و توسل و سایر مراسمات مـذهبی بـه طـور   ض

  . نمایید
 

  )تهران 1341 – 1361( باباخانی وئردياهللا شهید 
هم که در نماز جمعه و نمـاز  خوا یتر، از شما مکوچکمن به عنوان یک برادر 

 يکمیل و توسل شرکت کنید و همیشه در پرتـو رهنمودهـا   يها و دعاهاجماعت
  .وحدت خود را حفظ کنید یامام خمین

  
  )زرین شهر 1345 – 1361( زيیباغبانی ر احمد شهید 

پرور ایران این است که به رهنمودهاي امام عزیز گوش پیام من به ملت شهید
ما ضرر برسـانند و در  خبر به انقالب از خدا بی فرادهند و نگذارند که این منافقان

  .سنگر وحدت نماز جمعه شرکت کنید
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   )اردبیل 1346 – 1365( باقري خیرآبادي اصغر شهید 
همچنان در صحنه و در همه جا و همـه حـال   ! یبرادران و خواهران حزب الله

اسـت بـر    یمستحکم و مقاوم باشید که یـک لحظـه غفلـت شـما فرصـت عظیمـ      
و وحدت خـود و شـرکت در    یو با یکپارچگ مان؛یدشمنان اسالم و انقالب اسالم

دشـمنان منـافق صـفت، بـه ثمـر       يهـا جمعه و جماعات نگذارید توطئه ينمازها
  .برسد
  

  )بوانات 1348 – 1365( براتیعبداهللا شهید  
امت حزب اهللا وصیت دارم که نماز جمعه را فراموش نکنید کـه ایـن   ] شما[به

  . دهدو یکپارچگی شما را نشان می وحدت
  

  )بهار 1339 – 1361( به جامه احمدعلی شهید 
تـرین  بزرگها که حفظ کنید و با شرکت در نماز جمعهوحدت را ! ... اي مردم

-ابرقـدرت سالح ماست در مقابل دشمن کوتاهی نکنید و مشت محکمی بر دهان 
  .هاي جهانی بزنید

  
  )اهواز 1342 – 1361( بیگلري ابراهیم شهید 
 تـرین عبـادتی اسـت کـه تمـام     بـزرگ نماز جمعه از یادتان نرود کـه   ! ...مردم
ترسند چون ایـن نمازهـا،   میها و نمازهاي وحدت ها از همین نماز جمعهابرقدرت

  .کندیم را متحدها آنکنند و همۀ یم 1وحدت انسان را بیشتر
                                                             

 به یکدیگر نزدیک  :وصیت در اصل - 1
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  )دزفول 1345 – 1361( پویا حمیدرضا شهید 

شـکن   به جماعت بخوانید و در نمـاز دشـمن  سعی کنید که نمازهاي یومیه را 
دسـت در  . .... جمعه شرکت کنید کـه دشـمن از وحـدت مسـلمین وحشـت دارد     

ایسـتیم و  ه سنگر در مقابل دشـمنان اسـالم مـی   دست هم، پا به پاي هم، سنگر ب
مـا بـراي    کنـیم کـه  یدهیم و تا آخرین لحظـه مبـارزه مـ   باج به هیچ قدرتی نمی

  .جنگیمپیروزي اسالم بر کفر می
  

  )اصفهان 1344 – 1361( تگریان رضاعلی شهید 
کنم که براي این حقیـر نـاراحتی نکنیـد و از تمـام     از کلیۀ دوستان تقاضا می

کنم که به عنوان وصیت از من بپذیریـد کـه فقـط    دوستان و برادرانم خواهش می
 براي رضاي خدا درس بخوانید و هرکاري که دارید براي رضاي خدا انجـام دهیـد  

نمـاز جمعـه را تـرك    . مت کنیـد در آینده فقط براي رضاي خدا به جامعه خدکه 
را بـراي  ما اید، هرگاه شاي کسانی که ایمان آورده«: است که در قرآن آمده نکنید

تان را رها کنید ه ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارتالحال بفی نماز جمعه بخوانند
و  1».گر بدانید براي شما بهتر خواهد بـود از هر تجارت ا) نماز جمعه(که این نماز 

 هاي شرق و غرب را به خاك مالیده، رها نکنید؛این سنگر که پشت تمام ابرقدرت
ها و وحدت مسلمین زنده خواهـد مانـد و در غیـر    جماعت زیرا اسالم به این نماز

  . این صورت اسالمی باقی نخواهد ماند

                                                             
 ان لکم ریخ ذلکم عیالب ذروا و اهللا ذکر یال فاسعوا هالجمع ومی من هللصال ينود اذا آمنوا نیالذ هایا ای« - 1

 9؛ سوره جمعه، آیه »تعلمون کنتم



 

 )6(دانامه شهگزیده موضوعی وصیت      112

 

  )الرستان 1344 – 1364( جعفري بابا حسن شهید 
باشـد،  یمـ  ن سـالح مـا  یتـر بـزرگ د و در نماز جمعه کـه  یوحدت را حفظ کن

  .دیشرکت کن
  

     )آران و بیدگل 1344 – 1363( جوکارآرانی ابوالقاسم شهید 
تر برگزار کنید، در صحنه حضور داشـته  باشکوه چهنماز جمعه و جماعت را هر

  . باشید، وحدت کلمه را حفظ کنید که دشمن از وحدت شما هراس دارد
  

  )اردکان 1341 – 1361( حاج احمدي اسماعیل شهید 
ن سـالح ماسـت   یتـر بزرگد و با شرکت در نماز جمعه که یوحدت را حفظ کن

  .دیجهانخوار بزن يهاابرقدرتبر دهان  یدر مقابل دشمن، مشت محکم
   

  )اسفراین 1343 – 1363( زادهحاجیاصغر علیشهید  
به نماز جمعه اهمیت بدهید که ستون محکم جمهـوري اسـالمی و حبـل اهللا    

  . براي وحدت امت است
  

  )شوشتر 1341 – 1361( حسنی علیجان شهید 
هـاي  سـخنرانی   هـا و راهپیمـایی در جماعات مانند نماز جماعت، نماز جمعه، 

ترسـند و در  مـی  مسـلمین  مذهبی فعاالنه شرکت کنید چون دشمنان از وحدت 
راه صادر کردن انقالب اسالمی به سراسر گیتی کوشا بوده و حـافظ خـون شـهدا    

  .باشید
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 )تبریز 1347 – 1366( زادهحسین رضاعلی شهید 
پـس  . خواهم که همیشه از والیت فقیه پشتیبانی کننـد از امت شهیدپرور می

گاه مسلمین جهان، نماز وحدت را به امامـت روح  اولین قبله فتح قدس عزیز،] از[
  . اهللا اقامه کنید

  
  )فومن 1344 – 1363( دوستحق جمشید شهید 
! هاجهادگران جمعه يکنندگان به قسط و اامیق يا! نمازگزاران جمعه يشما ا

 یکپـارچگ ید تـا دشـمن از وحـدت و    یـ شما سنگرها را همچون کوه مستحکم کن
  .دیتر برگزار کنباشکوهجمعه را هرچه  يل گردد و نمازهایشما خوار و ذل

  
  )قم 1347 – 1365( خوش فکر رضایعل شهید 

با وحدت خود مشتی به دهان آمریکا بزنید و سعی کنید بـا شـرکت در نمـاز    
  .ها مشتی به دهان آمریکا بزنیدجماعت

  
  )زنجان 1347 – 1366( داداشی اهللاعزت شهید 

خواهم که در دعاي کمیل و دعاي توسل و نمـاز وحـدت   و از شما عاجزانه می
مسـجدها را خـالی   . چه داریم از این دعاها داریـم زیرا ما هرفعاالنه شرکت کنید؛ 

  .نگذارید که به فرموده امام عزیز، مسجد سنگر است
  

  )تویسرکان 1340 – 1365( دالوري علی شهید 
جماعات دیگر که مظهر شـکوه و وحـدت و عظمـت     ]نماز[در نماز جمعه و ...
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  .اسالم و مسلمین است شرکت فعال نمایید
  

  )یزد 1345 – 1361( یدهقان بنادک جمال شهید 
د و یـ جمعه و جماعت شرکت کن يدپرور در نمازهایدوارم که شما امت شهیام

  . ن استین سنگرها حافظ وحدت مسلمیکه ا 1ت پر کنیدیمساجد را از جمع
  

  )نیشابور 1344 – 1361( دهنوي علی شهید 
تر به فلسـطین هجـرت   باید با ایمانی راسخ ما باید بعد از رهایی کربال و نجف،

کنیم، نماز وحدت را به امامت امام عزیزمان در بیت المقـدس، بعـد از رهـایی آن    
. سرزمین پاك که شـهیدان بسـیاري داده، همـراه بـا کـاروان شـهیدان بخـوانیم       

  . شهیدان از همه ما جلوتر در نماز وحدت شرکت دارند
  

  )تهران 1345 – 1362( آباديذوقیان نوش محمد شهید 
وحـدت را حفـظ کنیـد و بـا شـرکت در نمـاز       ! دوستان، آشنایان، همشهریان

هـاي  باشد، مشت محکمـی بـر دهـان ابرقـدرت    ترین سالح ما میجمعه که بزرگ
جهانخوار بزنید و مبادا امام امت این قلب و این هدیـۀ خـدا را تنهـا بگذاریـد و از     

  .کمال انسانینماز شب کوتاهی نکنید که این راهی است براي رسیدن به 
  

    )کوهپایه 1348 – 1366( رجایی عبداهللاشهید  
وحــدت و یکپــارچگی خــود را در نمــاز جماعــت حفــظ کنیــد و  ! ...اي ملــت

                                                             
 کرده :وصیت در اصل - 1
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  .نگذارید این صفوف جماعت خالی بماند
  

  )خمینی شهر 1345 – 1362(ش رزازاده اصغرشهید  
نمـاز  وحدت راحفظ کنیـد و بـا شـرکت در    ! دوستان و آشنایان و همشهریانم

هاي جهانخوار بزنید و مبادا امام، این قلب جمعه مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
امت و این هدیۀ خدا را تنها بگذارید و از نماز شب کوتاهی نکنید کـه ایـن راهـی    

  .است براي رسیدن به کمال انسانی
  

  )دزفول 1346 – 1365( زاده گندم حمید شهید 
العاده بدهنـد و همیشـه    قرآن اهمیت فوقبرادران و خواهران عزیز به جلسات 

نمازهـا را همیشـه بـه    . در آن شرکت نمایند که شکست دشمنان ما در آن اسـت 
نماز جمعه را تـرك نگوییـد و همیشـه در    . وحدت است ۀجماعت بخوانید که مای

  .دعاهاي کمیل و توسل شرکت کنید؛ اگر چه من این کارها را نکرده باشم
  

  )شیراز 1336 – 1362( زکیان اکبرعلی شهید 
نمـاز جمعـه و    کنم به حفظ وحدت و شـرکت یکپارچـه در  شما را وصیت می

  و انقـالب اسـالمی   و حفظ مسـاجد، حفـظ اسـالم    ] نماز[ جماعات؛ چرا که حفظ
یکپـارچگی در  ] و[بر شما باد وحدت ! اي امت سلحشور! پس اي عزیزان. باشدمی

  .سایۀ رهبري امام امت
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  )میانه 1339 – 1361( سرانجام دیجمش شهید 
انـد  هـا را خـورده  ابرقـدرت  يهاچهین بازیخواهري که گول ا سخنی با برادر و

 ید، از عناد و دشمنیبه دامن اسالم برگرد! برادر و خواهر گول خورده يدارم که ا
تکـاران قـرار گرفتـه، دسـت     یم که از هـر طـرف مـورد حملـۀ ابرجنا    ین رژیه ایعل

د، یـ اد کـه چقـدر در خطـا بـوده    یابیید درمیرت نگاه کنیچشم بصد، اگر با یبردار
د اگر با صـداقت دل بـه درگـاهش    ید، باور کنید و از خدا طلب مغفرت کنیبرگرد

نـد از اسـالم بریـده،    ینکـه بـه شـما بگو   ید از اینترس. بخشدید شما را میآور يرو
شـما را همدسـت   نکـه  ید از اید به مرگ کنند، نترسینکه شما را تهدید از اینترس

د که قطـره مانـدن   ییاید، بیوندین ملت بپید به اییاید، بییایارتجاع قلمداد کنند، ب
  ، شـما را بـه فسـاد    يمـاد  يهـا د که مکتبییایم، بیا بشوید درییایندارد، ب یارزش

   را کـه   ید وحـدت ییایسوزد، بیر به شما نمیچ وقت دل غید که هییایکشانند، بیم
 يهـا يل، در عـزادار یـ کم يها، دعاهاد، در نمازجمعهیاوریوجود بد به یخواستیم

  . دیسم را درك کنیالیبا امپر ید و مبارزة واقعییایب )علیه السالم(نیحس
  

  )زنجان 1347 – 1365( سلطانی داود شهید 
نداي رزمندگان که نـداي لبیـک بـه امـام     ] به[گونه  حسین! اهللا اي ملت حزب

هـا را خـالی    و جبهـه  2از کربالي جنوب و غرب اسـت، لبیـک گوییـد    1عزیزمان و
هایش گـوش فـرا    نکنید و همچنان امام را یاري کنید و از او جدا نشوید و به پیام

فرماید مسجد سنگر اسـت   طور که امام می همان. دهید و مسجدها را خالی نکنید

                                                             
 که: تیوص اصل در -1
 دییگو کیلب همراهشان: تیوص اصل در -2
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دشـمن از نمـاز   تـر بـه جـا بیاوریـد کـه       چـه باشـکوه  جمعـه را هر  و نماز وحـدت 
مریکـا  آگویان امپریالیسم  افتد و با مشت بر دهان یاوه شکن شما به لرزه می دشمن

چـه زودتـر   لی و جنسی و جسمی کمک کنیـد تـا هر  ها از نظر ما بزنید و به جبهه
عجـل اهللا  (اي براي ظهـور مهـدي موعـود    تمامی دشمنان اسالم نابود شوند و زمینه

  .اهللا شاء  باشد؛ ان )تعالی فرجه الشریف
 

  )اصفهان 1340 – 1361( سنونی اصغرعلی شهید 
. من گریه نکنیـد و بـراي امـام حسـین گریـه کنیـد       1کنم که برايوصیت می

دعاهاي توسل و دعاي کمیل و  نماز جمعه و ] در[همیشه وحدت داشته باشید و 
 جماعت شرکت کنید و از خدا بخواهید که امام را تا انقالب مهدي بـراي مـا نگـه   

  .دارد
  

  )گرمسار 1341 – 1365( شهروي عبداهللا شهید 
از والیـت  ! اي مردم که تمام جان و مال خود را در قبال این انقالب فدا کردید

هـا جـدا   فقیه و امام عزیز پیروي کنیـد و همیشـه یـار و یاورشـان باشـید و از آن     
نشوید و وحدت خود را حفظ کنیـد و مسـاجد را پـر نماییـد و نگذاریـد مسـاجد       
خالی بماند چون انقالب از درون همین مساجد و جماعات به وقـوع پیوسـت و از   

و . خواهند بین ما تفرقه باشـد تفرقه و جدایی پرهیز نمایید که دشمنان اسالم می
توانیـد  با وحدتتان بود که پشت مستکبران را به  لرزه درآوردید و تا آنجا کـه مـی  

  . نماز برویدنمازها را به جماعت بخوانید و همیشه به 

                                                             
 نزد در :وصیت اصل در - 1
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نکنید که  1یدر اجراي احکام اسالمی سست! اي دانش آموزان دبیرستان عشق
ها خونشان را براي به پا داشـتن همـین   آن. راه حق هستید 2يمدیون خون شهدا

را از روحانیـت   3مواظـب باشـید کـه شـما    ! احکام جاري نمودند و اي یاوران قرآن
انـدازان و دشـمنان اسـالم    تفرقـه     و با وحدت خود مشتی بر دهان 4جدا نسازند

  .بزنید
  

  )تهران 1343 – 1364( یالزمانصاحب جوادشهید  
د؛ از یـ ز بـا ظالمـان بود  یشه همراه من در سـت یز که همیشما دوستان عز يبرا
ن است تـرك  یدهندة مسلمخواهم که نماز جماعت و جمعه را که وحدتیشما م

چـه  د کـه مـا هر  یـ قرآن شـرکت کن ل و توسل و جلسات یکم يد و در دعاهاینکن
  .میشما دار ين دعاهایم از ایدار

  
  )خمینی شهر 1344 – 1364( صالحی ورنوسفادرانی مهدي شهید 

به نماز، مخصوصـاً نمـاز جماعـت و نمـاز جمعـه کـه خـاري اسـت در چشـم          
دشمنان شرق و غرب، اهمیـت بدهیـد؛ از روحانیـت مبـارز و انقالبـی پشـتیبانی       

روحانیت جدا شوید؛ با هم وحدت داشته باشید و با این وحدت بـا  کنید؛ مبادا از 
  .هاي سیاسی و منافقین و ضدانقالب مبارزه کنیدگروه
  

                                                             
 سست :وصیت اصل در - 1
 شهدا :وصیت اصل در - 2
  شما نیب :وصیت اصل در - 3
 سازند :وصیت اصل در - 4
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  )سمنان 1343 – 1362( طاهر کرد دیجمش شهید 
ل یـ توسل و کم يها و دعاهاجماعتبه نماز جمعه ها و نماز  1!دپروریامت شه

ن و یانقالب تا االن بـا انسـجام و وحـدت و همـ    ن ید که واهللا ایعاشقانه بشتاب... و 
  .به پا مانده... ها و توسل ين دعایل و همیکم ين دعاهایهم

  
  )شهرري 1345 – 1362( زادهعباس دیجمش شهید 

 يد و با شرکت در نمازهایوحدت را حفظ کن! انمیان و همشهریدوستان، آشنا
 يهـا بـر دهـان ابرقـدرت    یباشد، مشت محکمـ ین سالح ما میترجمعه که بزرگ
امام . دیۀ خدا را تنها بگذارین هدین قلب و اید و مبادا امام امت، ایجهان خود بزن

  .دیرا دعا کن
  

  )شیراز 1344 – 1360( یعباس جالل شهید 
ن جامعه خواستارم که با شرکت در گشـت شـبانه و   یو از برادران و خواهران ا

ان یـ گواوهیـ بردهـان   یوحدت و نمـاز شـب، مشـت محکمـ     يهاداشتن نماز به پا
و  ینفسـان  يد و از دل بستن به هواهایب نفس کنیه و تهذیخود را تزک و 2بکوبید
  . دیکن یپوشا چشمیمال دن
  

  )یاسوج 1342 – 1362( پورعلی عزیزاهللا شهید 
خواهشی که از شما دارم این است که هیچ وقت سنگر مسـاجد و  ! اي عزیزان

                                                             
 ...خداي ناکرده به نماز :وصیت در اصل - 1
 کوبیدن :وصیت در اصل - 2
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ن جمعه را رها نکنید؛ زیرا این دو هستند که وحدت الهی و کالم الهی را بـی نماز 
  .  کنندما مستحکم می

جبهه را هرگز فراموش نکنید، دعاها را هیچ وقـت فرامـوش نکـرده، اخـوت و     
نگذارید منافقین بین شما رسوخ کنند، سنگر . برادري را به همدیگر ادا کنید مهر

و روحانیـت   پشـتیبان والیـت فقیـه    رها نکنید، نماز جمعه و جماعت و وحدت را
تهیدستان را همیشـه  ] و[ مستمندان و دشمن ستمگران باشید مبارز باشید، یاور

  .به یاد آرید
  

 )رشت 1349 – 1365( فکري جوان عبدالحسین شهید 

نگر و دیگران این است کـه وحـدت را حفـظ    سوصیت من به شما مردم عزیز 
بـه شـما   . و مشت بـه دهـان شـرق و غـرب بکوبیـد      بار دیگر متحد بشوید. بکنید

. ها شرکت کنید و اختالفات را کنـار بگذاریـد  کنم که در نماز جماعتسفارش می
  . استفاده کنند] سوء[نگذارید از اختالفات، منافقان 

  
  )همدان 1341 – 1365( فالح حسین شهید 

-نتوانسته آمریکا و شوروي از وحدت ما است که تا حال کاري! خانوادة عزیزم
دعـا  . سیاسی جمعه را فراموش نکنید -شکن و عبادينماز دشمن. اند انجام دهند

  .براي امام را از یاد نبرید
  

  )مرودشت 1341 – 1365( قاسمی پلنگی خداکرمشهید  
فکرتان را باز کنید که گول شرق و غرب را نخورید و اهالی ! اهللا  اي امت حزب
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یـداهللا مـع   : خوانم که دست خداوند با جمع اسـت  روستایم را به نماز جماعت می
جهاد و وحدتی که داشـتیم، شـاه و   ] با[الجماعه و مشاهده کردید که اول انقالب 

  .مریکا را چگونه از کشور ایران بیرون کردیمآنوکر 
  

  )بروجن 1338 – 1364( اي قلعه خسرو شهید 
اهللا تـأثیر   شـاء   کنم که ان]می[رسد که به شما سفارش  به ذهنم می 1لیئمسا

کند  اینکه خداوند متعال در قرآن وحدانیت را براي خود تعیین می: خواهد داشت
شود وحـدت امـر    ، معلوم می٢»تفرقواو ال ]جمیعاً[واعتصموا بحبل اهللا «: فرماید و می

در حفظ وحدت کوشا باشید و بر شماست حفـظ  بنابراین  پس. بسیار بزرگی است
  .معهبهترین سنگر وحدت، نماز ج

  
  )تاکستان 1347 – 1365( قهرمانی خسرو شهید 

اهللا، بـرادران و خـواهران و     پدر و مادر عزیزم و شـما شـنوندگان عزیـز حـزب    
ــی    ــا م ــان را از آن خــداي یکت ــال و جانت ــه م ــادران ک ــدران و م ــد پ ــادا ! دانی مب

هاي منافقین داخلی و بوق تبلیغاتی شرق و غرب شماها را سسـت کنـد    گویی یاوه
که از انقالب اسالمی سپري شده و با صدام کـافر   3سال 8ناکرده، بعد از  و خداي
هاي شـهید داده و حتـی    سال در جنگیم، با این همه ایثارگري و جوان 7به مدت 

هاي بعثـی را بـه خـاطر بیاوریـد کـه چگونـه        عراقی ۀهاي ناجوانمردان اگر بمباران

                                                             
 که یلئمسا: تیوص اصل در -1
  103سوره آل عمران؛ آیه  -2
 سال 8 از بعد یلغزش: تیوص اصل در -3
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ها را بـه خـاك و خـون     ارستانهاي بیم هاي باردار و نوزادان در قنداق و مریض زن
! ولی نه؛ به توفیق خداوند منـان، تـو اي ایرانـی   . ایجاد شود] لغزشی[کشیده بود، 

اهللا صـفوف تظـاهرات و داخـل سـنگرها و نمـاز       شاء  مانی و ان استوار و مقاوم می
تـر بـه    تـر و منسـجم   چه مسـتحکم سیاسی جمعه را هر -ها و نماز عبادي جماعت

  .درآیند 1ها و عمالشان به لرزه وحدت تو ابرشیطانآوري تا از  جاي می
  

  )جهرم 1345 – 1363( کارگرفرد لعبدالرسوشهید  
خواهم کـه در نمـاز جمعـه و جلسـات مـذهبی و      از شما می! برادر و خواهرانم

. وحـدت داشـته باشـید   . شرکت کنیـد  )لیه السـالم ع(خوانی اباعبداهللا الحسینروضه
امام جمعـۀ عزیزمـان را   . آمریکا را به لرزه درآوردهها است که پشت همین وحدت
گوش به حرف امام جمعه باشید که اطاعـت از امـام جمعـه، یعنـی     . تنها نگذارید

  .اطاعت از امام عزیز
  

  )تبریز 1345 – 1365( کاظمی حمید شهید 
را که با خون هزاران هزار شـهید   یشما را به خدا انقالب اسالم! اي ملت عزیز

  :و معلول به ثمر رسیده، حفظ کنید که چند شرط الزم دارد
ایمان قوي و محکم به معبود جهان و مبـارزه بـا نفـس کـه همـان      : شرط اول

  .جهاد اکبر است
ـ  ۀهمـان ترجمـ  (چنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشـوید  : شرط دوم  ۀآی

وحـدت  . ماست ۀوحدت در نماز جمع. استبقاي شما در وحدت شم). قرآن است

                                                             
 لرزه بر به: تیوص اصل در -1
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  ... وحدت در مراسم عزاداري حسینی است. هاست در دعاي کمیل
  

  )آران و بیدگل 1334 – 1362( آرانیکمال اکبرعلی شهید 
کنند بیفزاي و ن ما که از مرزهاي ما پاسداري میبر شمار سربازا ! ...پروردگارا

سنگرشـان را  از آسـیب شکسـت در امـان     بر دشمن کارگر کـن و  ] را[حربۀ آنان 
گیر و جمعیتشان را به هنگام دفاع، از پریشـانی ایمـن سـاز و بـه تـدبیر خـویش       

شـان  و وصلشان را از هم مگسـل و هدف  صفوفشان را به هم بپیوند و رشتۀ وحدت
هـاي  بر و صـولت پیروزشـان گـردان و حیلـه    را همواره یکتا گردان و در سایۀ صـ 

  ...  ا پیروزي مقرون ندارنظامیان را همیشه ب
هاي امام عزیزمان گـوش  سفارش من به امت شهیدپرور این است که به حرف

آورید و همیشه در صحنه حاضـر  ان گهربار او را به مرحلۀ عمل درفرا داده و سخن
سیاسی را حفظ کنید کـه دشـمن داخلـی و     -نماز جمعه، آن نماز عبادي. باشید

را برپا  1هرچه بیشتر با وحدت بیشتر این فریضه .خارجی از این نماز وحشت دارد
  . دارید
  

  )زرین شهر 1325 – 1362( کرمی چمگردانی خداداد شهید 
نمـاز جماعـت را تـرك     :اینجانب چند سـفارش بـه شـما دارم   ! اي مردم غیور

کـه عاشـق خـدا هسـتند و      2فرزندان خـود را . نکنید و وحدت خود را حفظ کنید
هـا را گـرم نگـه     ها بیاینـد و پشـت جبهـه    عالقه به جبهه دارند، بگذارید به جبهه

                                                             
  هیفرض  :وصیت اصل در - 1
 خود فرزندان از: تیوص اصل در -2
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  .دارید
  

  )خمینی شهر 1345 – 1362( مجیري فروشانی علیرجب شهید 
هـا و جماعـات را تـرك نکنیـد و وحـدت و       خواهیم که نماز جمعـه  از شما می

ها را به خـاك   ضد انقالب داخلی و ابرقدرت ةیکپارچگی خود را حفظ کنید و پوز
  .بمالید
  

  )فالورجان 1343 – 1360( مرادي قهدریجانی حیدرعلی شهید 
امـام امـت،   ة خواهم در نماز جمعه که به فرموده از شما برادران و خواهران می

 ۀمذهبی است شرکت کنید و با وحدت کلمـ  -شکن، یک نماز سیاسی خمینی بت
گویـان   خود و با شعار اهللا اکبر، ال اله اال اهللا مشت محکمی بر دهان منافقان و یاوه

  .بزنید
  

  )آران و بیدگل 1343 – 1361( مشتعل حسین شهید 
کنم کـه   در راه این انقالب کوشا باشید و از شما تقاضا می! اي خواهران عزیزم

نمـاز   1وحدت شما درعبادي جمعه حتماً شرکت کنید که این  -در نماز سیاسی 
  .هاي شرق و غرب است جمعه مشت محکمی بر دهان این ابرقدرت

خواهم که امام و روحانیت متعهد را تنها نگذاریـد و   از شما امت قهرمان می... 
  .وحدت خود را حفظ کنید

  
                                                             

 نیا در: تیوص اصل در -1
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  )اصفهان 1344 – 1360( مهدي جبار حمید شهید 
 ۀنامبرادران و خواهرانی که این وصیت شرعی خودم به تمامی ۀبه سبب وظیف

یشه به فکـر  نماز را کوچک نشمارند و هم ۀکنم که مسأل خوانند، توصیه می مرا می
امام عزیزمان را تنهـا نگذارنـد و همیشـه    . قلوب است ةکنندخدا باشند که او آرام

 ]مبـادا [پیروي خودشان را از ولی امر زمان خود با شعار و عمل اعـالم دارنـد کـه    
ترنـد، مقاصـد شـوم خـود را      ها که از انقالبیون هم انقالبی این منافقین و گروهک

وحدت خودتان را حفظ کنید و نمـاز جمعـه را فرامـوش نکنیـد کـه      . انجام دهند
مجـالس دعـا را   . افزایـد  هاست که بر وحدت و پاکی همگان می همین نماز جمعه

  .ی نفس خود بکوشیداالمکان با شور و شوق شرکت کنید و در جهت پاک حتی
  

  )خمینی شهر 1344 – 1362( موسوي درچه نسیدحس شهید 
وحدت خود را حفظ کنید و در نمازهاي جمعـه  ! اهللا و قهرمان شما امت حزب

انـد، از ایـن   و جماعات شرکت کنید و بدانید کـه دشـمنان هرچـه ضـربه خـورده     
  .توحدت و انسجام شماس

  
  )مراغه 1346 – 1363( میرسالمی فردوسی حسین شهید 

را رها کنید و با وحدت و یقـین، اعمالتـان   ... غیبت و ریا و تفرقه و معصیت و 
  .رضاي خدا انجام دهید که دنیا چندي بیش دوام ندارد] خاطر[را در دنیا به 

شـرك و غیـر خـداها     1جهاد را بر آسایش و وحدت را بر تفرقـه و خـدا را بـر   
  .ضوانی شویدترجیح دهید تا سرافراز و سعادتمند و ر

                                                             
 همه بر: تیوص اصل در -1
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عمـل برسـانید کـه     ۀوحدت را در نماز جمعه و جماعـات و دعاهـا بـه مرحلـ    
  .دشمنان اسالم از وحدت مسلمین، سخت وحشت دارند

  
  )سمنان 1342 – 1361( ناظمیان حسین شهید 

خـواهم در نمـاز جمعـه، ایـن نمـاز       امت شهیدپرور ایـران مـی   1ام و از خانواده
  .کمیل شرکت نماییدآفرین و دعاي  شکن و وحدت دشمن
 

  )الرستان 1338 – 1361( زاده نجیب اهللا رحمت شهید 
. بـرم  گفتم که شما را به کربال مـی  یادت هست که همیشه به تو می! مادر جان

روم تا به عهد خود وفا کنم و با خـون سـرخ خـود سـند آزادي کـربال را       حال می
و کـربال بـه امامـت    امضا کنم تا تو و هموطنان عزیزم، نمـاز وحـدت را در قـدس    

  .خمینی کبیر بخوانید
  

  )فالورجان 1347 – 1362( نوروزي حسین شهید 
محرم که ماه خون و شهادت و ماه پیروزي خون بر شمشـیر   2امیدوارم در ماه

، دشمنان اسالم مغلوب گردند و در این مـاه بـه اتفـاق بـرادران ارتشـی و      ]است[
  .عازم کربال باشیم و نماز وحدت در نجف به جاي آریم 3یسپاه
  

                                                             
 گرید و: تیوص اصل در -1
 سال: تیوص اصل در -2
 سپاه: تیوص اصل در -3
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  )تهران 1347 – 1365( خواهوطن داود شهید 
مکتب، مکتب عقیـده و جهـاد و   : السالم فرموده است امام حسن عسکري علیه

شهادت و خط ما، خط سرخ کشته شـدن در راه خـدا و حفـظ نظـام و حاکمیـت      
بـه قـدس برویـد تـا      )لیه السالمع(حسین اهللا از کربالي خونین شاء  ان. اسالم است

اهللا تعـالی   شـاء   ان: طور که رهبر کبیر انقالب، امام خمینـی فرمـوده اسـت    همان
  .برویم قدس و نماز وحدت بخوانیم
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  129      »دفتر سوم«دت وحـــــ
 

  
  
  
  
  

  
  

   جبهه انقالبوحدت در لزوم  :چهارمفصل    

  
  )هشترود 1349 – 1365( آبدارجویی اسماعیل شهید 

این مملکت هستند؛ کـه  ] ان[سازاست که آیندهم به دانش آموزان تاولین وصی
حقایق قرار گیرند و سخنان  بزرگان و اسـتادان   يخوب درس بخوانند و در راستا
. بیاموزند و بر بـرادران کوچـک خـود بیاموزنـد     ياعزیز را گوش دهند که تا کلمه

آخرین نفـر و تـا آخـرین    عزیز باشند، تا  يدهندة راه شهدابنده امیدوارم که ادامه
  .نفس بجنگند تا پیروز شوند و یا به شهادت برسند

خواهم با هـم   یم ها باشد که از آنیدومین وصیتم به هم روستاییان عزیزم م
  .دهند يشان یاریوحدت و اتحاد داشته باشد و همدیگر را در کارها
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  )تهران 1349 – 1365( ییآمره برچلو رمسعودیام شهید 
ر را ادامه دهند و در خط انقـالب و  یخواهم راه بندة حقیم یجیبرادران بساز 

  .ها نفوذ نکندان آنیامام باشند و با هم وحدت داشته باشند تا دشمن در م
  

     )شیروان 1348 – 1366( آموزگار ابراهیم شهید 
غرب را ] و[شرق  يهاشما نقشه در وحدت خود بکوشید تا وحدت! ملت عزیز

خـون شـهید باعـث     یشوند، ولـ یشهید م یهایشما ملت، جوان] از[ ...نابود کند 
  .شودیتر شدن وحدت ملت ممستحکم

  
  )داراب 1334 – 1365( نوردآهن اسماعیل شهید 

دیـدم  مـی  ، مـوقعی کـه خـودم را در میـان شـما     اهللاو شما اي برادران حـزب 
ایـن را نداشـتم کـه در میـان شـما باشـم و       شدم، چرا که من لیاقت شرمنده می

اهللا همۀ شما را براي خدمت کـردن بـه اسـالم و مسـلمین حفـظ       خداوند ان شاء
خـواهم کـه بـرایم دعـا     با  همدیگر وحدت داشته باشید و از شما عزیزان می. کند

  .کنید
  

  )تهران 1341 – 1362( ابراهیم قزوینی علی شهید 
حفظ کنید و پشتیبان مجلس و دولـت و   از تمامی شما خواهانم که وحدت را

  .هاي انقالبی باشیدارگان
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  )آران و بیدگل 1343 – 1361( ابراهیمی احسان شهید 
و آنـان را   1خون شهید است که بین نیروهاي مسـلمان وحـدت ایجـاد کـرده    

  .کند و این کمال، رضاي خداوند استبسوي کمال رهبري می
  

   )خوي 1341 – 1362( یابوالحسن علی شهید 
سرباز  و] هستند[ از سپاه، بسیج، ارتش و تمامی قواي مسلح که در خط  امام

را در هـا  شوند حمایت کنید و آنشناخته می) ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(امام زمان
و اسرا پشـتیبانی کنیـد، بـه     زدگان، از خانوادة شهداسنگر تنها نگذارید، از جنگ

پـر   داشته باشید، افترا نزنیـد، مسـاجد را   هیچ کس مارك و چسب نزنید، وحدت
  . تر برپا داریدشکوهرا هرچه باکنید، نماز جماعت 

  
   )تبریز 1342 – 1366( شیروانه دهاتحادي  علی شهید 

 3ردیـ گمـی   که از خون سرخ سیدالشـهدا نشـأت   2امیدوارم همرزمان از راهی
 پیروي کنند و به معنویت ارج بیشتري نهند، از دو تیرگی دوري و وحـدت کلمـه  

  .که همان کلمۀ ال اله اال اهللا است مبناي کار خودشان قرار دهند] را[
 

  )زرین شهر 1348 – 1365( ادیبی ریزي احمد شهید 
تر از آن هستم که بخواهم براي شـما پیـام برسـانم    من کوچک! هللامت حزب ا

                                                             
 بخشیده :وصیت در اصل - 1
 راه به  :وصیت اصل در - 2
 .گردیم نشعت دالشهدایس سرخ خون همان از :وصیت اصل در - 3
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هـا آمـادگی   پایگـاه اگر دوست دارید که همیشه در تمام سنگرها، مساجد و بسیج 
تراشی نکنیـد و همیشـه وحـدتتان را    حفظ نمایید و براي هم دیگر اشکالخود را 

خداونـد در آن دنیـا از    شهیدان و  1حفظ نمایید؛ اختالفات را کنار بگذارید، چون
  .داریممسئولیت کنند و می پیر سؤال  چه جوان وهر تمامی ما،

  
  )شیراز 1348 – 1365( اژدري احمد شهید 

دهندة راه من و تمام شـهیدان راه  که از شما دارم این است که ادامهخواهشی 
شـکن بـه   اسالم باشید و براي پاسخ گفتن به نداي رهبر کبیرمـان، خمینـی بـت   

و به یاري خدا و رهبري امام و وحدت و یکپارچگی، صـدام   شتافتهها سوي جبهه
  . و براي آزادي قدس پیش رویدرده و صدامیان را نابود ک

  
  )مبارکه 1341 – 1361( اسماعیلی علیغالم شهید 

اهللا، مخصوصاً نیروهاي انتظـامی ارتـش و سـپاه و بسـیج و       از شما امت حزب
و افسوس که یک جان دارم، اگر صد حیف . بان امام باشیدیغیره خواهانم که پشت

براي امام دعا کنید و پاسدار خون شهدا . کردم یجان داشتم فداي اسالم و امام م
ارگانی، در هر پست و مقـامی هسـتید،   ] هر[را در  2خواهم افراد یاز شما م. دیباش

زننـد؛ یعنـی    که دارند بـه امـام پشـت پـا مـی     ] ي[افراد 3گونه شناسایی کنید؛ آن
اهللا هسـت، اسـالم و امـام      حـزب تـا  اند، چـون   خواهند بزنند، ولی کور خوانده یم

                                                             
 که چون :وصیت در اصل - 1
 يافراد: تیوص اصل در -2
 گونهآن و: تیوص اصل در -3
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الخصـوص در بسـیج و چـون     سازي کنید؛ علی طور افراد را پاك خالصه این. هست
خواهم ایـن موضـوع    یوالن مئشود، از مس یوحدت مردم از همین ستادها شروع م

  .را به شدت پیگیري کنند
  

  )خدابنده 1336 – 1364( مرادي اهللا حسینغالم شهید 
] از[تأسف و به دور از انصاف است که بعد از این مدت سـال کـه    یۀجدایی، ما

که بارها امـام عزیـز گوشـزد کـرده     ] را[گذرد، هنوز نتوانستیم وحدتی  یانقالب م
دشـمن بـراي یـک    . بیدار باشید که غفلـت شـما را نگیـرد   . است، به دست آوریم

نکند اختالفی در شـهرها و روسـتاها   . کند یخرج م لحظه غفلت تا میلیاردها ریال
  .ها باشد مبادا اختالفی بین نهادها و ارگان. باشد
  

  )تبریز 1343 – 1363( زادهوردياهللا احمد شهید 
د نـ ها نخواهابرقدرتملتی که ایمان راسخ به خداوند متعال دارد هرگز تسلیم 

رود، وحـدت و انسـجام   یمـ ) لیـه السـالم  ع(و هر شهیدي که از تبار امام حسینشد 
  . شودشود و مسئولیت در قبال شهیدان هم زیاد مییملت بیشتر م

  
  )زرین شهر 1343 – 1362( امامی بیدستگانی اکبرعلی شهید 

را هـدر   1کنم که عزیزان مـن، عمرتـان  این برادران جوان و رشید عرض می به
خودتـان را و ایـن   عی کنیـد عمـر   سـ . ندهید که بعد حسرت آن را خواهید خورد

سعی کنید وقـت  . جهت هدر ندهیدخود و بیبی هاي بسیار ارزشمند خود راوقت
                                                             

 عمرم :وصیت اصل در - 1
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یـا مزرعـۀ آخـرت    دن. خدمت به اسالم و مسلمین کنید] صرف[خود را بیشترهاي
. کـه سـنگر اسـت   ] بگذرانید[هاي خود را بیشتر در مساجدسعی کنید وقت. است

 1نشـین که من مسجدنشین را بهتـر از بهشـت   فرمایدمی )لیه السالمع(حضرت علی
شـد،  بسیج و جاي دیگر که در حـال خـدمت بـه اسـالم با     دانم و همچنین درمی

نیـاز بـه وحـدت و    ها بر دارید که اسالم ها و تفرقهبگذرانید و دست از این جدایی
  ...برادري دارد

خـواهم کـه   یم برادران و خواهران ده، و در پایان از همۀ خویشاوندان و اهالی
مرا ببخشند و همیشه با وحدت و برادري کامل این انقـالب را پـیش ببرنـد و ان    

اش امـام  سـیم و ایـن مملکـت را بـه صـاحب اصـلی      شاء اهللا به پیروزي نهـایی بر 
  .تحویل دهیم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
  

  )فریمان 1346 – 1366( امالکی علی شهید 
خواهم که امام را تنهـا نگذارنـد، همیشـه    ایران میجوي من از همۀ مردم حق

پشتیبان امام باشند تا ان شـاء اهللا ایـن انقـالب مـا بـه انقـالب جهـانی حضـرت         
  .متصل شود )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي

خواهد کـه  می ا خالی نگذارید، زیرا دشمن هم ها رها و مسجدهمچنین جبهه
جبهه و سـنگر مسـجد،   . فاع ما را در هم بشکندها را خالی کنیم تا دما این سنگر

ها، باید بـه  و همبستگی مردم ما است و با حضور در این سنگر همه نشانۀ وحدت
  .دشمن بفهمانیم که ما با هم یکدل و یکدست هستیم

  

                                                             
 نشستن :وصیت اصل در - 1
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  )زرین شهر 1345 – 1371( امیدي جمشید شهید 
ـ   ید فالنیید، نگویکن يبا مردم خوش رفتار! انیجیبس خـوب؛   یبد اسـت فالن

 یلـ یل را خیـ کم يدعاها. دیخوب کن ید بد را هم با اخالق اسالمیکن یشما سع
د تـا  یـ د و روستاها را هـم دعـوت کن  یگر بروید يد، به روستاهایشکوه برقرار کنبا

د، مـردم را  یـ د، ناآگاهان را آگاه کنیار داشته باشیغات بسیوحدت برقرار شود، تبل
نمـاز  د، یـ سـنگر مسـجد را هـم پـر کن    ج و سـپاه و مسـجد،   ید به بسیق کنیتشو

  .دیشکوه خاص برقرار کن جماعت را با
  

    )دهدشت 1338 – 1365( خواهایمان عبداهللاشهید  
   مـاهنگی داشـته بایشـم هـیچ احـدي      اگر ما وحـدت کلمـه و همبسـتگی و ه   

تواند در مقابل ما ایستادگی و مقاومت کند و باید ما جوانان که قدرت سـالح  نمی
جنگیدن را داریم به جبهه بـرویم و جنـگ را یکسـره کنـیم و مشـت      برداشتن و 

بدانند کسـی کـه سـالحش قـرآن و     هاي زمان بزنیم تا محکمی به دهان ابرقدرت
  .تواند مقابله کندچگونه می اش خدا است،دهندهیاري
 

  )هشترود 1333 – 1361( زادهبابا تیمور شهید 
بـا   اکنون در جنگ حق علیه باطـل، کنم، هم یام را از اینجا آغاز مامهنوصیت

 بندم که تا آخرین قطرةیکنم و با خداوند و با رسول پیمان میم خداوند مناجات
اهللا اسـت، بـا    در این راه مستقیم که راه معنوي،خون خود در این سنگر پر از نور 

افتخـار  رچه بیشتر مسـلمین و در راه پر نداي اهللا اکبر و خمینی رهبر، با وحدت ه
  باختـه در ایـن راه   ه امروز کـه هـزاران هـزار شـهید پـاك     شهداي صدر اسالم تا ب

اند؛ ادامـه خـواهیم داد و نخـواهیم    شان به فرمودة امام لبیک گفتهایم و همهداده
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  . گذاشت که خون این عزیزان ما خشک شود
  

  )بجنورد 1337 – 1363( یبابای اسداهللا شهید 
در رابطه با بعضـی از مسـائل کـه بیشـتر از     تذکر کوچکی به برادران دارم که 

دهد این است که یک سري مسائل بین برادران بود که خیلی بـه  همه مرا رنج می
نفع ضد انقالب بود که در رابطه با بعضی از مسئوالن بدون فکر کردن همدیگر را 

کرد بدون اینکه به اعمال گذشتۀ همـدیگر فکـر کننـد، سـخن بـا آن      تضعیف می
پیش از اینکه صـحبتی بکنـی    1ايین است که اي برادر هنوز حرفی نزدهبرادران ا

حداقل به کارهاي مثبت فرد فکر بکنید، از خداوند متعـال وحـدت و یکپـارچگی    
  .حزب اهللا را خواهانم

اهللا پیروزي از آن ماسـت چـون    وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید که ان شاء
اعوذ باهللا من الشیطان الـرجیم، ان  «. خدا در قرآن کریم وعدة پیروزي را داده است

  . کندیاري کنید خدا را و خدا یاري می ؛2»تنصروا اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم
  

  )سرخس 1345 – 1364( یباران جواد شهید 
رك و یـ تـان ز یدر کارها ...ن اسـت کـه   یـ که به برادران حزب اهللا دارم ا یامیپ

د و آن ید و همـواره صـبور باشـ   یرینظر بگ استوار و در رفتار و اعمالتان، تقوا را در
د و ییـ نگو يزیـ خـدا چ  يرضـا  يزنند، شما برایم ییهاکه به شما تهمت یکسان

ن باشـد کـه   یـ که مانند ا ینه وحدت یم ولیگوید، وحدت را میوحدت را حفظ کن

                                                             
 حداقل پیش از :وصیت در اصل - 1
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س کارهـا  أد در رینید ببیکنیکه باز م ید و هنگامیهم بگذار يتان را رویهاچشم
ه یـ ت فقیـ م والید و در خـط مسـتق  یار باشیاند؛ پس هوشآمده یراسالمیغ یکسان

  . دیحرکت کن
 

  )خوي 1345 – 1365( باقريجالل  شهید 
هـا و در مسـاجد و   ییمـا یها و راهپدر نماز جمعه !یگرام يهاخانواده يشما ا

د کـه  یـ شـتر پـر کن  ید، و مسـاجد را ب یـ ها و مراسم دعاها شرکت کنع جنازهییتش
دشمنان از  د تایشتر حفظ کنیوحدت خود را ب. در مسجد است یمسلماناسالم و 

  .رندیاتحاد شما بترسند و بم
  

  )کازرون 1348 – 1364( بردان حمید شهید 
تقوا را پیشه کنید و محور اعمال خویش قرار ! اي برادران و خواهران همسنگر

شهیدان و خـط  خون  صدا از اهللا چنگ زنید و متحد و یک  همگی به حبل. بدهید
امــام پاســداري کنیــد و شــعار مکتــب وحــدت و مقاومــت و اطاعــت از رهبــري  

زندگی خود قرار دهید و تن به سـازش بـا    ۀامام بزرگوارمان را سرلوح ۀپیامبرگون
هیچ نیروي باطلی ندهید، چرا که در غیر این صورت باعـث پایمـال شـدن خـون     

  .ودند، خواهید شدسر شهیدانی که تا آخرین دم پیام استقامت را می
  

  )دهدشت 1345 – 1365( برشن خدادوست شهید 
: هاي سپاه کهگیلویـه  در پایان وصیتی دارم به امت شهیدپرور، خصوصاً بچه... 
ام به دسـت   نگذارید اسلحه. من هستید ةاز دست افتاد ۀشما وارثان اسلح! برادران

وحـدت خـود را   . دشمن بیفتد و سنگرم خالی بماند یا دشـمن در آن نفـوذ کنـد   
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حفظ کنید و همگی با برابري و برادري با هم رفتار نمایید و دسـتورات اسـالم را   
  .کارهایتان براي رضاي خدا باشد ۀبه طور صحیح انجام دهید و هم

 
  )اسفراین 1307 – 1365( برومند حیدرعلی شهید 
اهللا این اسـت کـه وحدتشـان زیـاد شـود و مسـجد را        بنده به مردم حزبپیام 

  .باشدسجد سنگر اسالم و ما مسلمانان میخالی نکنید که م
 

  )اسفراین 1330 -1365( برومند علیشهید  
پیام بنده به مردم حزب اهللا این است که وحدت زیاد شود و مسـجد را خـالی   

  .ما مسلمانان استنکنید که مسجد سنگر اسالم و سنگر اصلی 
 

  )خمینی شهر 1344 – 1361( بلدي فروشانی عبداهللا شهید 
جبهه جنگ تحمیلی و بنـا  ] در[1این جانب بنا به اقتضاي زمان و نیاز به افراد

یـد و نگذاریـد بـرادران شـما     بـه جبهـه هـا برو   « :به فرمان امام امت که فرمودنـد 
که همراه برادران خـود بـه   برخود الزم و واجب دانستم » .ها خسته شونددرجبهه

جبهه بروم تا با وحدت و همکاري کلیه رزمندگان اسـالم آخـرین ضـربات کـاري     
هـا را  وارد آوریـم و آن  خود را بر دشمن متجاوز به حریم جمهوري اسالمی ایران،

حال اگر خود در آن نبرد کشته شدیم که سعادت است و اگـر  . به جهنم بفرستیم
هرکجـا باشـد بـه    تجاوزین به حریم اسالمی هرکه باشد و زنده ماندیم باز هم با م

اي ما یـک وظیفـه  «: طوري که امام امت فرمودنددهیم و هماننبرد خود ادامه می
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  » .داریم که باید انجام بدهیم؛ حال چه بکشیم و چه کشته شویم، پیروزیم
 

  )امیدیه 1328 – 1361( بوصیدي احمد شهید 
و با تمام قـدرت در برابـر صـدام و صـدامیان      با خون خودتان! برادران رزمنده

بایستید و با وحدت و یکپارچگی حزب بعث عفقلـی را بـه یـاري خداونـد متعـال      
هـا خـالص   مستضعف عراق را از جور و ظلـم آن  ]و[ سرنگون کنید و ملت محروم

  .کنید
  

  )فیروزآباد 1346 – 1365( بهادري ابراهیم شهید 
نماز جمعه را ترك نکنید و به هر صـورتی کـه    وحدت در خود را حفظ کنید،

ي آخرت اي براتوانید توشهها را فراموش نکنید و تا میجبهه توانید باید بروید،می
  .جمع کنید و در دعاهایتان امام و رزمندگان را فراموش نکنید

   
  )دهدشت 1346 – 1365( نژادبهداریان احمد شهید 

کردم تا شاید بتوانم به نوبۀ خـود بـه   لباس جنگی حکومت اسالمی را انتخاب 
براي اسـالم و  وحدت ] رفتم تا در[ و به سربازي] خدمت کنم[ دین اسالم و قرآن

ب بر حق او، امـام امـت سـهمی داشـته     ئو نا )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان
  .باشم
  

  )تهران 1348 – 1366( پوردبهزا حمیدشهید  
روحانیت باید سعی کند دعاي توسل را با کمک بـرادران بسـیجی و دیگـر    ... 
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که واقعاً ما با همین دعاهاست که انقالب را تـا بـه    1اهللا تشکیل بدهد  مردم حزب
مسجد و برادران بسیجی  ینکند خداي نکرده اختالفی بین روحان. ایم اینجا آورده

رخ دهد که وحدت و همبستگی از بین خواهد رفت و اختالفات به گوش دشـمن  
نبایـد میـدان را   . رسیده و ضربه از این ناحیه به مسجد و برادران وارد خواهد شد

دشمن سعی دارد از هر راهی که شـده وارد شـود تـا    . به دست دشمن جاهل داد
ها ولی اگر تمام برنامه .روحانیت و بسیج وارد سازد نهایی را بر پیکر اسالم و ۀضرب

و اجـرا کنیـد، دشـمن زبـون مـأیوس       2ریزي کنیـد  را با هم و با مشورت هم طرح
خواهد شد که شده است الحمدهللا و در ایـن صـورت خـدا و پیـامبر هـم از شـما       

  .راضی خواهند شد
  

  )مرودشت 1343 – 1362( يابهمهز بروشهید  
تواننـد، وحـدت و   یجا که مـ ن است که تا آنیبرادران مسجد ا 3تم بهیتنها وص

  .ن ما رخنه کنندین در بید منافقیشد؛ نگذارباها آن نیب در يبرادر
  

  )تویسرکان 1344 – 1366( بیات اصغرعلی شهید 
هـاي  گـروه   هـاي دولتـی و مـدارس و   -ارگـان  هاي اسالمی،از برادران انجمن

نند و بـا هـم مهربـان باشـند و     را حفظ ک خواهم وحدت و یکپارچگیمقاومت می
  .دهندها را یاري جبهه

                                                             
 بدهند: تیوص اصل در -1
 دیزیبر: تیوص اصل در -2
 از :وصیت در اصل - 3
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  )یزد 1345 – 1363( انییپارسا جالل شهید 
مقاومت است، گرچه ملت خودش واقف است امـا   يهاگاهیسفارشم در مورد پا

هـا چـه   گـاه ین پایـ ا] با[ دان در رابطهیم رهبر انقالب و شهینیم و ببید نگاه کنیبا
هـا  گـاه ین وحدت و رفتن شـما بـه پا  یها از اابرقدرت نیامروز ا !برادران. اندنوشته

د یبکشانند، بدان یلیاباعبداهللا را به تعط يهان خانهیترسند و اگر موفق گردند ایم
د ارتـش  یـ د باید مستقل باشـ یخواهیم  شما اگر. اسالم شکست خواهد خورد که

  . هاگاهیت کردن پایتقوست مگر با ین ممکن نید و ایت کنیرا تقو یونیلیست میب
  

  )خمینی شهر 1346 – 1362( پرنده رضاعلی شهید 
خواهم که به سوي جبهه ها بروید و فرمان امام را لبیـک  و از شما برادران می

نمازجمعه و جماعات را ترك نکنید و پشت جبهه را هم محکم نگهداریـد  . گویید
یکپارچگی خود را حفـظ کنیـد و   اهللا، و وحدت و  پیروزي نزدیک است ان شاءکه 

  .دعاي به امام و رزمندگان را فراموش نکنید
  

  )کازرون 1349 – 1362( پوسکانی عبدالنبی شهید 
وحدت خـویش را حفـظ کنیـد و    ! پرورآفرین و شهیدحماسه اي امت قهرمان،

این وحدت امام را نگهدارید و نگذارید که این نعمت بزرگ الهی از مـا گرفتـه    1با
. شود؛ به خصوص شما برادران جوان و نوجـوان و شـما بـرادران انجمـن اسـالمی     

دشـمنان سـعی در اشـکال و    . باشـد موقعیـت شـما بسـیار حسـاس مـی      !برادران
پایـدارتر   ،باشـید مـی هاي شما رادارند اما همچنان که پایـدار  تالش کارشکنی در
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و جبهه را فرامـوش نکنیـد؛ چـه    ] را[هاي تیره و تارشان باشید و آتش بزنید قلب
  .جبهه داخلی، چه جبهه خارجی

  
  )سپیدان 1340 – 1362( تقوي رحیم شهید 

امام را یاري کنید  1خونتان ةقدر خود را بدانید و تا آخرین قطر! اي رزمندگان
تر نگه دارید و در جامعه، روحانیـت  چه محکمبین خود و روحانیت را هر و وحدت
ایـم، از   دعا و استغفار یادتان نرود که هر چـه پیـروزي داشـته   . قدم سازید را پیش

  .برکت همین دعاها بوده
 

  )بابلسر 1343 – 1362( ردينژاد خرمیتق احمد شهید 
خواهم که اسالم واقعی را در خـود و در جامعـه و   یمن از شما ملت مسلمان م

شما باید جهاد کنید تا . آیدمی جهان پیاده کنید و این، از راه وحدت به دستدر 
این وحدت را به دست آورید و همگی باید جهاد با نفس را در کنـار جهـاد در راه   

  .خدا انجام دهید
  

  )بندردیر 1345 – 1363( تنگستانی امراهللا شهید 
سنگر علـم، درس خـود   ز، شما در مدرسه، یعزآموزاناي برادران گرامی، دانش

  . ن ببرندید که وحدت شما را از بید و نگذاریار باشید و هوشیرا بخوان
   

                                                             
 خونشان: تیوص اصل در -1
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  )فراشبند 1348 – 1365( ثابت ابوالقاسم شهید 
که شرق و غرب از شما دلهره دارند، همچنان کـه تـا بـه حـال بـا       یکسان يا

 ياریـ ش کمـک و  یش از پـ ید، باز هم بـ یوحدت و عزم راسختان جبهه را پر کرد
  .دیدانیم د کهین منطقه الزم بدانیو حضور خود را در ا ردهک

 

  )فومن 1321 – 1361(ش قدمثابتعلی شهید  
پیام من به همرزمان این است که وحدت کلمه داشـته باشـند و از اختالفـات    
جزئی اجتناب کنند که سرانجام اختالف، نابودي است و به اسالم و امام و والیـت  

  .باشیدفقیه وفادار 
  

  )تهران 1346 – 1366( جبلی سینکی علی شهید 
ن با پیوستن خواهران باید در پشت جبهه مواد مورد نیاز را تهیه کنید و برادرا

  .ها، وحدت برادران را حفظ کنیدبه رزمندگان در جبهه
بایـد گـوش بـه    . ارتشی، سپاهی، بسیجی و غیره ندارد، همه باید واحد شـویم 

  . تفرقه نیاندازیم که از گناهان بزرگ است. فرمان امام باشیم
 

  )همدان 1337 – 1365( جلیلی عبداهللاشهید  
د مندم که راه برادرتان را ادامه دهیاز شما تقاضا !شما اي برادر و خواهر عزیزم

خبر خون شهیدان راه اسالمی را از بـین ببرنـد   مشت از خدا بیو نگذارید که یک 
الی خواهم که سـنگرهاي پشـت جبهـه را خـ    از شما عاجزانه می !خواهر و برادر و

با مشت  گویی به رزمندگان راه آزادي دعا کنید ونکنید و در سنگر مسجد به دعا
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و یگـانگی خـود    گویان را خرد کنید و بـا اتحـاد  یاوه   ی دهن با وحدت و یگانگ و
  . آوریدهاي ظلم به اهتزاز درپرچم پر افتخار اسالمی را بر باالي کا خ

  
  )دهدشت 1342 – 1364( جمادي خدارحم شهید 

لباسم که اوالً تقوا را پیشه کنیـد و بعـد از    وصیتی دارم به برادران سپاهی هم
مشـت  (تر گرفتـه  آن وحدت ناگسستنی خود را حفظ کنید و دست خود را محکم

  .و بر دهان شرق و غرب بزنید) گره کرده
و اي  1آفرین بر شما اي ملت شـهیدپرور : وصیتم به مردم همیشه در صحنه... 

مردم کوفه نبودید و ] مثل[توانم بگویم که واقعاً می. آفرین بر شما. یاوران حسین
. مـال  به قول خودتان وفا کردید و اماممان را تنها نگذاشتید؛ هم با جان و هـم بـا  

امیدوارم کـه وحـدت و یکپـارچگی بیشـتر باشـد مثـل گذشـته و همـه در خـط          
ما را با شهداي کربال ! خدایا. هاي اصیل قرار گیریم و گوش به فرمان رهبر روحانی

  .درگاهت قبول کن؛ الهی آمین 2در
سـالم بـر   . رسـانم سالم مـی  ... 4به برادرانم. رسانمسالم می ... 3به عموهایم... 

وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ    . شما خوب باشد ۀیدوارم که حال همام. شما
  .یکدیگر سر بزنید ۀکنید و سعی کنید همیشه به خان

  
  

                                                             
 افروز  دیشه: تیوص اصل در -1

 به: تیوص اصل در -2
 را میعموها: تیوص اصل در -3
 را برادرانم: تیوص اصل در -4
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  )اصفهان 1345 – 1364( سفیدي جمشیدیان قلعه حمیدرضا شهید 

فتـد و  خواهم که خداي نکرده در بین شـما اختالفـی نی   از شما رزمندگان می
طور بوده است و در آینده همین  که تاکنون همین هللاشما از هم نپاشید و بحمــد

شود و شکسته  وحدتتان را حفظ کنید؛ وگرنه باعث خوشحالی دشمنان اسالم می
  .شدن دل امام امت

  
    )قزوین 1345 – 1365( جواديرضا علیشهید  
کنم وحدت قلبی داشته و از اخـتالف بـا یکـدیگر    ولین شهر دعوت میئاز مس

شـما را  . دوري کنند؛ چون این اختالف هر کدام تیري است به قلب امام عزیزمان
بـراي ایـن کـه بدانیـد     . تقوایی نکنیددهم مردم را آلت دست بیبه خدا قسم می 

 ...1موحد واقعی هستید، زیاد به فکر مرگ باشید
خـدا یکـی، اسـالم یکـی،     . رایی دست برداریـد گشما را به خدا سوگند، از خط

ایمـانی  بـی    اش پس اختالف، ناشی از شرك است و نتیجه. صراط هم یکی است
کننـد وقتـی   ببینید مردم چه می. شما نگویید اختالف، اختالف است. و کفر است

یوس شـدن همـان و   أمـ . شـوند از این اختالفات باخبر شوند؟ از اسالم دلسرد می
بدانید یگانه راه نجات، توحید ! جوانان عزیز. نسل جوان و مردم هماندلزدگی در 

توحید فقط مختص فکر و عقیده نیست باید در تمام جوانب زندگی تجلـی  . است
معیار این که آیا موحد هستید یا خیـر و یـا ایـن کـه موحـد واقعـی       . داشته باشد

حدت هستید؟ آیـا  داراي و] بنگرید که آیا[درامورات خود ] این است که[ هستید
کلیۀ کارهایتان اعم از خوردن، خوابیدن، نمـاز خوانـدن از روي نظـم اسـت؟ اگـر      
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      . بـا هـم مسـافرت برویـد    . زیـاد مـونس یکـدیگر باشـید    . خیر باشد، شرك داریـد 
البالغـه و اسـالمی زیـاد مطالعـه     هاي نهـج کتاب. هاي شریفه را زیارت کنیدحرم
  .  دیدبا یکدیگر صیغه اخوت ببن. کنید
  

  )تهران 1345 – 1361( جوانمرد مداینی حمید شهید 
باالي سر شاهد است که من از این همه نعمتی که در جبهـه اسـت،   ] ي[خدا

همـه  . کنند یگیره که چطور این مردم با جان و دل کمک م یام م واقعاً داره گریه
انـد کـه    جبهـه آورده  2هایشان را بـه  حتی ماشین] و[خطر انداخته  1جانشان را به
  .شود یواقعاً اینجا وحدت معلوم م. ها به خط برسانند شبدر نیرو را حتی 

  
     )تهران 1345 – 1365( يجوز احمدشهید  

خـود قـرار دهنـد و     یزندگ یبر تمام امت واجب است که جنگ را مسئلۀ اصل
ها که قدرت ندارنـد، جبهـه را محکـم    آن ها که قدرت دارند و چهآن شه، چهیهم

 يد، نمازهـا یـ اد چنانکه تاکنون کـرده ین خود حفظ کنیدارند، وحدت را در بنگه 
ل اهللا باشد تا مـورد  یسب یتان فقط فید و تمام کارهایجمعه و جماعت را به پا دار

  .میها پیروز شوجنگن جنگ و یو هرچه زودتر در الطف خداوند قرار گیریم 
  
  
  

                                                             
 در: تیوص اصل در -1
 در: تیوص اصل در -2
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  )بندرانزلی 1337 – 13615( خواهحسین علی شهید 
  1»تفرقواو ال و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«بسم اهللا الرحمن الرحیم 

دانم از کجا شروع کنم، باید از شهیدان آغاز کنم که بـا خـون خـود پیـام     نمی
 شـان حـق اسـت، انقالبشـان حـق اسـت،      دهنـد کـه مکتب  دهند، شهادت مـی می

 برادر و خـواهر، شان را دادند و رفتند و ما اي پیامها آن ...شان نیز حق استحرکت
وسـیلۀ تفرقـه، تهمـت بـه      2ها را باید به همـه جهـان برسـانیم و ایـن بـه     پیام آن

رسـد؛ بلکـه بـا     نمـی  3مقصـود  ] منزل[ همدیگر، نبودن همکاري بین هم، به سر
زدن به ریسمان الهـی بـه نتیجـه     وحدت، با تالش، کوشش، با همکاري ، با چنگ

ینـیم کـه آیـا تـا     لحظه فکـر کنـیم و بب   بیایید یک! اي همه! رسد و ما و شما می
ایم؟ باید ببینـیم در  هایی که این پیام را  دادند، احترام گذاشتهامروز به این خون

قبال هدیۀ جان و خون آن پیران، جوانان، نوجوانـان کـه مردانـه جنگیدنـد و بـه      
ایم؟ به همان خدایی که من و شـما بـه آن   شهادت رسیدند، چه کاري انجام داده

زیرا احترام به خون شهید یعنی وحدت بین ما، احترام ! هرگز! قاد داریم، هرگزاعت
به خون شهید یعنی تالش، کوشش و کمک به همـدیگر در راه خـدا، احتـرام بـه     

بنابراین سعی  . ...خون شهید یعنی حفاظت از انقالب اسالمی، نه تفرقه در انقالب
کاري در ادارات بـی امروز کم. کنیم، کوشش کنیم که وحدت به شهرمان بازگردد

و هـر   فروشـی جـویی، گـران  اعتنایی به فرهنگ اسالمی، بهانهاعتنایی به مردم بی
عملی که منجر به تضعیف روحیۀ مردم شود همه ضـربه بـه انقـالب و ضـربه بـه      

                                                             
 103؛ آیه عمران آلسوره  - 1
 لهیوس نیبد :وصیت اصل در - 2
 مقصد :وصیت اصل در - 3
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دارد؛ ] نیـاز [خودگذشـتگی و فـداکاري   بنابراین اسالم، امروز به از. شدبااسالم می
 امـروز !  برادر، خواهر، مادر، پدر و همۀ قشـرها . خدمت کنیمپس کوشش کنیم تا 

وحدت داده و فرموده کـه بعـد از هـر نمـازي دعـاي وحـدت را       ] امام دستور به[
  .فراموش نکنید

بنابراین، خاطر شهیدان آن وقت آسوده است کـه بـین همـۀ اقشـار شـهرمان      
  .شودها راضی میمام نیز از آنوحدت به وجود آید و ا

  
  )مشهد 1327 – 1363( حمامی اکبرعلی شهید 

اکبر حمامی، با اگاهی تمام، راهم را انتخاب کـردم و آن دفـاع از   اینجانب علی
هـاي جنـگ   عازم جبهه اسالم و قرآن است، با لطف خداوند و توجهات ولی عصر،

حق علیه باطل و نبرد با کفر جهانی و حمایت از اسالم شدم تا با وحدت کلمـه و  
با مجاهدت تمام رزمندگان اسالم به رهبري امام عزیزمـان ریشـه کفـر و نفـاق و     

  . ضد اسالم را از بیخ و بن برکنیم
  

  )شهرکرد 1339 – 1366( يآبادخداوردي بهرام دیجمش شهید 
ج یبسـ  يهـا مراسـمات و برنامـه   جمعه، جماعات، در نمازج یبس! زیبرادران عز

گـاه را بـا دعـا و    ید و پایـ نگذار یگاه را خالید و پایحال شرکت کن و شور با یلیخ
د که دشمن از وحـدت و دعـا و نمـاز شـما     یکن یواجب و مستحب نوران ينمازها

  .ترسدیم
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  )زابل 1343 – 1362( دامن سبز علی شهید 
جنگیم، شما در پشت جبهـه  با دشمن در خط مقدم میکنم که ما توصیه می

با وحدتتان، با حضورتان در صحنه و پیروي از امام، انقـالب را بـه پـیش ببریـد و     
  . دارید پشت جبهه را محکم نگه

  
  )بروجن 1342 – 1362( درویشی خلیلشهید  

از مـن  ] کـه [خواهم مرا عفو کنید و از هـر بـدي    در آخر از شما برادران می... 
، بـا  ]را[شهداي انقـالب و جنـگ تحمیلـی     ۀهم 2، درگذرید و روح مرا و1اید دیده

  .با اخوت خودتان شاد کنید] و[وحدت و صمیمیت 
  

  )مبارکه 1318 – 1360( دیانی عزیزاهللا شهید 
مبادا که وحدت خویش را با دیگـر بـرادران در جبهـه و غیـر     ! شما اي عزیزان
  . جبهه سست نمایید

  
  )کردکوي 1340 – 1362( یرادکان اکبرعلی شهید 

وحدت کلمه را حفظ کنید و از منادیان تفرقه دوري نماییـد و  ! امت حزب اهللا
  . ها را پر کنیدنباشید و همواره به یاد خدا جبههاز یاد خدا غافل 

  
  

                                                             
 يدید: تیوص اصل در -1
 با: تیوص اصل در -2
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  )الرستان 1345 – 1366( رامیارپور خلیل شهید 
بدانید و بـا هـم خـوب    ] را[قدر هم ! و اما دوستانم، مخصوصاً برادران ذوالفقار

واقعاً که دوستانی مثـل شـماها تـا بـه حـال      . و وحدت خود را حفظ کنید] بوده[
هاي جمعه ما را فراموش نکنید و بیایید بـه قبرسـتان و در دعاهـا و     و شب مندید

مجالس شرکت کنید و از گناه و معصیت خداوند دوري جویید و افراد بد و گمراه 
  .هید و حب دنیا را در دل خود جاي ندهیدرا در بین خود راه ند

  
  )اردبیل 1342 – 1362( یرضاخان جواد شهید 
دانـم  یم! زیل، برادران عزیتم به دوستان و هم مکتبان و حزب اهللا اردبیاما وص

ـ   یز در خطر است و میاسالم عز یت کنونیکه در وضع ن قبلـه گـاه   یدانم کـه اول
ن حـرم پـاك امـام    یـ دانـم کـه کـربال، ا    یان اسـت و مـ  یهودین در دست یمسلم
تنهـا راه  ! زیـ کن بـرادران عز یان زمان اسـت، لـ  یدیزیدر دست  )علیه السالم(نیحس
 يپـس ا . است ینیامام خم ين، وحدت مسلمانان به رهبریو نجات مسلم ییرها

د به فکر اسالم و بـه  یکنید و در هر جا که خدمت میبرادران، در هر کجا که هست
  .دیان که در استعمار شرق و غرب هستند باشن جهیفکر مسلم

  
  )مبارکه 1346 – 1361( وفییر خدارحم شهید 

 ۀگونه کـه آگـاه هسـتید، از انقـالب مـا ضـرب       همان! ... و اما اي برادران عزیزم
وار دست به هـر کـاري    هاي شرق و غرب وارد آمده که دیوانه هولناکی به ابرقدرت

امـا ایـن   . زنجیر اسارت و بندگی را بر گردن ما نهندزنند تا مگر دوباره بتوانند  می
مـان بـا زیرکـی و     آرزو را به گـور خواهنـد بـرد و در اینجاسـت کـه بایـد همگـی       
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سنجی کامل، عوامل ضدانقالب و ستون پنجم دشـمن را کـه در    هوشیاري و نکته
چینـی هسـتند،    پاشـی و توطئـه   سراسر کشورمان پخش هسـتند و مشـغول سـم   

ین ببریم و انجام ایـن رسـالت همـان وحـدت و یکپـارچگی بـین       بشناسیم و از ب
بسیج در روستایمان و تشکیل انجمن اسالمی و غیره هست کـه   ۀخودمان و توسع

گونـه کوشـا    باید سعی کنیم هر چه در توان داریم، براي انجام این رسـالت زینـب  
  .باشیم
  

  )قزوین 1342 – 1362( چیان زارع علیغالم شهید 
ولیت ئبا آرامـش و وحـدت سـعی کنیـد مسـ     ! پاسدار، بسیجی، ارتشیعزیزان 

کنم کـه   یخود را به نحو احسن انجام دهید؛ خصوصاً به نهادهاي انقالبی عرض م
سعی کنید تعلل و سستی در کـار نشـان   . کنند یمردم، روي شما بسیار حساب م

  .نداده و محبت خود را در دل مردم حفظ دارید
  

  )نور 1335 – 1365( زالپولی خلیل شهید 
امید دارم از درگاه خداونـد تبـارك و تعـالی     :عزیزان رزمنده و دالوران پاسدار

براي حفظ دین و مرز و بوم خود کوشا باشند و با وحدت، دشمنان پلید و کـافران  
ظالمـان را بخشـکانند    ۀخبر را از کشور اسالمی بیرون کرده، ریش بعثی از خدا بی

خبـران نـداده و بـه کـوري      هاي از خـدا بـی   پراکنی به شایعهو گوش ) اهللا شاء  ان(
اهللا انقالب اسـالمی را بـه تمـام     شاء  تا انداده چشم دشمنان دست به دست هم 

  .جهان صادر نمایند
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  )ابهر 1338 – 1362( ريیسلیمی و عبداهللا شهید 
خواهم همین طوري کـه  ر ایران به ویژه ابهر و زنجان میاز ملت شهیدپرو 1من

شـما   3دیـ د و بدانی، همین وحدت را بـه صـاحبش برسـان   2دیوحدت را حفظ کرد
کـه در کـربال در زمـین جـا     ] را[ برادران مسلمان و امت حـزب اهللا شمشـیرهایی  

  .مانده است، شما برادران حزب اهللا باید بردارید
و ان اهللا  حسـناً  والذین هاجروا فی سبیل اهللا ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اهللا رزقاً«

آنـان کـه در راه رضـاي خـدا از وطـن      «) 58ج؛ آیـه  حـ سوره (؛ »لهو خیر الرازقین
لبته خـدا رزق و روزي  شان فرا رسیده، ازیده و در این راه کشته و یا مرگهجرت گ

  ».دهندگان استوند بهترین روزيگرداند که همانا خداشان مینیکوتر نصیب
  

  )مینودشت 1333 – 1365( سیدي رضاغالم شهید 
زننـد،   هاي ناشایست مـی  اهللا برچسب که ناآگاهانه به عزیزان حزب ٤یاز برادران

کنم کاري نکنند کـه مـورد بازخواسـت شـدید الهـی قـرار        عاجزانه درخواست می
علیـه  بـر  و هماهنـگ،  ] کننـد [لذا الزم اسـت وحـدت و اخـوت را حفـظ     . بگیرند

ا و اخـتالف نظرهـا باعـث از هـم     هـ  اختالف سلیقه 5ستمکاران مبارزه نمایند، زیرا
  .شود شرعی و قانونی می ۀپاشیدگی امور محول

                                                             
 ما :وصیت اصل در - 1
 کردند :وصیت اصل در - 2
 بدانند :وصیت اصل در - 3
 برادران: تیوص اصل در -4
 و: تیوص اصل در -5
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  )مرودشت 1348 – 1366( شش بلوکی رگعس شهید 
با وحدت بین مردم در این جنگ ثابت شد که سرتا سر کشور با هم هستند و 

  .مردم به همان روح انقالبی باقی هستند و خواهند بود
   

  )مشهد 1342 – 1363( شیرنژاد اکبرعلی شهید 
در راه خـدا بـه جبهـه اسـالم، درس عبـادت و      ...  جانب علی اکبر شـیرنژاد این

و ) لـیهم السـالم  ع(یاري خداي متعال و چهارده معصوم خودسازي حرکت کردم و با
با یـک دسـت   ] قصد داریم[، )جل اهللا تعالی فرجه الشریفع(سربازان امام زمان وحدت

قرآن و دست دیگر سالح ایمان برگیریم و با مشتی محکـم و آهنـین بکـوبیم تـو     
، شـوروي و فرانسـه و   ]ان[دهان این جنایتکار جهانخوار، آمریکا و دیگر خیانتکـار 

هـا را  لعنتـی کـه خداونـد ان شـاء اهللا ایـن     انگلیس و مزدور کثیفشان صدام یزید 
  . جنگیمما تا آخرین قطرة خونمان می زودتر نابودشان کند و

  
  )اسفراین 1341 – 1361( صباغ اصغرعلی شهید 

خواهم که با سـپاه همکـاري   شناسند میو نمی و از مردم شهرم که مرا ندیده
بزننـد کـه ضـد     کنند و با کلمۀ وحدت با یکدیگر مشت محکمی به ضـد انقـالب  

  .تواند این وحدت را ببیندانقالب نمی
  

  )سمنان 1349 – 1366( طاهرزاده اکبرعلیشهید  
پاسداران اسالم، به خاطر اسالم و دفاع از  آن تن به مرگ سپردیم تـا   شما اي

ما از اسالم با زبان و شمشیر و با چنگ و دندان دفـاع کـردیم و   . اسالم زنده بماند
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موجودي خود را مایه گـذاردیم و در هـیچ   . آخرین رمق خود را در این راه باختیم
حال یگانگی و اتفاق و وحدت کلمۀ خود را از دست ندادیم؛ پس شما هم مواظب 

  .باشید تا عوامل نفوذي دشمن به اتحادتان لطمه نزنند
  

   )رشت 1344 – 1365( طهماسبیعبداهللا  شهید 
یک توصیه دارم و آن وحدت، وحدت، وحدت که حرف همیشـگی امـام عزیـز    

  . باشد مخصوصاً بین نسل جوان و بین قواي مسلحمی
  

  )تهران 1350 – 1367( عبادي عبداهللا شهید 
 ]اعمـال [ تقـوي را پیشـه کنیـد و محـور    ! باري برادران و خواهران همسنگرم

شـهیدان و   ]از راه[خویش قرار دهید، به حبل اهللا چنگ زنید و متحد و یک صدا 
ها اسالم در مقابل منافقین و لیبرال 1پاسدارانهمۀ شما . خط امام پاسداري کنید

من به عنوان یک برادر و یـک شـهید آگـاه    . طور که شهدا ایستادندبایستید همان
گویم که قبـل از  به تمامی جوانان و به تمامی پدران و مادران و به تمامی ملت می

بـر  و بـا اتحـاد و یکپـارچگی خـود در برا    رده هر چیز وحدت کلمۀ خود را حفظ ک
   2.دیها بایستتمامی ابرقدرت

  
  )سمیرم 1343 – 1364( عسگري اصغرعلی شهید 

شما برادران که در انجمن اسالمی هستید باید براي انقالب اسـالمی نمونـه و   

                                                             
 پاسدار :وصیت اصل در - 1
 ستدیبا :وصیت اصل در - 2
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الگو باشید؛ زیرا که یکی از سنگرهاي حفاظت از انقـالب حفـظ انجمـن اسـالمی     
-و منافقان وارد کـرد و ادامـه  گران ترین ضربه را به استعمارتوان بزرگاست و می

دهندة راه شهیدان باشید، سعی کنید اول جهاد اکبر کنید تا بعـد بتوانیـد جهـاد    
اصغر کنیـد و همیشـه دعـا کنیـد و دعـا بخوانیـد و وحـدت و نمـاز جماعـات را          

  .استحکام دهید و برادري و برابري را مراعات فرمایید
  

  )شهربابک 1342 – 1361( غفاري سید محمود شهید 
هـاي خـود را بـه نحـو احسـن      آموز در مدارس بایستی که درسبرادران دانش

بخوانند، چون که ما نیاز به متخصص و معلمین متعهد و مکتبی داریم تا بتـوانیم  
روي پاي خودمان بایستیم و احتیـاج بـه کشـورهاي بیگانـه و ابرقـدرت نداشـته       

گرفته و تا آنجا که ممکـن   فرا] را[سعی کنید که اصول و احکام اسالمی ... باشیم 
است متقی و پرهیزگار باشید و نماز شب و جماعت و دیگر احکام و فرایض دینی 

کـه عوامـل نفـوذي     2و مواظب باشید 1را انجام دهید و وحدت خود را حفظ کنید
  .3ضدانقالب در بین شما جوانان غیور و متعهد رسوخ نکنند

  
  )تاکستان 1343 – 1362( غفوري عبداهللا شهید 

وحـدت  : پیام به برادران پاسدار، سرباز، بسیجی و تمامی رزمندگان این اسـت 
خود را حفظ کنید و نگذارید منافقین بین شما تفرقه بیندازند، جنـگ اسـت کـه    

                                                             
 کنند: در اصل وصیت -1
 باشند: در اصل وصیت -2
 نکند: در اصل وصیت -3
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  .کندضد انقالب را خرد و ذلیل می
  

  )نکا 1343 – 1364( غالمی عبداهللا شهید 
شما مردان شهیدپرور و امـت   این از خودگذشتگی تمام رزمندگان و وحدت ...

ند هیچ غلطـی بکنـد و   ها باعث شده است که آمریکا نتوادر پشت جبهه هللاحزب ا
اسـالم لیاقـت ایـن حکومـت را      آن است که تا به حال امـت  1دهندةاین کار نشان

مام بزرگوار آمریکا هیچ اند و تا زمانی که این وحدت را حفظ کنند به قول اداشته
 هللادر این راه که همان فی سـبیل ا  بکند و از خداوند بخواهیم کهتواند غلطی نمی

نقالب را ایم هیچ ناامیدي در ما ایجاد نشود تا بتوانیم این اباشد قدم یا پا گذاشته
  . بسپاریم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(حفظ کنیم و به دست مهدي

  
   )کرج 1341 – 1364( غالمیعطااهللا  شهید 

مطلبی بگـویم ولـی   تر هستم که به مومنین از خود بزرگ تر از آنمن کوچک
عموماً باید وحدت و انسجام خود را حـول قـوة الهـی و    : گویمبر حسب وظیفه می

چنــد کالمــی بــا بــرادران و جوانــان و  ... مو گســترش دهــی ظوالیــت فقیــه حفــ
 کنم شما را به تقـواي خـدا  ه تقواهللا و نظم امرکم، سفارش میاوصیکم ب: بسیجیان

برادران، من وجود کـوچکی در پـیش شـما بـودم، ضـمن حفـظ       . و نظم در کارها
بـه خصـوص توجـه    وحدت بین خودتان و شرکت در تمام مراحل انقالب اسالمی، 

 هـاي بـه  باطل داشته باشید و نگذاریـد سـالح  هاي نبرد حق علیه خاص به جبهه
توجـه بـه آمـوزش و    ها مانده باشد و زمین افتاده رزمندگان و برادرانتان در جبهه
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یادگیري فنون نظامی نمایید که به گفتۀ امـام عزیزمـان ارتـش بیسـت میلیـونی      
  .تحقق یابد

   
  )آستانه اشرفیه 1345 – 25( فتحی مقدم حمید شهید 

خواهم که در کارهاي خود صبر و مقاومت پیشه  از شما می! دوستان و برادران
زندگانی و کار خود قرار بدهید و از شما کنید و زندگانی پیامبر و ائمه را سرمشق 

خواهم که در دعا و نمازهاي جمعه و جماعـت حتمـاً شـرکت فعاالنـه داشـته       می
باشید و با همدیگر همچون برادري مهربان باشید که دشمنان اسالم از وحـدت و  

هـا را   گـویم کـه جبهـه    کنند و نیز براي چندمین بار مـی  برادري شما وحشت می
ها خالی بماند، ماننـد آن   و این را بدانید که اگر خداي نکرده جبههخالی نگذارید 

  .گیرند آیند و شرف و ناموس و حیثیت کشور ما را از ما می شود که می یزمانی م
  

   )تهران 1341 – 1365( فالح شیروانی عبداهللا شهید 
کـار   1اي برادران، با شما هسـتم، . با سالم به برادران حزب اللهی در خط امام 

خود را در رابطه با مبارزه با فساد ادامه دهید و تا آن وقت که جان در بدن داریـد  
هوشـیار باشـید چـون شـما     . از امر به معروف و نهی از منکـر خـودداري ننماییـد   

ها، مقدادها و عمارهاي این زمان هستید، شما شمشیرزنان ابوذرها، سلمان فارسی
تا آن وقت که خون حزب اهللا حقیقـی در  . ایدمانهز )لی اهللا علیه و آله و سلمص(محمد

در کارها با هم مشورت کنید و همـدیگر  . شما جوش و خروش دارد از پا ننشینید
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تا خمینی ) لی اهللا علیه و آله و سلمص(وحدت یادتان نرود که از محمد .1دیرا یاري کن
  . تذکر داده شده است

  
   )جهرم 1341 – 1361( قناعتیان جبذرياکبر علی شهید 

وصیت دوم من بـه خـواهران و بـرادران پشـت جبهـه اسـت، امـام را تنهـا         ... 
نگذارند و مساجد، این سنگران پرصـالبت اهللا کـه مـردان حـزب اهللا در آن جـاي      

  .وحدت کلمه را حفظ کنند و همیشه هدفشان اهللا باشد. خالی نگذارند] را[دارند 
  

  )کازرون 1337 – 1363( زادهکتویی رجب شهید 
هـا را کنـار بگـذاریم و مردانـه      حال وقت آن است که اخـتالف ! برادران عزیزم

دست در دست هم دهیم و کمر همت ببندیم و این امام و این انقالب را بـا تمـام   
. باشـیم  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(پرچمدار انقالب مهدي وجود به پیش ببریم تا

مانند ابتداي انقالب، اساس حرکتمان نفاق و دورویی را در میان هم نابود کنیم و 
  .ریزي کنیم را با وحدتی ناگسستنی پی

  
  )کرج 1346 – 1367( کشوري شهربابک اکبرعلی شهید 

خـواهم کـه ایـن    از شما برادران و خواهران مـی  من به عنوان برادري کوچک،
با هر ها شرکت کنید و در جبهه ها را از یاد نبرید،و جبهه ایثارگران را یاري کنید

بسیج را  هايمساجد و  پایگاه وسیلۀ ممکن به پیروزي لشکر اسالم کمک نمایید،
هـا شـرکت کنیـد و حضـور در صـحنه داشـته باشـید و        پر کرده و در نماز جمعه
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   تـر از پـیش حفـظ کنیـد و چـون کـوه اسـتوار در مقابـل        کلمه را محکـم  وحدت
هاي ناشی از مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی انقالب و اسالم ایستادگی سختی

  . کنید
  

  )تهران 1346 – 1365( لقمانی داریوش شهید 
 )لیـه السـالم  ع(رادران بسیج مسجد امـام جعفـر صـادق   در آخر از دوستان و ب... 

کـنم و امیـدوارم کـه همیشـه جلـوي ضـد        کنند، تشکر مـی  بابت کارهایی که می
زنند، بایستند و با وحـدتی   منافقین و کسانی که به این انقالب ضربه می انقالب و

  .ها را سرنگون کنندکه با هم دارند، آن
  

  )کلیبر 1341 – 1363(محمودزاده خمارلو  اکبرعلیشهید  
والن ئو شما اي کشـاورزان و کـارگران و کارمنـدان و نظامیـان مسـلح و مسـ      

 واعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً «!: کنیدمیولیت ئمملکت، و اي کسانی که احساس مس
  .1»التفرقواو

داشـته   2وحدت و انسجام خود را حفظ کنید و همواره اتکال به خداوند بزرگ
صفت را بـه هـر اسـم و شـکل و عنـوانی      باشید و به هیچ وجه فریب اشخاص روبه

نخورید و با تمام آگاهی که دارید در مقابـل خـود فروختگـان داخلـی بایسـتید و      
  . هایشان را در نطفه خفه کنیدطئهتو
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  )دهدشت 1332 – 1364( مرادیان اهللا حشمت شهید 
 از شما تقاضا دارم که جبهه را خالی نکنیـد و همیشـه  ! اما اي عزیزان رزمنده

این حقیـر سرکشـی    ةوحدت و یکپارچگی داشته باشید و به خانواد پیش خودتان
چـه  زیرا ما هر .نمایید و در صورت امکان روي قبرم یا در منزلم دعا برگزار نمایید

  .داریم، از این دعاها داریم
  

  )گلپایگان 1343 – 1362( منتظري محسن شهید 
از غیبت و تهمت و افترا دوري کنید و همـه در یـک   ! ... برادران سپاه و بسیج

امام بزرگوارمان کـه فرمـوده وحـدت     ۀاین گفت. کنیدصف آهنین براي خدا پیکار 
  .کلمه داشته باشید را در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید

  
  )آران و بیدگل 1340 – 1362( منصوري حمیدرضا شهید 

خـود را در  . برادران رزمنده از شما انتظار دارند در صحنه باشید! امت قهرمان
مشـکالت   ۀموانـع و کلیـد همـ    ۀصحنه بـودن زدودن کلیـ  در . محضر خدا ببینید

. در مقابل مشکالت قد علم کنید و آن را در خود هضـم و همرنـگ نماییـد   . است
از تجمـع شـما در   ] دشمن. [میدان شما، وحدتگاه مسلمین، مسجد است و تجمع

تحقـق اسـالم و    1ها، از قلب شما که مملو از مهر و فکرتـان کـه بـه    گونه مکان این
  .ترسد اندیشد، می شرق و غرب می 2یونسرنگ
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  )اندیمشک 1334 – 1361( نصیري فرامرز شهید 
هـاي مختلـف بـین     اي به این منافقین که با نام گروهـک  خواهم چند کلمه یم

زننـد،   یکنند و یا دسـت بـه ترورهـاي ناجوانمردانـه مـ      یبرادران ما تفرقه ایجاد م
اول بیایید و وحدت برادران را در جبهه ببینید و دوم به شما  ۀبگویم که در مرحل

پـس شـما هـیچ غلطـی     . عاشق شـهادت هسـتند   ١بگوییم که این برادران همگی
  .توانید بکنید نمی

برادران مذهبی و پیرو خط امام و حافظ قرآن خواسـتارم کـه بـراي     ۀاز کلی... 
افقین، در میـان آنـان   حفظ قرآن، وحدتشان را حفظ کنند و نگذارند کلمـات منـ  

  .اي وارد شود نفوذ کند که خداي نکرده، به اسالم ضربه
  

  )مشهد 1348 – 1365( آبادي نعیم محسن شهید 
خواهم امام را تنها نگذاریـد   یاز شما برادران، اعم از سپاهی، بسیجی و غیره م

و از این سنگر آزادي و عدالت و حـامی مستضـعفین، حمایـت کنیـد و دسـت در      
جهـاد کنیـد و از   . هـایی اسـتوار برخیزیـد    هم، با وحدت آهنین خود با گامدست 

در راه کسب فضایل اخالقی بکوشید و رذایل اخالقی را . جنگ و شهادت نهراسید
  .از خود دور کنید

  
   )تهران 1349 – 1367( نوروزي اصغرعلی شهید 

هاي از چشمهما رویم، ما به برج عدالت می... رویم، ادت میما به سرزمین شه
به سرود پیروزي تـا   رویم، ماایم و به جهاد میبرموکب نشستهایم، نوشیده وحدت
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مـا بـه    رویـم، ما به جهاد اکبر می رویم، ما به فریاد قیامت می رویم،آواي اذان می
      مـا بـه رزم بـا تبـاهی     رویـم،  ما بـه پیکـار در شـب مـی     رویم،نبرد با اهریمن می

  ...رویممی
  

  )همدان 1350 – 1367( وثوقی حمیدرضا شهید 
بسیج و انجمن اسالمی دبیرستان دارم که در کارهـاي   يپیامی هم براي اعضا

کنیـد،   زیرا که شما براي خود کـار نمـی  . کار خود قرار دهند ۀخود وحدت را پیش
کنید و در کـار خـدا تفرقـه و جـدایی اصـالً جـایز        بلکه براي خدا و اسالم کار می

  .نیست
  

  )برخوارومیمه 1347 – 1365( جزيهاشمی  سسیدعبا شهید 
انـد و  کلمات تکراري است؛ کلماتی که دوستان شهیدم گفتـه ! ملت شهیدپرور

پیرو رهبر باشـید  . نویسم، چون همه به تذکر احتیاج داریمبار دیگر براي تذکر می
 و یاران امام و خدمتگزاران به ملـت را تنهـا نگـذاریم و در نمازهـا، چـه جمعـه و      
جماعات شرکت کنید و فراموش نکنید که هرچه داریم، از همین نمازهاست و در 

ها حتماً شرکت کنید و ایـن را بدانیـد کـه نمـاز     در نماز جمعه. دعاها گریه کنید
  .گاه وحدت مسلمین استجمعه، تجلی

  
  )بروجن 1327 – 1361( لمهی تاروردي شهید 

بیایید انقالب فرهنگی را بـه معنـاي واقعـی در فـرد و جامعـه تحقـق عینـی        
بخشیم و صدور انقالبمان را به معناي واقعی شروع کرده و اختالفات داخلی را بـه  
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  . کنیمناپذیر تبدیلوحدت آهنین و شکست
  

  )آران و بیدگل 1341 – 1364( یونسی بیدگلی حسین شهید 
این سـنگر اقتصـاد را رهـا نکنیـد و وحـدت      ! ها و اما شما کارگران در کارخانه

شـما  ] میـان [نگذاریـد کـه منـافقین در    . ها هم حفظ کنید خودتان را در کارخانه
کـه خیانـت بـه اسـالم و      2کاري شما بشـوند  کم] و[و باعث اعتصاب  1رخنه کنند

  .باشد یقرآن م
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  میانلزوم وحدت در : مل پنجفص 

    ...و  خانواده ملت، 
  

  )پل دختر 1333 – 1365( نژادآبسري علی شهید 
اسالم دین هدایت و بندگی خاص خداست و اگر میل به رسـیدن بـه   ! برادرانم

بندگی خدا و نزدیکی به خدا دارید، اسالم را غریب نگذارید و اسـالم را فرامـوش   
  ...نکنید

فرهنگـی و  جلسات مذهبی، قرائت قرآن، مطالعۀ صحیح، رسـیدگی بـه امـور    
شکوفایی معنوي، یاد خدا را زیاد کردن، نمـاز شـب، دعاهـاي شـناخت اسـالم و      

] و[نماز جمعه، شرکت در امر بـه معـروف   ، روحانیت اصیل مبارز] ي از[رو دنباله
نهی از منکر، تبرا و تولی، یادگیري رسالۀ احکـام، شـرکت در مجـالس اجتمـاعی     

    فین، مبـارزه بـا مســتکبرین،   سـالم، ادامـۀ تحصـیل و علـم، خــدمت بـه مستضـع      
نوازي، تعاون، رازداري، تعهد اسـالمی، زیـارت مرقـدهاي    گیري از فقرا، یتیمدست
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، زیارت قبور شهدا و مومنین، رسیدگی به حال )لیهم السالمع(مطهر ائمۀ معصومین
هاي مومنین و خالصه وحدت شما برادران از جمله وظـایفی  خانوادة شهدا و یتیم

  . انجام بگیرد] دبای[است که
  

  )تبریز 1335 – 1360( آبشت ابراهیمشهید  
تا دین اسالم را بـر   پروردگار شما را انتخاب نموده! شما اي ملت قهرمان ایران

ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (و زمینه را براي ظهـور ولـی عصـر   ] کنید[روي زمین حاکم 
بدانید که قیام شـما  . مهیا سازید تا مستضعفان بر مستکبران پیروز بشوند )الشریف

ایـد باشـید، ایـن    استوار و مصمم همانگونه که تاکنون بـوده . باشددنبالۀ کربال می
کـه غیـر از   ] را[همبستگی و وحدت الهی را حفظ نمایید، قدر این نعمت رهبري 

لطف خدا هیچ چیز دیگري نیسـت و تـاکنون جامعـۀ اسـالم نظیـرش را ندیـده،       
  . بدانید
  

  )بم 1339 – 1362( آبگرمی علی شهید 
کنیـد،   پیام شهدا را به همگان برسانید و زینب وار صبر را پیشه! اي خواهرانم

اي وسـیع  بـه گونـه   1مسـائل دیانـت و رهبـري   ] در[همیشه در صـحنه باشـید و   
والیت فقیه را از یـاد نبریـد و مواظـب باشـید کـه بـا       . ارشادکنندة دیگران باشید

کارهایتان امام را ناراحت نکنید که این امام حسین ما است و راه مـا راه کربالیـی   
  .چه بیشتر بیفزاییدبر وحدت خود هر. است )علیه السالم(حسین
  

                                                             
 را يرهبر :وصیت اصل در - 1
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  )کرج 1337 – 1366( آجرلو احمدشهید  
  :نمایممان را به حفظ این سه ارکان وصیت میاین حقیر آحاد جامعۀ اسالمی

  ...استحکام رابطۀ امام و امت -1
هاي نبرد بـا ضـد انقـالب داخلـی و خـارجی غافـل       از حضور در صحنه...  -2

  .نباشیم
، البته الزم است این تـذکر  1»و التفرقوا جمیعاً اهللا و اعتصموا بحبل« :وحدت -3

مجلـس داده شـود؛ بـرادران     یو قضای ین محترم کشوري اعم از اجراییبه مسئول
ن دنیا به شماسـت، فـرامین امـام را در عمـل     یمسلمان و بزرگان که چشم مظلوم

نکرده شـانه از فرمـان    يمختلف خدا یو با تغییرها و معان 2العین قرار دهیدنصب
  .نکنید یمام خالا

  
  )نجف آباد 1344 – 1362( آخوندیان رضاغالم شهید 

تر از آنم که بخواهم براي شما پیامی بـدهم؛  من کوچک! ملت شهیدپرور ایران
تر برپا کنیـد   خواهم که نمازهاي جمعه و جماعت را هرچه باشکوه فقط از شما می

  .کنیدو با وحدتی که در خود دارید، دشمنان اسالم را نابود 
  

  )دهدشت 1348 – 1366( آدوسعلی شهید  
مواظب باشید و توطئۀ جدایی مذهب از سیاست را که سـاخت  ! امت حزب اهللا

دشمنان است بالفاصله پس از مشاهده، در نطفـه خفـه کنیـد و وحـدت خـود را      
                                                             

 103؛ آیه آل عمرانسوره  - 1
 قرار داده :وصیت در اصل - 2
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ون ئسخنان امام را در تمامی شـ . حفظ کنید و حضور در صحنه را فراموش نکنید
علـیهم  (تعالی و قرآن کریم و رسول گرامی و ائمۀ اطهارسخنان باريزندگی بعد از 

  .، معیار و محور قرار بدهید)السالم
  

   )فردوس 1339 – 1362( آرامی اصغرعلی شهید 
همۀ کارهایتـان خـدا را در نظـر بگیریـد و بـا       در! اي برادران و خواهران عزیز

مبادا روزي دشـمنان اسـالم   خلوص نیت و وحدت، پشتیبان اسالم و قرآن باشید، 
  .بر ما بشورند و ما متفرق باشیم

  
  )دهدشت 1340 – 1365( آرانپور ابراهیم شهید 

مـا از همـدیگر    يمـا در فکـر جداسـاز    يهاکه با برداشت بد از حرف یهایآن
ایـن برهـۀ خـاص از     ها فقط و فقط کارشان نفاق و ایجاد تفرقـه در بودند، آن آدم

ی ها ایسـتادگ مقابل این توطئه وار دروار و زینبیکنید عل یو شما سع ١زمان بود
  .و وحدت را همچنان حفظ نمایید

  
  )جرقویه 1346 – 1364( آزادي حیدرعلی شهید 

وحدت را به رهبري امام امت، تبلور اسالم راستین، ! همشهریان عزیز و گرامی
هرچـه   حفظ کنید که نابودي دشمنان در گرو آن اسـت و بـراي رفـتن و برپـایی    

تر دعاهاي کمیل و ندبه و توسل و جلسات قرائت قرآن و تفسیر آن و نمـاز   باشکوه
ــن ســري     ــا در گــرو ای ــه راه ســعادت و خودســازي م ــد ک جمعــه سســتی نکنی

                                                             
  بودند :در اصل وصیت -1
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  .هاست برنامه
  

   )اصفهان 1341 – 1364( جوآشتی ابوالقاسم شهید 
اهللا دشـمن   ها را به هم بدهید و با وحدت کامل ان شاءدست! ملت عزیز ایران

  .دان تاریخ بیندازیدرو به نیستی را هرچه زودتر به زباله
 

  )تبریز 1340 – 1362( آغنده داود شهید 
هـایی   از بعضـی ضـعف  ] و[افتد از این چیزهاي کوچکی که اتفاق می! خواهرم

بینـیم؟   را نمـی  2بینـیم و وحـدت   ها را می چرا ما ضعف. 1که هست، زیاد گله نکن
دهیم؟ کمی بـه خـود بیـاییم و     ها اصالت نمی بینیم و به وحدت را می 3چرا کثرت

 ایـن راه . رسـاند  چقدر است و ببینیم چقدر ما را به سعادت می 4ببینیم وحدتمان
سعادت دنیـوي و اخـروي دارد یـا    ] و[که انقالب پیش گرفته، آیا سعادتمندي  را

مـراه انقـالب   نه؟ واقعاً ببینیم که سعادت دنیوي و اخروي ما در این اسـت کـه ه  
هـا   بیـاییم و بـه وحـدت   . برویم و با انقالب همراه باشیم و یاري و کمکش بکنـیم 

  .ها استفاده نکنیم و انقالب را نکوبیم که این کار دشمن است بچسبیم و از کثرت
  

  )کاشان 1342 – 1364( قا قدیري کاشیآ خلیل شهید 
 حفظ کنید و هیچوحدت خود را با روحانیت در خط امام ! و اما اي ملت عزیز

                                                             
 نکن بزرگش ادیز: تیوص اصل در -1
 یوحدت: تیوص اصل در -2
 یکثرت که چرا: تیوص اصل در -3
 هانیا با وحدتمان: تیوص اصل در -4
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وقت رزمندگان اسالم را فراموش نکنید که چشم جهان به شما دوخته شده است  
هـا درس  خـود از آن  ۀهاي شهیدان عزیز را بخوانید که من به نوب نامه و این وصیت

تـر از آنـم کـه بـراي     ها مرا به لرزه درآورد و من کوچکهاي آن گرفتم و واقعاً پیام
: پیام بدهم، ولی به عنوان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     روحانیت در خط امام 

طـور کـه امـام عزیزمـان گفـت،       همـان . ها را فراموش نکنید جبهه! روحانیت عزیز
ها احتیاج به نیرو دارد، واجب کفایی است که به جبهـه برویـد و    مادامی که جبهه

از وحدت خود را حفظ کنید تا سرمشـقی باشـد بـراي جامعـه و مبـادا لحظـاتی       
جنگ غافل شوید و امیدوارم که تا آزادي قدس، با امام عزیز و ایـن روحانیـت در   

  .خط امام، نماز جماعت به پا دارید
  

  )بروجن 1346 – 1364( آقابابا احمد شهید 
نکنید بـا ایـن    یکنید و سع يجلوگیر یاز اختالفات داخل! ملت ایران يشما ا

هـا شـدیدترین ضـربه را بـه     اختالفات دشمن را خوشحال سازید که این اخـتالف 
  .زند و وحدت خود را همیشه در صحنۀ انقالب داشته باشیدمی یانقالب اسالم

  
  )درگز 1343 – 1364( آگاه امیدرضا شهید 
شـما  هم اکنون که در بین شما، من این توفیق را یافتم کـه زودتـر از   ! برادرم

خواهم راه بزرگان را به عنوان چـراغ و راهنمــــا اسـتفاده    از شما می سفر نمایم؛
کسـی   نمایید، اگر شما چهار برادر با یکدیگر اتحاد و وحدت کلمه داشته باشـید، 

خـواهم کـه در ردة دیگـر افـراد     مـی  لذا از شـما  . مقابل شما بایستدتواند در نمی
  .نگذارید که نفوذ کنداجتماع، جاي خالی براي دشمن 
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  )بیرجند 1344 – 1363( یآهن رزایجان م شهید 
  :رجندیدپرور بیچند سخن دارم با امت شه

من که عازم به نبرد گشتم، خدا را سرلوحۀ خود قـرار دادم  ! زمیبرادران عز يا
  .دینما يارید که ما را یو شما هم از خدا بخواه 1کردم ياریشه از او طلب یو هم

را کـه  یـ د، زییشتر حفظ نمایکنم که وحدت خود را هرچه بیم هیبه شما توص
  .باشدیم يروزیهرجا وحدت در راه اسالم هست، به دنبالۀ آن پ

  .نماز جمعه، سنگر انقالب است ید که به راستییها شرکت نمادر نماز جمعه
د کـه خـدا از شـما    یـ شان کمـک بخواه یشه از اید و همیه باشیت فقیتابع وال

  .بماند یراض
را که تفرقه، جامعـه را  یدا نکنند؛ زید که دشمنان در شما رخنه پیار باشیهوش
  .سپاردیبه فنا م

  
  )بجنورد 1346 – 1367( آیینه بیگیعلی  شهید 

به ریسمان الهی چنگ زنید و وحـدت خـود را حفـظ    ! استدعا دارم ملت عزیز
  . کنید و مبادا متفرق شوید که آن روز، عید دشمنان است

  
  )تهران 1347 – 1367( میابراه ریام شهید 

ن سنگر آزادي و عـدالت  ید، از ایخواهم امام را تنها نگذاراز شما مسلمانان می
ن خـود،  ید و دست در دست هم، با وحـدت آهنـ  یت کنیو حامی مستضعفان حما

د و از جنگ و شـهادت  ید و جهاد با خود را به جاي آوریزیاستوار برخ ییهابا قدم
                                                             

 خواستم :وصیت در اصل - 1
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د و دسـت  یتکـار، بشـور  یل جناییغرب و شرق و اسـرا  يهاطانیش] بر[د و ینهراس
  .دیکوتاه کن یاسالم يآشامان را از سر کشورهان خونیا

  
  )قوچان 1346 – 1361( نژادمیابراه محمدبرات شهید 

ۀ یدوارم شــما هـم در پشـت جبهـه و در ســا   یـ ام، امیان گرامـ ییروسـتا ]هـم [
 ياد خدا و بـرا یشه به یو همد یگر باشیهمد يت خدا، در وحدت و همکاریوحدان

شه به یاد شهیدان نیز باشید و تـا آنجـا کـه در تـوان     ید و همیخدا کار کن يرضا
هاي حق علیه باطل کمک کنیـد،  جبهه ]به[د و ییغ ننمایدارید، از مال و جان در

  .اهللا ان شاء
  

  )کرج 1332 – 1364( ابراهیمی یاراهللا شهید 
دیده اسـت حـالل    یهرکس از من ناراحت خواهم کهیروستا م یاهال یاز تمام
از تفرقه پرهیـز   خدا انجام دهند و يرضا يکنند که کارهایشان را برا یکند و سع

  .کنند و همیشه وحدت را در بینشان حفظ نمایند
  

  )دامغان 1343 – 1365( ابراهیمیاصغر علی شهید 
جلـوگیري کنیـد؛   مبادا از رفتن فرزندانتان بـه جبهـه   ! اي پدران و اي مادران

شهید  72توانید بدهید که تحمل زیرا فرداي قیامت جواب حسین و زینب را نمی
و  بـا یکـدیگر وحـدت داشـته     1»واعتصموا بحبـل اهللا «همیشه طبق آیۀ . را نمودند

  .یکپارچه مشت محکمتان را بر سر ایادي شرق و غرب فرود آورید
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  )اصفهان 1345-1365(ابراهیمی  رضاعلیشهید  
و یکپارچگی خود را حفظ کنید و مواظب باشید که با میـان کشـیدن    وحدت

از تمـام مسـملین   . ل وحدتتان را از بین  نبرند و از امام جلو نرویـد ئبعضی از مسا
خواهم که با هم اتحاد برقرار کنند تا بتوانیم استکبار جهانی را از میـان  جهان می

هـا رنگـین   قرآن، بـا خـون انسـان   ورق قرآن، بلکه هر کالم  1ببریم و بدانید که هر
شده؛ پس همیشه حافظ اسالم و انقالب باشید و مواظب باشـید کـه انقـالب را از    

  .مسیر خودش منحرف نکنند
  

  )دلیجان 1348 – 1366( ابراهیمی باریک رسفی علی شهید 
و به اهتزاز در آوردن پرچم اسـالم بـا    زشما مردم ایران براي دفع فتنه و تجاو

صدامیان جهاد کنید و وحدت بین خودتان را حفـظ کنیـد و نگذاریـد کسـی در     
  . وحدت شما خللی وارد کند

  
  )زرند 1347 – 1362( ابراهیمی سیریزي اسداهللا شهید 

عجـل اهللا  (کنم که اگر بـه مهـدي  از شما برادران و خواهران هموطنم تقاضا می
: رسیدید سالم من حقیر را به او برسانید و بگویید کـه او گفتـه   )الشریفتعالی فرجه 

خواست در ظهور شما همگام با شـما بـا دشـمنان دینتـان     خیلی دلم می! مهدي
  .، اما چه کنم که رفتم2شمشیر بزنم

توانیـد وحـدت   وصیت بعد به شما هموطنانم این است که تا  آنجا کـه مـی  ... 

                                                             
 هر يبرا :وصیت اصل در - 1
 بزنید :وصیت اصلدر  - 2
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شـما،   یوحـدت یترین ضعفی از نظر بقسم اگر کوچکخود را حفظ کنید، به خدا 
در این انقالب که با خون شهیدان آبیاري شده است پدید آید، در روز قیامت باید 

  .جواب خونمان را بدهید
  

    )آران و بیدگل 1341 – 1362( زادهاحسن تقی شهید 
همبسـتگی و وحـدت را همیشـه حفـظ کنیـد، چـون       ! اي ملت قهرمان ایران

  .کمین استدشمن در 
  

  )نهاوند 13375 – 1364( احمدوند توکل شهید 
نمـایم و  دعوت میکپارچگی یو اما سفارش به کلیۀ قوم و خویشان؛ شما را به 

کدیگر دوري نجویید که دوري از هم بالیی بس بزرگ است و همـدیگر را بـه   یاز 
ن اسالم و قرآن دعوت کنید تا مورد خشم بیگانگان قرار نگیرید و ییوحدت و به آ

 ]هـا بـه آن [ اي که از هم جدا شد بیچارگیدوري نجویید که هر طایفهاز همدیگر 
آورد، با هم یکی باشید و دردهاي همدیگر را درمان کنید تا زندگی آبرومنـدي  رو

  . داشته باشید
  

  )نهاوند 1341 – 1367( احمدوند علیشهید  
تفـاوت نباشـید و   نسبت به سرنوشت انقالب و وضعیت و شرایط مختلـف، بـی  

روي از یـ مـه دهـیم کـه پ   اتوانیم بـه راه مقـدس خـویش اد   بدانید تا زمانی ما می
و بصـیرت   يولیت به افراد الیق و هشیارئمس 1روحانیت و حفظ وحدت و تفویض
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  . را شعار خویش قرار دهیم
  

   )فراشبند 1341 – 1367( احمدي احمد شهید 
ها به شما جوانان دلیر احتیاج دارد، به امیـد خـدا وحـدت داشـته     امروز جبهه

  .خوردباشید چون اگر در جامعه وحدت نباشد، به درد نمی
  

  )همدان 1345 – 1364( ياحمد بختیار شهید 
د تـا  یـ ت کنیـ ترب یز اسالمیر برادران و خواهرانم را نیخواهم که سایاز شما م

ها را با هم گرم و بـا  فتند و آنیها نطانیو بند ش ینادان و راه گمراهر دوستان یگ
گر بـا نشـاط و بـا محبـت     یکدیشه با وحدت و در کنار ید تا همیت کنیمحبت ترب

  . ندینما یزندگ
  

  )فریدن 1341 – 1365( احمدي خلیلشهید  
اقشـار   ۀما هرچه داریم، به برکت اسالم و نعمت رهبـري و وحـدت همـ   ! مردم

بـه نمـاز و واجبـات الهـی     . به هوش باشید احکام اسالمی را فراموش نکنید. است
وحـدتتان را حفـظ کنیـد و نگذاریـد     . همواره بـه یـاد خـدا باشـید    . اهمیت دهید

. ها را بردارید و راه شهیدان را ادامه دهید اسلحه. ، بر زمین افتاده بمانند1ها اسلحه
مرگ سراغ همـه خواهـد آمـد و چـه بهتـر کـه       . به این زندگی دنیوي دل نبندید

  .انسان مرگش شهادت در راه خدا باشد
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  )بهار 1343 – 1363( احمدي حیدر علی شهید 
مـن  . من رفتم تا شرف و عزت و ناموس ما بمانـد . روم تا اسالم بماندمن می...

مـن  . اسـت، بمانـد   )لیـه السـالم  ع(رفتم تا مکتب سرخ شهادت، که معلم آن حسین
. رفتم تا وحدت مسلمانان حفظ شود و حکومت اهللا بر سراسر گیتـی حـاکم شـود   

از والیت فقیـه کـه   . امام را تنها نگذارید و گوش به فرمانش باشید! برادران عزیزم
دهندة راه انبیاست حمایت کنید و از نهادهاي انقالبـی کـه از خـون هـزاران     ادامه

تیبانی کنید و وحدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ    شهید به وجود آمده است پش
  .باشدکنید و از تفرقه بپرهیزید که تفرقه یکی از کارهاي شیاطین می

 
  )جرقویه 1345 – 1361( احمدي دستجردي ابوالقاسم شهید 

هاي ضـد انقـالب   وحدت همیشگی خود را حفظ کنید و به شایعات و دسیسه
اي را گوش ندهید که خداي ناخواسـته منحـرف شـوید و هرجـا کـه توطئـه       اصالً

اهللا هرچـه   دیدید بشدت و با عمل انقالبی آن توطئه را خنثی کنیـد کـه ان شـاء   
در » ال اهللا اال اهللا و محمد رسـول اهللا «زودتر جمهوري اسالمی تحقق یابد و پرچم 

  .درآید 1جهان به اهتزاز
  

    )برخوارومیمه 1336 – 1361( احمدي شاپورآبادي علی شهید 
آفرینی براي اسـالم  امروز روز تحقق رسالت جهانی و انسانی است، روز حماسه

هـاي خفتـه اسـت؛ پـس، از     روز رساندن پیام خونین انقالب به همـۀ خلـق  . است
      د کـه وحـدت خـود را هرچـه بیشـتر حفـظ       یصحنه بیـرون نرویـد و قـومی باشـ    

                                                             
 احتزاز :وصیت در اصل - 1
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   1.کنندمی
  

  )آران و بیدگل 1345 – 1361( احمدیان رضاعلی شهید 
و در همـه جـا همبسـتگی     ودهخواهم که وحدت خود را حفظ نمـ از مردم می

  .شکند؛ چون پشت دشمن از وحدت و همبستگی می]باشند[داشته 
  

  )اردکان 1343 – 1362( ارجنانی اردکانی علی شهید 
خـود را  همانند گذشته وحدت اسالمی و ملـی و میهنـی   ! اي همشهریان عزیز

حفظ کنید که با وحدت شما است که هر روز دشمنان اسالم خوار و ذلیل و نابود 
پایان کنید و رزمندگان را یـاور و  شوند و همیشه در راه خدا و اسالم تالش بیمی

ها دست بردارید، دوباره همـان برنامـۀ سـابق را    پشتیبان باشید؛ چرا که اگر از آن
  . خواهید داشت

  
  )دهدشت 1341 – 1365( رژنگا اردشیر شهید 

در همۀ کارهایتان خدا را در نظر بگیرید و بـا خلـوص   ! اي برادران و خواهرانم
مـا   وحدت پشتیبان اسالم و قرآن باشید، مبادا روزي دشمنان اسالم بـر ] و[نیت 

  .بشورند و ما متفرق باشیم
  

  )قم 1338 – 1363( ارم علی شهید 
هاي درافتاده با اسالم، با تمـامی قـدرت، صـفوف    در برابر قدرت! اهللامت حزب

                                                             
 .دیکن حفظ شتریب هرچه را خود وحدت و باشد یقوم :وصیت اصل در - 1
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  . تان را بیشتر تقویت نماییدو منطق ترمحکم] را[تر، وحدتتان خود را فشرده
  

  )شیراز 1336 – 1361( استادیان ابراهیم شهید 
تر از آنم که براي شما بـرادران و  که البته من کوچک! برادران و خواهران عزیز

خواهم که یک لحظه هم که شـده امـام    یدهم، از شما ماهللا پیام  خواهران حزب
را تنها نگذارید و تمام دستورات و فرامین او را لبیک بگوییـد، وحـدت خـویش را    

بزنیـد و از تفرقـه و دودسـتگی بپرهیزیـد و      یو چنگ به ریسمان الهرده حفظ ک
  . به مو اجرا کنید تمام مسائل اسالمی را مو

  
  )تفت 1357 – 1367( آبادياستقامت علی رضاعلی شهید 

نظر بگیرید و با خلوص نیـت   در همۀ کارهایتان خدا را در! اي برادران عزیزم 
زمـین   و وحدت، پشتیبان اسالم و قرآن باشید و مبادا بگذارید که اسلحۀ مـن بـر  

اهللا شما راه من و راه تمامی شهیدان اسـالم را خواهیـد پیمـود و     بیفتد و ان شاء
  . خود راه ندهید و ترس و وحشت را در] نباشید[هیچ موقع نگران 

  
  )تبریز 13465 – 1365( اسدزاده آقبالغ احد شهید 

سعی کنید خودتان را از صـحنه خـارج نکنیـد و همیشـه وحـدتتان را حفـظ       
توانند از ایـن  یکنید و بدانید که هر لحظه در امتحان الهی قرار دارید و کسانی م

  .تحمل کنند هایسخت امتحان قبول شوند که بر
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 )فالورجان 1347 – 1363( اسدي عزیزاهللا شهید 
] را[اول، امام عزیزمـان  : یک پیام به شما دارم و پیام این است! اهللا امت حزب

کنید، سعی کنید کـه اجتماعـات را بیشـتر از     تنها نگذارید، سنگر مسجدها را پر
ها ببرید تا به نماز جمعهاند، با وحدت ها بکنید، کسانی که این راه را نشناختهاین

با این راه آشنا بشوند و همه با هم اتحاد پیدا کنیم؛ ما اگر با هم اتحاد پیدا کنیم، 
  .شودریشۀ ضد انقالب و دشمنان شرق و غرب کنده می

  
  )گرگان 1346 – 1365( اسالمی حمیدرضا شهید 

امـام در   امیدوارم که مرا ببخشید و با دشمنان اسالم و قـرآن و ! دوستان عزیز
خواهم کـه وحـدت کلمـه را بـراي اسـتحکام       ستیز باشید و از روحانیت مبارز می

  .بیشتر اسالم حفظ نمایند
  

 )آران و بیدگل 1338 – 1361( زادهاسالمی اصغر شهید 
کشـورهاي امپریالیسـم و    کهیگانگی خود را حفظ کنید  وحدت و! اي برادران

  . صهیونیسم و استعمارگران نتوانند این وحدت شما را از بین ببرند
  

  )فسا 1344 – 1367( نژاد اسماعیل حمیدرضا شهید 
خـود قـرار    1العین خواهم که تقوا را نصب این حقیر از شما می! ملت عزیز ایران

حجابتـان را رعایـت کنیـد؛ وگرنـه بـه خـون شـهدا        . وحدت را حفظ کنید. دهید

                                                             
 نیالع نسب: تیوص اصل در -1
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  .1اید خیانت کرده
  

 )تهران 1344 – 1364( اسمعیلیرضا علی شهید 
. نظام جمهوري اسالمی نیازمند حمایت و پشـتیبانی شـما ملـت عزیـز اسـت     

حفظ این  انسجام و وحدت شما خواب را  بر چشم دشمنان اسالم حرام کرده، در
اي درنگ نکنید که جدایی شما از دولـت، شکسـت ایـن جمهـوري     وحدت، لحظه

حجت خدا بر ما تمام و کامل گشته است و الطـاف و  . است و شکست اسالم است
امدادهاي الهی از ابتدا بر سر ما نازل شده است، پس به وظایف خود عمل نماییم 

  .شودو در روز جزا هیچ عذري پذیرفته نمی
  

  )اصفهان 1339 – 1361( اشجع علی شهید 
شـما   !ام هست که اي تمام اهل خانهدر باب خانواده] نامهوصیت[ قسمت اول

اوالً اخالق اسالمی را به طـرز صـحیح در   : دهم کهرا به خون شهیدان سوگند می
  ...خود بپرورانید، دروغ نگویید چه به شوخی و چه به جدي 

خوشـبختی   2خودتان زیاد کنیـد کـه ضـامن   وحدت و اخوت و انسجام را بین 
  ...دنیا و آخرت هست

شـود  ه خویشاوندان و آشنایان نزدیک میام مربوط بقسمت دوم از وصیت نامه
خواهم بیان کنم در مورد ایشان، وحدت و تنها وحدت است و اصل مطلبی که می

و وحدت شما در گرو اخوت و دوستی و صمیمیت شما است و غیبـت یکـدیگر را   

                                                             
 دیکرد: تیوص اصل در -1
 به ما :وصیت اصل در - 2
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نگرفتن شما است و به معنویات فکر کـردن   کردن شما است و مادیات را در نظرن
  .و به آخرت اندیشیدن شما است

  
 )شهرکرد 1346 – 1363( یاصغرزاده مرغملک الیاس شهید 

باشـید و   )لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(همه با روح وحدت پیرو فرمان خدا و رسول
شـده و عظمـت شـما     1هرگز راه اختالف و تنازع نپویید که در اثر تفرقـه ضـعیف  

پایدار و صبور باشید که خـدا همیشـه بـا صـابران      نابود خواهد شد؛ بلکه یکدل و
  .است
  

  )رشت 1344 – 1363( اصغري امین شهید 
صـدور انقـالب و کـور شـدن      يخواهم که برایران میدپرور ایاز شما ملت شه

 يدر حفظ تقـوا  یعنید ییچشم منافقان، وحدت کلمه و کلمۀ وحدت را حفظ نما
اده شدن احکـام  یر اسالم را که همانا پید و متفقانه، خط رهبر کبیکوشا باش یاله
  .دیحکومت اهللا در جامعه است، ادامه ده يو برقرار یاله

  
  )الهیجان 1342– 1362( یاصالن جمال شهید 

د تـا  ین اسـالم باشـ  ید و تابع اصول و قوانیکنم وحدت را حفظ کنیخواهش م
د و آن بـر سـر شـما خواهـد آمـد کـه       ییون خون شـهدا ید، وگرنه مدیمتفرق نشو

خواهم اگر همه کشته شـدند بـه   یاز ملت قهرمان م. ان به شما حاکم باشندیدیزی
م دشمن نشود و فقط در برابر خـدا  یخواهم که تسلیک نفر میک نفر؛ از آن یجز 

                                                             
 ترسناك و ضعیف :وصیت در اصل - 1
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فـه  یگـوش بـه فرمـان خل    ن اسالم،یبر خدا و قوان يد با اتکایم شود و ملت بایتسل
  .شکن باشندبت ینی، خمهللا

  
  )تهران 1339 – 1361( ابییافراس امیر شهید 

   ت یچنـد نکتـه را بـه شـما وصـ     ! ... رانیـ دپرور ایبرادران و ملت رزمنده و شه
  :کنمیم

د که اگر چنان شود بـر سـرمان همـان    یاز دامان امام و اسالم برنداردست  -1
  .ان رفتیخواهد که بر سر کوف

  .دیعمر و سالمت امام دعا کن يبقا يبرا - 2
  .مال کنندیفرصت طلب خون شهدا را پا ياد عدهینگذار - 3
  .د، در هرکجا که باشدیظلم را سرکوب کن - 4
  .ستین یاست و دادن ید که حق گرفتنیبشتاب! برادران - 5
  .دیوحدت را حفظ کن! رانیا یملت انقالب - 6
  .فتدین ما بیرسد که تفرقه در بیما فرا م یچارگیب یزمان - 7
  

  )زنجان 1344 – 1363( افشاري داود شهید 
تـر  ایران که روز به روز ایمانتان قـوي  ۀبه پا خاست] و[شما اي امت شهیدپرور 

خوردگـان بـه    بدانید که منافقین کوردل و فریـب ! شودتر میو وحدتتان مستحکم
داننـد، ولـی   در شعار خود را ضد امپریالیسم مـی که مریکا، آپیروي از امپریالیسم 

روند و با ترورها و سوزاندن عزیزانی همچـون رجـایی و    صد راه آنان را می در صد
 ها، کاري جـز روانـه کـردن خـود بـه جهـنم از پـیش        ها و محرابی باهنر و بهشتی
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دانند که با ریخـتن خـون ایـن عزیـزان، درخـت اسـالم سـبزتر و         برند و نمی نمی
کننـد   ها خیال میاین. ها کم است شود و براي اسالم این خون اش بیشتر می ثمره

ها را ها تضعیف و آن رزمندگان ما را در جبهه ۀتوانند روحی با این اعمال کثیف می
  .از جنگ علیه کفر جهانی باز دارند

  
  )تربت حیدریه 1315 – 1366( يفخرآباد یاقبالي پر هشهید 

بـرادر   خواهم که در نبود من با خواهران و مخصوصـاً یاز عباس، پسر بزرگم م
روح مـن   یت لطف و محبت رفتار کند و بداند در صورتی، با نهایکوچک خود، عل

ـ   یآرامش خواهد داشت که هرچه ب و وحـدت   یهـا همبسـتگ  آنن یشـتر و بهتـر ب
  . باشد یها در زندگآن يو راهنما یها را تنها نگذاشته و حامآن جاد کرده ویا

  
  )شیراز 1345 – 1365( اکبرزاده جعفر شهید 

از ملت . سخنی کوتاه و ناقص اما از سوز دل و از اعماق قلب با ملت عزیز دارم
خواهم که در این برهۀ حساس از زمان که مسلمین احتیـاج بـه وحـدت    عزیز می

اهللا خود را حفظ نمایند و دسـت از اختالفـات بردارنـد تـا      دارند، اعتصام به حبل
گـران جهـانی؛ و بـه ایـن     بتوانند در کنار هم مشت محکمی باشند بر گونۀ توطئه

  .ترتیب پاسدار حرمت خون شهیدانمان باشند
  

  )مرودشت 1340 – 1367( الطافی خیراهللا شهید 
چنـدگاهی بـه شـکلی در یـک      مسلمین هرازاي خائن به اسالم و  هرچند عده

اهللا را دارنـد؛ لـیکن شـما     مقام و لباس ظاهر شده و سعی در بدبین کـردن حـزب  
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. خواهنـد  بپرهیزید که دشـمنان همـین را مـی    1تحمل نموده و از هرگونه اختالف
گویان و منافقـان بزنیـد تـا     پس شما با حفظ وحدت، مشت محکمی به دهان یاوه

چون بنی صدر و دیگـر منافقـان و شـاه و    ] افرادي[از اتمام جنگ  اهللا بعد شاء  ان
  .ها داده شوداش توسط خود شما ترتیب آن اجانب داخلی و خارجی

  
  )کازرون 1337 – 1359( وردي دشت ارژنهاهللا بهمن شهید 

پیام من به همۀ مسلمانان جهان به ویژه کشور خودمان این است که به گفتـۀ  
  .»پیروي از اسالم -2  وحدت در همه لحاظ -1«  :خمینیرهبر عزیزمان، امام 

  
  )تهران 1346 – 1365( آبادينوش الهی اکبرعلی شهید 

رفتیـد؟  شما هم در یاد داشته باشید که به سوي کجا می! امت دلیر حزب اهللا
ایـد؟ و  کردیـد و حـال چگونـه   چه حکومتی بر سر شما بود؟ چگونـه زنـدگی مـی   

و رهبري بزرگ و راهنمایی براي شما همچون خمینـی   خداوند بر شما منت نهاد
بر شماست که حرفش را گوش دهید و ندایش را لبیک گوییـد   .دهکبیر به شما دا

  .و نیز وحدتتان و باالتر از همه چیز، نماز جماعت و جمعه را فراموش نکنید
  

  )مرودشت 1347 – 1366( امیدي عزت اهللا شهید 
وحدت خود را حفظ کنید؛ چرا کـه بیچـارگی مـا زمـانی فـرا      ! اي ملت ایران 
  .رسد که بین ما تفرقه بیفتدمی
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  )تبریز 1332 – 1362( امیر فقر دیزجی اصغر شهید 
کـنم  مـی     پرور ایران توصـیه به خصوص به ملت شهید ها،فامیلمن به تمام 

اطاعت بکنند و وحدت کلمـه را  که قدر رهبر انقالب را بدانند و از فرمایشات امام 
  .حفظ کنند و بعد از شهید شدن سالم بر او

  
  )تهران 1345 – 1365( امیر مهدي اربط رضاعلیشهید  

بدانید که خداوند مومنان را در معرض آزمایش قـرار  ! اي امت شهیدپرور ایران
ایـران رخ داده اسـت، ملـت مسـلمان      یدهد و در این زمان که انقالب اسـالم می

! پس اي مسلمانان و اي امت شهیدپرور. ایران در معرض امتحان قرار گرفته است
بـا راز و  . مبادا در این امتحان الهی خود، شک و تردیدي راه دهید و سستی کنید

وحدت و همبستگی بـا یکـدیگر سـعی     ]با[نیاز و دعا از خداوند کمک بخواهید و 
  .1ین امتحان الهی سرافراز بیرون آییمکنید که از ا

  
  )همدان 1341 – 1365( امینی اسماعیل شهید 

مواردي را به عنوان وصـیت بـه ملـت قهرمـان ایـران و خـانواده و دوسـتان و        
  :دارمآشنایان اعالم می

همواره خدا را در نظر داشته باشید و در کارها بر او توکل کنیـد و از ذکـر    -1
  .نباشیدخداي متعال غافل 

در همه حال امام عزیزمان را فرمانبردار و پشتیبان و مطیـع والیـت فقیـه     -2
  .باشید

                                                             
 میآ :وصیت اصل در - 1
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در طول زندگی تقوا و نظم در امور را مد نظر داشته باشـید و بدانیـد کـه     -3
  .زندگی واقعی، داشتن عقیدة درست و پیکار در راه آن است

ر مقابـل دشـمنان   وحدت را در بین خود و دیگر مسلمانان حفظ کنید و د -4
اسالم سرسخت و در بین خود مهربان باشـید، چـرا کـه رسـول خـدا و پیـروانش       

  1»علی الکفار رحماء بینهم ءاشدا« .چنین اند
  ! ...پدر عزیزم و مادر مهربانم

  ...2وحدت را بین جوامع مسلمین بلکه بین انسانیت رواج دهید
  

  )فیروزآباد 1347 – 1369( امینی رضاعلی شهید 
. تر از آنم که شما را پند و انـدرز دهـم  بنده کوچک! برادران و خواهران گرامی

رود یـا  که آیا با چنین وضعی محل رو به آبادي مـی  ٤دیباش ٣راما خود شما به فک
کربال کـه موفـق و    يرو به ویرانی؟ امیدوارم به خداي بزرگ و خون مقدس شهدا

، تـا بتوانیـد   ]باشـد [ نزدیک و شـاد  هاهایتان با هم یکی و قلبپیروز باشید و دل
انسـجام و  . گیـري بپرهیزیـد  و در عمرانی همکاري و از کنـاره رده نفاق را از بین ب

بدانید که هرچه . وحدت خویش را حفظ کنید که خداي تعالی پشتیبان شماست
شـود و  ما از صراط مستقیم دور شویم، عذاب الهی بیشتر و پیوندها گسسـته مـی  

شود و این چیـزي اسـت کـه مـا بـا دسـت خـود،        وند کم مینعمت و رحمت خدا
  . کنیمخویشتن را به دام اسارت انداخته و یا از قید اسارت آزاد می
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  )کرمان 1341 – 1362( انجم شعاع علی شهید 
خـواهم کـه اخـالق    دوسـتان عزیـز مـی    ]شما[از  :اي با دوستان و چند کلمه

همیشـه بـه یـاد    .  سرمشق قرار دهیـد اسالمی را در همه جا رعایت کنید و آن را 
خدا باشید و توکل به خدا کنید و همیشه با هم دوست و بـرادر باشـید و بـر سـر     

  .مسائل جزئی اختالف پیدا نکنید و وحدت را حفظ  کنید
  

  )تهران 1346 – 1365( اهرون رجیا شهید 
 ن اسـت کـه  یم ایهاهیالن و همسایان و فامیگرم به دوستان، آشنایت دیوص... 

 یاز انقـالب اسـالم   یبانیخواهم که پشـت ید و از شما میشتر کنیوحدت خود را ب
ا با اخالص یمردم دن يد و برایباش یانقالب اسالم يدهندة راه شهداد و ادامهیبکن

  .دیخدمت کن
  

  )فالورجان 1344 – 1363( يایزد احمدشهید  
  :عمل کنندچند توصیه براي امت اسالم دارم، امید آن دارم که به آن وصیت 

از کلیۀ امت اسالم خواستارم وحدت خود را حفظ فرمایند زیرا قرآن کریم  -1
پیرو والیت فقیه و پشـتیبان   -2 1»او التفرقو واعتصمو بحبل اهللا جمیعاً«: فرمایدیم

اطیعو اهللا و اطیعـو  «: فرمایدمی رهبري امام خمینی باشند چون قرآنروحانیت به 
عجـل اهللا تعـالی   (منتظر ظهور حضرت مهدي موعود -3 2»منکممر ی االالرسول و اول
. ها راضی باشـد باشند و همیشه کاري کنندکه قلب آن حضرت از آن )فرجه الشریف
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  .حین جهاد اصغر به جهاد اکبر نیز بپردازند در -4
  

  )یاسوج 1349 – 1364( يزدیا جواد شهید 
ن بچکد، انسجام و وحـدت و  یزان ما بر زمیکر پاك عزیکه از پ یهر قطرة خون

 دپرور نمونـه در یملت قهرمان و شـه . کندیشتر میشتر و بیملت ما را ب یکپارچگی
کننـد و  یه انقالب مـا توطئـه مـ   یعلبر ا ید، امروز دنیدانیم ن رایا! یتین گیسرزم

      ف یـ و بـددل کث  یو کـافر بعثـ   یار صـدام عفلقـ  یـ ش را در اختیتمام قـدرت خـو  
ـ   ياروز عـده و هر  1گذارندمی     متـر و  9 يهـا ر موشـک یـ پنـاه مـا را ز  یاز مـردم ب

تاکنون دسـت  که  يطورم همانیخواهیم ما از شما. دهندیخود قرار م يهابمب
شـتر و  ید، بیـ اغ نکـرده یـ خـود در مـال   جان و د، ازیاکرده را قطع يتکاریجنا هر

  .اهللا د ان شاءیکنشتر کمک یب
  

  )آران و بیدگل 1347 – 1361( ایمانی بیدگلی علی شهید 
خـواهم کـه امـام را    از شما عاجزانه مـی  :وصیت من به خویشاوندان و دوستان

تنها نگذارید و کامالً از او پیروي نمایید و به رهنمودهاي او گوش دهیـد و عمـل   
را از اسارت نجات دهـیم و   جهان2کنید، از تفرقه بپرهیزید و با هم متحد شوید تا

  .اهللا به امامت رهبر عزیز نماز وحدت بخوانیم ان شاءالمقدس در بیت
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  )لردگان 1350 – 1365( يبابا احمد دیجمششهید  
نگذارنـد و تـا    یهـا را خـال  چ موقع جبههین است که هین امت ایام من به ایپ

ها کمک کنند و توانند، در پشت جبههیکنند و اگر نم يارین را ین دیتوانند ایم
 ینـ ین دین ما مسـلم ین دیفتد، این ما به خطر بینکنند که د يناکرده کار يخدا

ن کـار، نشـانۀ   یـ غرب را به لرزه درآورده اسـت و ا   است که تمام کشورها، شرق و
ن امـت  یـ شه در صحنۀ حزب اهللا است و مـن از ا یو وحدت امت هم يمان و تقویا
و امـام را   اد خدا غافل نباشـند یخواهم که عبادت و دعا را فراموش نکنند و از یم

  . دعا کنند
  

  )اهواز 1350 – 1365( بازاري رضاغالم شهید 
وصیتی که به برادرانم دارم، این است که تنها برایم گریه و زاري نکنند، بلکـه  

گویم که گریه و زاري نکنید، ولی بـه آن حـد نباشـد     نمی. راهم را هم ادامه دهند
کوچکی  ۀکنند و بر سر مسألاخالقشان را با هم خوب . که دل دشمن را شاد کند

هـا از وحـدت شـما وحشـت      همیشه با هم باشید کـه ابرقـدرت  . از هم جدا نشوند
  .دارند
  

  )شهرضا 1346 – 1362( باقري داودشهید  
هـاي شـما فقـط و     پیام من به امت مسلمان این است که تمام حرکات و قـدم 
کلمه، دشمن را در فقط به خاطر خدا باشد و بر نفس خود غلبه کرده و با وحدت 
 1یهاي غیر اسـالم  هر کجا که هست، خوار و نابود کنید و به منافقان و دیگر گروه
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جنـگ آنـان رفتـه و     2فرصت فعالیت نداده و با سالح ایمان، به 1یو غیر خط امام
اسالم، قرآن و روحانیـت را تنهـا نگذاریـد کـه     . اسالم را پیروز و کفر را نابود کنید

  .در این است سعادت دنیا و آخرت
  

     )آران و بیدگل 1348 – 1362( باقري علی شهید 
پیامم به شما ملت این است که وحدت کلمه و یگانگی خود را حفظ کنیـد و   

با یکدیگر مهربانی و عطوفت داشته باشید و دست از تفرقـه و جـدایی برداریـد و    
هاي منحرف را که به دستور امـام دیگـر قابـل هـدایت نیسـتند، از خـود       گروهک

  . برانید
  

  )بیجار 1343 – 1364( ببري علیرجب شهید 
همیشـه  . هرگز وحدت را از دسـت ندهیـد  ! اي ملت ایران و عزیزان و دوستان

امـام عزیـز را تنهـا نگذاریـد و همیشـه      . پشتیبان والیت فقیه باشید. با هم باشید
  .پوشی نکنید هرگز از تقصیرات صدام خائن چشم. رهبر کبیر باشیدگوي  لبیک
  

  )فسا 1340 – 1365( بردبار بهرام شهید 
گونه که امام عزیزمان فرمودند، بایـد وحـدت حفـظ    همان! برادران و خواهران

نبایـد  . شود، باید همه دست به دست هم بدهیم و اسالم و ایران را به پیش ببریم
  .بگذارید، همه جا با امام امت باشیدامام عزیز را تنها 
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  )تهران 1344 – 1361( برنایی احمدشهید  
ها به نمـایش بگـذارد کـه    را براي ابرقدرتش ملت باید انسجام و وحدت خود

فاجعـۀ  . اش خیال تجاوز به حریم مقـدس ایـران را نکننـد   آمریکا و نوکران وابسته
س أدر ر )لیـه السـالم  ع(واقعـی کـه حسـین    دانتن شهی 72کربال را به یاد بیاورید؛ 

  .آنان بود و ما آن زمان را دوباره زنده کردیم
، به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفـرق  1»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

  .نشوید
  

  )بوئین زهرا 1338 – 1365( بکشلو علیرجب شهید 
شهدایی را که از جـان  بشنوید پیام ! اکنون برادران و خواهران ملت شهیدپرور

شیرین و همه چیز دنیا گذشته و خالصانه جـان دادنـد و هرگـز دسـت از امـام و      
  :والیت فقیه نکشیدند

قـدر باشـید و یـار و     رهبر عالی ۀهمواره گوش به فرمان رهنمودهاي پیامبرگون
غمخوار دولت جمهوري اسالمی بوده و دولت را از خـود بدانیـد و بـه هـر طریـق      

ي و چه معنوي از آن حمایـت کنیـد و دسـت در دسـت هـم و بـا       ممکن چه ماد
انـد نجـات    وحدت و خلوص، کشور را از ظلم و فسادي که بیگانگـان ایجـاد کـرده   

آید، دلسرد  هایی که ناشی از هر جنگ و انقالبی پیش می دهید و به خاطر سختی
  .هایش دل خوش ندارید دنیا و زرق و برق ةنشوید و آنقدر به زندگی دو روز
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  )املش 1344 – 1361( بلوك ایوب شهید 
در  ییجـو د بـا قناعـت و صـرفه   یـ توانین اسـت کـه تـا مـ    یـ پیام من به ملت ا

ۀ افتخـار  یـ ز کـه ما یـ ت رهبـر عز یـ د و از حمایاقتصاد مملکت کوشا باش ییشکوفا
ن یـ اسـت و در ا  هللا يام و نبـرد و تـالش مـا بـرا    یق. دیمملکت است دست برندار

  .میدارتالش و نبرد وحدت 
  

  )اسفراین 1345 – 1365( بندگانی احمد شهید 
رسـد  وحدت را حفظ کنید که زمانی بیچارگی ما سر مـی ! ملت انقالبی ایران 

  .که تفرقه بین ما زیاد شود
  

  )تهران 1341 – 1365( بوذري کرودي ابوالقاسم شهید 
از دوستان تقاضا دارم که صلۀ رحم را فراموش نکنیـد کـه انسـجام و وحـدت     

  .شما در این است
  

  )شهرکرد 1347 – 1364( بهارلوهوره خسرو شهید 
دیـدم کـه امـروز روز صـبر و اسـتقامت اسـت و چـه         ذکرتـ چند نکته را قابل 

  .پاداشی است نزد خدا براي صابران و مجاهدان
 ۀجـداً مایـ  . دیگر لزوم حفظ وحدت و اطاعت از دستورات امام اسـت  1ۀنکت... 

گـذرد،   تأسف و به دور از انصاف است که بعد از این مدت سال که از انقـالب مـی  
بیـدار  . فرماید، به دست آوریـم  ایم وحدتی را که بارها امام عزیز می هنوز نتوانسته
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ما میلیاردها ریـال  ] غفلت[دشمن براي یک لحظه . باشید که غفلت شما را نگیرد
  .کند خرج می

  
  )بیرجند 1346 – 1365( پوربهرام علی شهید 

همیشه وحدت بـین خودتـان را حفـظ کنیـد کـه همـین       ! خواهرم و برادرانم
داریـد، در راه  برمـی  دهد و هر قـدمی کـه  هاست که دشمن را شکست میوحدت

  .خدا بردارید
  

  )شاهرود 1348 – 1365( بهروزي اسماعیل شهید 
از ایـن انقـالب   هماهنگ با امام عزیز باشید و بـا قـدرت تمـام    ! امت حزب اهللا

هـا و مشـکالت اسـتقامت کنیـد، همانـا      اسالمی حمایت کنید، در مقابل سـختی 
خداوند صابران را دوست دارد، امام را تنها نگذارید و همیشه گوش به فرمان امـام  

به جنگ و انقالب، خیانت به اسالم و قـرآن   یتفاوتبزرگوار باشید، در این زمان بی
ها را گرم نگه داریـد،  حضور به هم رسانید و جبهه هااست؛ پس یکپارچه در جبهه

یکدیگر را به وحدت دعوت نمایید و با کفر جهانی مبارزه کنید، در مساجد و نماز 
  . جمعه شرکت نمایید و پشتیبانی والیت فقیه باشید

  
  )فریدن 1344 – 1365( بهمنی اژدر شهید 

ن بـین شـما   یمنافقوحدت خود را حفظ کنید و اتحاد داشته باشید و نگذارید 
، آن روز، روز )وجـود تفرقـه  (تفرقه بیندازند که اگـر خـداي نکـرده چنـین شـود      

ها به قرآن مراجعه کنید و قرآن را محور خـود  یسخت مسلمین است و در یبدبخت
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اختلفوا  و ال تکونوا کالذین تفرقوا و« :فرمایدقرار دهید و قرآن نیز در این زمینه می
نباشـید ماننـد آنـان کـه      و«؛ 1»نات و اولئک لهم عذاب عظیممن بعد ما جاءهم البی

هـا آمـد از بـراي آنـان     پراکنده شدند و اختالف کردند بعد از آنکه برایشان نشـانه 
   .»نداي سخت

  
  )ازنا 1350 – 1365( بیات عبداهللا شهید 

درود و سالم به شما برادران و شما کسانی که بـه ایـن اسـالم و رسـول خـدا،      
    خـدمت  [ ، علـی و یـازده فرزنـدش   2و بـه امامـان   )اهللا علیه و آله و سـلم لی ص(محمد

دوارم که اتحاد شـما و  یوحدت و یکپارچگی در بینتان است و ام 3چون.] کنیدمی
یکپارچگی شما بیشتر و بهتر شود و خداوند کسانی را که به این انقـالب اسـالمی   

  .کنند طول عمر ببخشدخدمت می
  

  )اسدآباد 1342 – 1364( يگلریب اهللامین شهید 
د و یتر کنيقو ج کردستان رایبس: که به برادران رزمندة کردستان دارم یامیپ

محبـت   اج بهید که مردم کرد احتید و به مردم کرد محبت کنیت کنیها را تقوآن
د یزان خوب باشین عزین مردم مظلوم، ظلم شده و با ایدارند؛ چون چند سال به ا

د یآمد داشته باشـ  ]و[ با مردم رفت] و[دید و درد مردم را بفهمیبروها به خانۀ آن
د، تا چشـم دشـمنان اسـالم کـور شـود و بـا کوشـش        یریبگ 4با همه گرم یلیو خ
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د کـه  ید و وحدت داشـته باشـ  یکن يد، با هم همکاریشتر، کار خود را ادامه دهیب
  .دین است و مرا هم ببخشیدشمن اسالم در کم

  
  )زنجان 1346 – 1361( بیگلیجلیل شهید  

د و بـا  یـ د و وحـدت را حفـظ کن  یشه در صحنه باشـ ین است که همیتم ایوص
  .دین مبارزه کنیدشمنان اسالم به خصوص منافق

  
  )فالورجان 1345 – 1365( بیگی دارگانی ابوالقاسم شهید 

خواهم کـه همچنـان بـا    راه این شهیدان می 1دهندگاناز همۀ برادران و ادامه
  .داشته باشند و با روحیۀ اهللا راه ما را ادامه دهندهم وحدت 

  
  )گچساران 1349 – 1365( پاداشیان علیحیات شهید 

دهم گفتارهـاي امـام را تحلیـل     شما را به خدا سوگند می! برادران و خواهران
تر اي دردناك وحدت را حفظ کنید، زیرا هیچ صحنه. ها عمل نماییدنکنید و به آ
باشد که دشمنان در یک صف علیه جمهوري اسـالمی بشـورند و   تواند  از این نمی

پس چه بهتر که مسلمان و برادر و برابر و در کنار هـم باشـیم   . پراکنده باشیم 2ما
  .هاي فساد را بگیریم3تا بتوانیم جلوي این جرثومه
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    )فالورجان 1343 – 1362( پارسایی رضاعلی شهید 
تـر بـه کـار    هرچه تمامامیدوارم با سرافرازي ! برادر عزیز و بزرگوارم، آقا رسول

خود، که این شغل به خودي خود یک سنگر خیلی مهم است ادامه دهید و هـیچ  
امام را تنها نگذارید تا آنجـا  . خبر ندهیدضعفی دست این منافقان از خدا بی نقطه

همـۀ مـوارد وحـدت را حفـظ      در نماز جمعه شرکت کنیـد و در . که ممکن است
در تربیـت   !خـواهرانم  ...از تفرقه دوري کنید و فقط بـه اسـالم بیندیشـید    . کنید

ها است کـه االن  تان بکوشید؛ چون آیندة این مملکت به دست همین بچهفرزندان
ها ترین کوتاهی در تربیت آناگر کوچک !خواهران عزیزم. کننددر کوچه بازي می

ه ها از خط اسالم خارج شوند، باید بدانیـد کـ  -ناکرده در آینده آنبکنید و خداي 
باشد؛ پس سـعی کنیـد از خـط رهبـري خـارج      ها به گردن شما میولیت آنئمس

نگردید، در نماز جمعه شرکت کنید، وحدت بین همدیگر را حفظ کنید تـا ضـربه   
ه امام را در همه اسالم را یاري کنید و امام را تنها نگذارید و در آخر دعا ب. نبینید
یـد کـه مـا در چـه مـوقعی قـرار       دانمـی ! برادران عزیزم ...ها فراموش نکنیدلحظه
تان را بخوانید تا یک مشت فرصت طلب نگویند که ایـن بچـه  پس درس .ایمگرفته

بایـد   .ها را بزنندما نباید بگذاریم که این حرف .هاي انجمن اسالمی تنبل هستند
ت حـرف زدن  أها بزنیم که دیگر جرکم به دهان آنبا درس خواندنمان مشتی مح

را نداشته باشند و مسئله دیگر که باید خیلی بر آن تکیه کرد این است که حتمـاً  
وحـدت را  . در نماز جمعه شرکت کنید که این خـود سـنگر بسـیار مهمـی اسـت     

. از تفرقــه و کــدورت دوري کنــیم]. را[ حفــظ کنــیم و همچنــین وحــدت کلمــه
  .از بین همدیگر برداریم، باجدیت به کار خود ادامه دهید ها راناراحتی
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  )تبریز 1347 – 1365( پاشایی اکبر شهید 
ها به ما پیروزي عنایت فرماید تا قلـب امـام و   از خدا بخواهید درکلیۀ عملیات

 یامروز تمـامی ابرجنایتکـاران جهـت متالشـ    ! عزیزان. امت شهیدپرور، شاد گردد
اند، وظیفۀ مـا در مقابلـه بـا آنـان، فقـط      نمودن انقالب شکوهمندمان متحد شده

 و جمیعـاً هللا بحبـل ا  واعتصـموا «چنگ زدن به ریسمان الهی است  وحدت کامل و
  .1»التفرقوا

  
  )مرند 1344 – 1362( پروینی داود شهید 

در صـحنه باشـید    2باز هم]! اید[اي ملت شهیدپرور که همیشه در صحنه بوده
و وحـدت   3خبر میان شما تفرقه بیندازند هاي از خدا بی و نگذارید که این گروهک

هـا از وحـدت مسـلمین وحشـت دارنـد و همیشـه       چون این. شما را از بین ببرند
هـا،   ها را فراموش نکنید که نمـاز جمعـه   پشتیبان والیت فقیه باشید و نماز جمعه

  .و هر کاري با یاد خدا و براي خدا باشد 4ها مشت محکمی است بر دهان ابرقدرت
  

  )تبریز 1339 – 1365( پور باقرعلویق احمد شهید 
دانم که شما همـه،  یاگر بخواهم شما را به وحدت و یکپارچگی دعوت کنم، م

  . هستید 5»واعتصموا بحبل اهللا«آیۀ  یخودتان مصداق عین
                                                             

 103؛ آیهآل عمرانسوره  - 1
 هم باز و: تیوص اصل در -2
 ندازدیب: تیوص اصل در -3
 ها ابرنکبت: تیوص اصل در -4

 103؛ آیه آل عمرانسوره  - 5



 

 )6(دانامه شهگزیده موضوعی وصیت      198

 

  )کرمان 1344 – 1362( پورحاجی تیمورشهید  
ــري   ــا رهب ــت  ب ــی ب ــان، خمین ــر زمانم ــه و از   رهب ــدت کلم ــا وح ــکن و ب ش

گـاه  ها را هیچخودگذشتگی، رهرو شهداي اسالم و انقالب باشید و عقیده و راه آن
رها نکنید که اگر سستی در این راه انجام دهید، خداوند شما را در دنیا و آخـرت  

  .ذلیل و خوار خواهد کرد
  

  )قم 1342 – 1362( ورزمانپ علیشهید  
خـواهم کـه ان شـاء اهللا اگـر مـن      شما پدرو مادر و خواهران و برادرانم مـی از 

همـین مـردم    1شهید شدم این شهادت، باعث وحدت شود؛ چـون مـا خـدمتگزار   
  .بودیم
  

  )تبریز 1346 – 1364( یپورعل بهروز شهید 
تـا کـافر    ین اسالم و کفر است و خود گفتیکه جنگ ما ب يا خود شاهدیخدا

ن قطـرة  یکه تا آخـر  ينند و مقرر کردیمسلمانان در خانه بنشد یاست و ظلم، نبا
یمـ  یکپـارچگ یوحـدت و   اکنون کشور ما محتاج . میخون را با کافران جنگ کن

ران و چـه در  یـ ن چـه در ا یشود مگر با آحاد مسـلم یسر نمین وحدت میباشد و ا
  .لبنان
  

  )تبریز 1344 – 1362( صوفی یپورعین الله امیر شهید 
 یو مشکالت یتقاضا دارم که همیشه امام را دعا کنند و در هر سختاز برادران 
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  .که وجود دارد با هم وحدت داشته باشند
  

  )تهران 1338 – 1367(  پوالدياصغر علی شهید 
آنچه از شما به عنوان فرزنـد کوچکتـان   ! برادران وخواهران عزیز! امام! اي امت

دارم، این است که وحدت کلمه را در از شما مرا بشناسید انتظار ] خیلی[که شاید
  .تان در جامعه حزب اهللا ایران حفظ کنیدون زندگیئتمام ش

    کنـد و بـه سـر منـزل مقصـود      وحدت کلمه است که انقالب مـا را حفـظ مـی   
ترین غفلت و کوچک 1از امام خمینی، این نور الهی دور نشوید؛ چرا که(رساند می

چـه آنـان کـه در    .) دشـمنان اسـالم اسـت   سقوط در دامان ] انگاري موجب[سهل
پـس شـما   . کنندجنگند و چه آنان که از خارج به ما ضربه وارد میداخل با ما می

مال نشود و به هیچ حـزب و گروهـی   باید وحدت را حفظ کنید تا خون شهدا پاي
روي نیاورید؛ چرا که حزب خدا فرامین الهی را چون چراغ روشن در جلـوي شـما   

  .قرار داده استامت حزب اهللا 
  

  )یاسوج 1345 – 1365( پیرایش  یاراهللا شهید 
  .کنمیامت را دعوت به وحدت و یکپارچگی م

  
  )زنجان 1345 – 1362( پیري جوادشهید  

و دسـت   ين سـنگر آزاد ید، از ایخواهم امام را تنها نگذاریشما مسلمانان م از
د و امـر جهـاد را   یزیاستوار برخ ين خود و با قدم هایدر دست هم، با وحدت آهن
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غـرب و شـرق و    يهـا طانیشـ  د و بـر  ید و از جنگ و شهادت نهراسیآور يبه جا
کوتـاه   یآشامان را از سر کشور اسـالم خون نید و دست ایتکار بشوریل جناییاسرا
  .دین مقدس قدس هموار سازیافتن به زمیدست  يد و راه را برایکن

  
  )اندیمشک 1341 – 1360( پاپیل احمد شهید 

خواهران مسلمان این اسـت کـه امـام امـت، خمینـی       پیام من براي برادران و
کبیر را تنها نگذارید و وحدت کلمه را فرامـوش نکنیـد و گـوش بـه فرمـان امـام       

خواران شرق و صفتان و جیرهن داخلی، این روبهیبا کفار صدامی و منافق 1باشید و
  .دها از روي زمین برچیده شوغرب، بجنگید تا ریشۀ آن

آموزان عزیـز ایـن اسـت کـه بـا وحـدت کلمـۀ        پیام من به فرهنگیان و دانش
  . جنگ شرکت کنید اسالمی پشت جبهه را حفظ و نیز در

  
  )زنجان 1344 – 1363( تاران علیترابشهید  

تنهـا راه نجـات اسـالم و    ! اماي امت شهیدپرور ایران و دوسـتان حـزب اللهـی   
دریغ از دولت اسالمی است که قاطع و بیمستضعفین و پیروزي نهایی، پشتیبانی 

 )لی اهللا علیه و آله و سـلم ص(که همان خط اصیل محمد] باشید[ پیوسته در خط امام
هاي دشـمن آگـاه باشـید و هـیچ     مال نکنید، از توطئهخون شهیدان را پاي. است

هـا شـرکت کنیـد و    وقت امام عزیز و رهبر انقالب را تنها نگذارید و در نماز جمعه
  .دت را حفظ کنیدوح

  

                                                             
 جنگ در راه با کفار :وصیت در اصل -1
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  )ازنا 1345 – 1364( ترك ابراهیم شهید 
  .با حفظ وحدت پوزة دشمن را به خاك بمالید! اهللاشما امت حزب
از رفتن فرزندانتان بـه جبهـه جلـوگیري نکنیـد تـا فـردا در       ! پدران و مادران

وحـدت را حفـظ کنیـد تـا     ! امت حـزب اهللا . جلوي حسین و زینب روسفید باشید
  . اي به شما بزندضربهدشمن نتواند 

  
  )کاشان 1339 – 1361( زادهتقی علی شهید 

هاي زیادي خواهیم داشت؛ زیرا که هنـوز شـیطان   ما براي صدور انقالب جبهه
هـیچ  «علیه اسالم دارد؛ اگر چه به قول امـام  بر میدان مبارزه  صعر 1بزرگ پا در
اسـاس   جهـان بـر  ش، اتحاد مسـلمین  اولی براي سرکوبی» .تواند بکندغلطی نمی

دریغ از اسالم راستین کـه همـان خـط    وحدت کلمه، نوید امام امت و حمایت بی
  . رودترین مسائل در این موقع از زمان به شمار میامام است، از اساسی

  
  )شهرري 1342 – 1364( رشیدآباد یقیتوف جعفر شهید 
از امـت   ان دارم؛ اولیشما امت و پدر و مادر و دوسـتان و آشـنا   يبرا یمطالب

و مشـکالت،   یشان جهت هرگونه سـخت یکنم به خاطر آمادگیدپرور تشکر میشه
رود ین نمیها از بین سختیچ صورت ایگر؛ به هید يهاییاز نارسا یلیکمبود و خ

 يکـوش جمهـور  بـا دولـت سـخت    ياریـ و وحدت و کمـک و هم  يمگر با همکار
  .»در همه حالد یحفظ کن وحدت کلمه را« :ران، به قول امامیا یاسالم
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  )کرج 1335 – 1362( رگریت اصغرشهید  
بـا  ز فرمودنـد، بـا وحـدت، همچـون گذشـته      یطور که امام عزهمان! پدر جان

تان محکم یهامشت با و » رهبر ینی، خم اکبراهللا« ریگره کرده و با تکب يهامشت
هـا  کاران شرق و غرب بکوبید و بـه آن تیو ابرجنا یو خارج یبر فرق منافقان داخل

د کـه همچنـان   ییـ هـا بگو بـه آن ران ما، سرزمین شیران است و ید که اینشان ده
خروشـند و هـر روز بـه    یر مـ یها چون شر مردان ما در جبههیشان، دلینابود يبرا
با خون خود به ارمغـان   پرور،دیز و شهیملت عز يبرا ياتازه يروزیخداوند پ ياری

در چه زودتر پرچم اسـالم را  خداوند هر ياریاهللا به  روند که ان شاءیآورند و ممی
  .سراسر جهان به اهتزاز درآورند

  
  )عجب شیر 1346 – 1362( انیموریت بهرام شهید 

 :ادتـان نـرود  یکنم تا سـرتان را درد نیـاورده باشـم، فقـط     یوصیت را کوتاه م
د وگرنه در برابر خـدا و خـون شـهدا    یاسالم، امام، جنگ و وحدت را فراموش نکن

  .دیمسئول
  

  )اقلید 1329 – 1365( ثریا رحیم شهید 
بنگرید کـه  . قدر امام عزیزمان را بدانید و در وحدت و همبستگی کوشا باشید

داشتی و  اسالم دادند؛ بی هیچ چشم يجوانانتان چگونه خون خویش را براي احیا
. کفـن  حال این شما و ایـن انقالبتـان و ایـن هـم شـهیدان گلگـون      . اجر و پاداشی

وار و  حسـین . تـان گـام برداریـد   در مسیر انقـالب اسـالمی  . خونشان باشیدپاسدار 
به انتهـا  ] را[ )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(گونه بکوشید تا آغاز حکومت مهدي زینب
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  .برسانید و اگر چنین شود، خدا با شماست
  

  )گچساران 1348 – 1366( جابرزاده حمید شهید 
تـر از  من به عنوان یـک بـرادر کوچـک    :1محترم] ي[اي برادرها و اي خواهرها
هایتـان تخـم مـروت و     هـا را دور بریزیـد و در قلـب    شماها خواهش دارم که کینه

زندگی بـه دور باشـید و جـز حقیقـت، سـخن       ۀبیایید از دغدغ. دوستی بپراکنید
  .گویان بزنید بیایید تا با وحدت، بیش از پیش بر دهان یاوه. دیگر نگویید

  
  )نجف آباد 1347 – 1364( جباري جبار شهید 

طور که امام امت در سخنان خود فرمودند، امروز مسئلۀ همان! امت شهیدپرور
هـاي جنـگ را محکـم و    اصلی ما جنگ است و بر شما مردم غیور است که جبهه

هـا  ها را خـالی نگذاریـد و بـا شـرکت درجبهـه     گاه جبههو هیچ شتهاستوار نگاه دا
کفن باشید و وحـدت بـین   دهندة راه شهداي گلگونموجب رضاي خداوند و ادامه

-خود را حفظ نمایید و از تفرقه و جدایی جلـوگیري نمـوده و از احتکـار و گـران    
  .فروشی خودداري نمایید

  
  )شهرکرد 1345 – 1366( جباري بلداجی رضاغالمشهید  

خواهم که امر امام را بدون چون و چرا اجرا کنید، چـون امـام بـود     یاز شما م
هرکس امروز بـراي  . به یاري خدا ما را از راه کج به صراط مستقیم هدایت کرد که

پیـرو امـام باشـید و قـدم در     . تپد، بداند که امروز روز عمل اسـت  یاسالم دلش م
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 .جاي پاي شهیدان بگذارید و اسالم را از طریق وحدت به پیش ببرید
  

  )تبریز 1341 – 1363( جدیري عباسی رضاعلی شهید 
کنم در همه حال خدا را در نظـر  شما دوستان عزیز و برادران عرض میمن به 

از غیبت و افترا که باعث بر هم زدن وحـدت  . این عصر داشته باشید، مخصوصاً در
هـاي پـیش از شـما    هـا و قـرن  امروز اسالم از تمام قرن. باشد بر حذر باشیدما می

  .خواهدوحدت و وحدت می
  

  )اصفهان 1339 – 1363( ،جعفرزاده ابراهیمشهید  
ت یـ ن خودتـان بـا امـام و روحان   یشان و بـ ین خویاز شما تقاضا دارم وحدت ب

د چگونـه رهـرو   یـ ل را در صدر قرار داده و با عمـل صـالح خودتـان ثابـت کن    یاص
  .دیه السالم هستین علی، فاطمه و ائمۀ معصومیامبر، علیپ

  
  )زنجان 1348 – 1365( جعفري خلیل شهید 

کنیـد و یـا    اهللا که االن گوش بـه وصـیت مـن مـی     مسلمان و حزب] ملت[اي 
. وحدت و همبستگی که سمبل یک مسلمان آزاده است را حفظ کنید! خوانید می

تمام جهان را بـه خـاك   ] ةپوز[ایشان،  1قدر این رهبر عزیز را بدانید که با رهبري
کـه شـما بـه    مالیدیم و نگذارید مشکالت زندگی، کمبودها و غیره باعث آن شود 

دانید، مشـقت کـه همـان سـختی و     طور که شما میانقالب بدبین بشوید و همان
  .شودبدي است، باعث نعمت می
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  )مشکین شهر 1345 – 1362( جعفري رحیم شهید 
براي رضاي خدا کار کنیـد و بـه خـاطر داشـته باشـید کـه       ! ... عزیزم ةخانواد

براي امام و رزمندگان همیشـه  . پسرتان فقط براي رضاي خدا به جبهه رفته است
دعا کنید که فرج امام زمان نزدیک شود و امام بزرگوار، خمینی را دعـا  . دعا کنید

م و مسلمین خدمت کنید و همیشه بین خود وحدت کلمه داشته باشید و به اسال
  .کنید
  

  )میبد 1344 – 1362( ییبفرو يجعفر جاللشهید  
ران را یا یاسالم يو دولت جمهور ردهوحدت خود را حفظ ک! دپروریمردم شه

د یـ د و نگذاریـ ت کنیـ باشد، حمایو رهبرش م یرو قانون اساسیکه پ یتا آن موقع
ن یناخواسـته چنـ   يران شکست بخـورد کـه اگـر خـدا    یا یاسالم يدولت جمهور

  . د، اسالم در جهان شکست خورده استیایش بیپ يروز
  

  )برخوارومیمه 1343 – 1361( جعفریان جعفرشهید  
 یهـ لن است که اگر در خـط امـام، و حـزب ال   یانم ایتم به دوستانم و آشنایوص

مسجد کـه بـه   ] در[ت کند و دوست دارم یها را به راه راست هداآنستند، خدا ین
از امـت   یشه بـر سـر نمـاز جماعـت، انبـوه     ین است، همیسنگر مسلمگفتۀ امام، 

امم بـه  یـ د، پیـ شه وحدت خـود را حفـظ کن  یوجود داشته باشد و هم یحزب الله
ن یـ د و ایـ ن دو سنگر را محافظت کنیشه این است که همیج و سپاه ایبرادران بس

  .موثر است یلیغات خیتبل
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  )تهران 1342 – 1361( جاللوند رضاغالم شهید 
، مـن هـم   »توانـد بکنـد   یآمریکـا هـیچ غلطـی نمـ    «: گوید به قول امام که می

ببینید که ملت ایـران چـه مـرگ بـر     . تواند بکند یگویم آمریکا هیچ غلطی نم می
پـس وحـدت داشـته    . اش به خاك مالیده شـده  گویند و آمریکا پوزه یآمریکایی م

  .باشید تا هیچ ابرقدرتی نتواند به ما زور بگوید
  

  )گچساران 1346 – 1365( جاللی اهللا حکیم شهید 
هـا   خواهم تا موقعی کـه جبهـه  می...  1از پدر و برادران و خواهران و تمام اقوام

احتیاج به نیرو داشته باشد، به جبهه روانه شوید و کمـک کنیـد تـا رژیـم صـدام      
ایـن راه  شود و خودتان را در  اهللا به زودي نابود می شاء  مریکایی نابود گردد و انآ

وحـدت کلمـه   . از خط امام و والیـت فقیـه جـدا نشـوید    . بسازید و بعد دیگران را
هـا، صـبر و    خونتـان در برابـر مشـکالت و سـختی     ةداشته باشید و تا آخرین قطر

  .استقامت در راه خداوند داشته باشید
  

  )فسا 1348 – 1367( خرنجانی یجمال دیجمش شهید 
 ی، حکـومت یو آبـادان  یهمراه با سـازندگ ن خود یم با وحدت آهنید بکوشییایب
  ]. برپا کنیم[حکومت اهللا  يلوا 2زیر

  
  

                                                             
 اقوامان: تیوص اصل در -1
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  )فسا 1345 – 1365( جمشیدي ایوب شهید 
وحدت کلمه داشته باشید، نماز را اهمیت خاصی بدهید کـه  ! ... شما دوستانم

شویم، نماز را به جماعت و همین نمازها و دعاها است که به پیروزي نایل می] با[
دوري کنیـد،   شود شـدیداً لی که باعث تفرقه میئمساجد برگزار کنید و از مسادر 

هـاي دشـمنان و   توفیق شما را از خداونـد متعـال خواسـتارم و شـما را از نیرنـگ     
از اختالفـات بپرهیزیـد،   ...  گاه فریب آنان را نخوریدکه هیچکنم ن آگاه مییمنافق

  . دیگران را به وحدت دعوت کنید
  

    )نجف آباد 1339 – 1361( جمشیدیان قلعه سفیدياحمد  شهید 
ملت مبارز ایران همیشه و در همه حال از دعاگویی به امام امت غافل نمانـد و  

  .همیشه و در همه جا وحدت کلمه را داشته باشند
  

  )دهدشت 1344 – 1362( جوکارعزیزاهللا  شهید 
اي آخرین لحظات زندگی خود چند کلمه بـا درود و سـالم  بـر امـام عزیز در

ادامـۀ راه شهیـدان چــه از   -1. کنموان وصیـت به خانوادة خود عرض میبه عـن
 -2. طریق کمک مادي و چه نیـروي انسـانی و شرکـت در جبهه حق علیه باطـل 

. رسـتگارید  ]کـه [ به فرمـان امـام باشـید 1گوش].  امام[طول عمر ] و[دعا بر بقا 
اهمیـت  [رهبر انقالب همیشه بر آن تکیــه مـی فرمـود،    ]که[و انسجام  به وحدت

نماییـد و در پایـان    2یدر نظر داشته باشید از خـط روشن امـام پشتیبان] دهید و
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  .خواهانم یتعال] و[از خداوند تبارك ] را[توفیق روزافـزون تمـام مسلمین جهان
  

  )تهران 1341 – 13615( یبخش خرقانجهان جواد شهید 
شـتر در راه  ید و بـا وحـدت ب  یمان داشـته باشـ  یبه راه پاك روح اهللا ا! دوستان

  .دیش رویران پیا یاسالم ياهداف جمهور
  

  )تهران 1335 – 1363( جیریایی حیدرعلی شهید 
و اما صحبت با شما عزیزان، شما ملتی که قهرمانانه در برابـر تمـام مشـکالت    

هم از شما ملت شهیدپرور به عنـوان   من. کرد اید و مقاومت خواهیدمقاومت کرده
  مورد قبول خداونـد قـرار گیـرد، از شـما ملـت       ]شهادتم[یک شهید که امیدوارم 

خواهم که وحدت و یکپارچگی را در بین خود افزون کنید و مواظب باشید که می
اید، حـاال هـم همچـون    طور که تاکنون مقاومت کردههمان. دشمن درکمین است

  .به مبارزه خود ادامه بدهید )لیه السالمع(حسین
ملت ایران، عزیزان، به خدا چشم دنیـا و مـردم مستضـعف بـه دسـت شـما و       

و بعـد چشمشـان بـه    ] داننـد مـی [ آنان تنها امید خود را اول خدا. انقالبتان است
دست شما و انقالبتان است؛ پـس وحـدت و یکپـارچگی خـود را افـزون کنیـد و       

و با هم برادرانه برخورد کنیـد کـه نصـرت خـدا      1کنار بگذارید ی رائاختالفات جز
  .نزدیک است و این وعدة خداست که وارثان زمین مستضعفان خواهند شد
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  )تهران 1347 – 1365( یچال ابراهیم شهید 
وحدت خود را زیاد کنید و مـن را حـالل   ] و[ایمان، تقوا ] که[ کنموصیت می

  .کنید که شاید خداوند از گناهانم درگذرد
  

  )فسا 1343 – 1364( کوشک قاضی یچوپان میابراه شهید 
رود یاسالم اکنـون مـ  ! رانیدپرور ایشوم، امت شهیادآور میدپرور یبه امت شه

م یدا کـرد یـ ق را پین توفیاشود و ما هم  یبگذرد و جهان ییایجغراف يکه از مرزها
امـت  م، از یم باشـ یم و در گسترش اسالم سـه یدا کنیکه در لشکر اسالم حضور پ

ت یـ حفظ و حراست اسـالم رعا  يدپرور عاجزانه استدعا دارم که وحدت را برایشه
  . ندینما

  
  )اهواز 1349 – 1365( پوریچهارمحال احمدشهید  

   فـرا   یمـا زمـان   یچـارگ ید چـرا کـه ب  یـ وحدت خود را حفظ کن! رانیملت ا يا
  .فتدین ما تفرقه بیرسد که بیم

  
  )خمینی شهر 1344 – 1361( فروشانی يحاج باقر احمد شهید 

کـه بـا    یکسـان  ياران روح اهللا، ایـ ران و شما یسالم من بر شما ملت قهرمان ا
د و در انقالب و در جنـگ نقـش   یادهین مالینوکران استکبار را به زممشتتان پوزة 

است بـه   ید که خود مشت محکمیوحدت خود را حفظ کن! دیداشت یمهم یلیخ
د یرند، بکوشـ ین وحدت را از شما بگیکنند که ایم یسع! برادران. هاپوزة ابرقدرت

  . دیخود را حفظ  کن یکپارچگیو وحدت و 
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  )بندر دیر 1345 – 1364( پورحاجی اسفندیار شهید 
 کـه  1خود را حفظ کنیـد  من از همگی شما خواهشمندم که وحدت و انسجام

همـین وحـدت ریشـۀ     اهللا بـا  کـه ان شـاء   گشتهاز این وحدت ما هراسان دشمن 
  .کن خواهد شدریشهصدام و صدامیان 

  
  )تبریز 1340 – 1365( یحسن یحاج زیپرو شهید 

امبر اسالم ید، ابتدا خداوند، سپس پیاقدام نمود يخواهم به هر کاریاز شما م
د بـه  یـ کن ید و سـع یـ ریاسـالم را در نظـر بگ   يو سپس خون شـهدا  يو ائمۀ هد

کـا و  یآمر یجهان کفـر بـه سرسـپردگ    یکه تمامامروز . دییت شهدا عمل نمایوص
د یـ انـد، مـا هـم با   اسالم متحد شـده  یهعلبر ] و[ دست به دست هم داده يشورو

ن محکم یده و آوارة  فلسطیژه ملت ستمدیوحدت خود را با مسلمانان جهان، به و
  .میدرآور 2ن اسالم را در جهان به اهتزازیاهللا پرچم خون م تا ان شاءیینما

  
  )دزفول 1343 – 1361( زادهوندحاجی پرویز شهید 

کـنم  توصیه مـی ! ایمم که عمري را در کنار هم گذراندهابرادران عزیز و گرامی
به نیروي الیزال الهی و روحانیت مبارز و والیت فقیه تحـت رهبـري    ٣لکه با اتکا

  .امام امت، وحدت و یکپارچگی خودتان را حفظ بکنید
  

                                                             
 کرده :وصیت در اصل - 1
 احتزاز :وصیت در اصل - 2
  اتکا: در اصل وصیت -3
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  )اهواز 1343 – 1362( پور حاجیانی خداداد شهید 
هاي مدرسه، خانه، ادارات و  اي برادران و اي خواهران ایثارگرم در تمام صحنه

ناقابل را از من پـذیرفت، دو تـا پیـام     ۀاگر خدا این هدی! ها ها و بازاري سایر ارگان
هـا و   یکی اینکه امـام را در هـیچ مـوردي تنهـا نگذاریـد و حـرف      . براي شما دارم

را مو به مو اجرا کنید و هر روز امام را دعا کنید و دیگر پیـامم ایـن   هاي امام  پیام
کننـد،   روز براي انقالب و اسالم خدمت می ولین مملکتی که شبانهئاست که با مس

ها نهایت همکاري را داشته باشید و وحدت کلمه را حفظ کنید کـه شـرق و   با آن
  .ها وحشت دارند غرب از این وحدت

  
  )خوانسار 1344 – 1362( یحافظ احمد شهید 

ن ید که منافقین هم وحدت داشته باشید در بیبا یدپرور اسالمیشما ملت شه
 ياریـ د در پشت جبهه یما ضرر بزنند و شما برادران با یکوردل به مملکت اسالم

د کـه  یـ د و نگذاریکن یبانیها پشتد و از آنیکه در جبهه هستند بکن] را[ یبرادران
  .خسته شوند ها که در جبهه هستندآن

  
  )تهران 1349 – 1367( زادگان حبیب داود شهید 

ــتان    ــنایان و دوس ــا آش ــد ب ــخنی چن ــون س ــزاداري  ...  :و اکن ــالس ع در مج
. قرآن زیاد بخوانید و نماز را بـه پـا داریـد   . زیاد شرکت کنید) لیه السالمع(اباعبداهللا

را بر پا نگـه   توان اسالم وحدت را حفظ کنید که با انجام دادن این چهار اصل، می
  .داشت
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  )قائن 1343 – 1361( یبیحب ابراهیم شهید 
ــ  ــه تقاضــا م ــام و روحان یاز شــما عاجزان ــنم کــه اســالم و ام ــک ــارز و ی     ت مب

شـه آمـادة   ید و همیـ صـفتان را نخور طانید و گول شیر را تنها نگذاریناپذیخستگ
و وحـدت  د و بر شـما بـاد اتحـاد    ید و صحنه را ترك نکنید که هستیشهادت باش

  .کلمه در تمام امور
  

  )شهرکرد 1349 – 1365( حجازي طاقانکی اهللا حشمت شهید 
لیـه  ع(علـی     قال: همیشه به یاد داشته باشید! پدر، مادر و برادران و خواهران

) دنیـا (امروز روز عمل « ؛»حساب و ال عمل الیوم عمل و ال حساب و غداً«: )السالم
» .خواهندروز حساب و عملی را از ما نمی) امتیق(در کار نیست و فردا  یو حساب

راه و منش ] از[زندگی قرار داده و  ۀراه انبیا و اولیا را سرلوح. با قرآن انیس شوید
عزت و عظمت اسالم و مسـلمین در وحـدت و یکپـارچگی    . آنان سرمشق بگیرید

حفـظ دیـن و   . یـک مسـلمان و مـؤمن را داشـته باشـیم      ةرفتار پسندید. باشد می
  .الب را همیشه در نظر داشته باشیدانق

 

  )نیشابور 1344 – 1365( یانهزاده کاحسن علیبرات شهید 
د تا دشمن نتواند در ییخود را حفظ نما یکپارچگیوحدت و ! زمیهموطنان عز

  .دیجاد نماین شما تفرقه ایب
  

  )قم 1339 – 1359( حسن زاده مطلق علی شهید 
  .کلمه را حفظ کنیدبراي سربازان اسالم دعا کنید و وحدت 
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  )نهاوند 1348 – 1365( اریحسن گاو جواد شهید 
 ياسالم، بـاالخره، برخـوردار   ین شرعیبه اصول و قوان] عمل[زان، یبه همۀ عز

طلـب   یو از همگـ ] کـنم مـی [سـفارش ] را[ یو دولت یاز وحدت و انسجام فرهنگ
  .مغفرت و بخشش دارم

  
  )شوشتر 1335 – 1361( حسینی رجب شهید 

ـ    ! ... ملت قهرمان ایرانشما اي  قیـام کـربال    ۀبدانید که ایـن قیـام شـما دنبال
اید، این همبستگی و وحـدت   گونه که تاکنون بوده استوار و مصمم همان. باشد می

  .الهی را حفظ کنید
  

  )محالت 1346 – 1365( حسینی علی شهید 
شـما  مبادا از هم متفرق شوید و دشمنان اسـالم  از تفرقـۀ   ! اي امت حزب اهللا

چـه   1خداونـد . تر کنیـد وحدت خود را هرچه بیشتر و منسجم. سوء استفاده کنند
 2»التفرقـوا  و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً« :آیۀ جالبی دربارة وحدت برایمان فرستاد

مبادا یک روزي امام عزیز را ماننند مردم کوفه تنها بگذاریـد و  ! اي امت حزب اهللا
  .دست از اسالم و امام بردارید

وحـدت خـود را حفـظ    ! بـرادران : و اما سخنی با برادران و دوستان حزب الهی
  . کنید و از خط اهللا منحرف نشوید

) ان شـاء اهللا . (امیدورام که راه کربال باز شود و به زیـارت امـام حسـین بـرویم    

                                                             
 خداوند و :وصیت صلر اد - 1
 103 آیه ؛عمران آلسوره  - 2
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خداوند ما را حافظ و یار و همراه باشد و سایۀ وجود امام عزیز را تا ظهور آقا امـام  
بر سر امت شهیدپرور ما مستدام بدارد و ما را بـه   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

ترین نماز وحدت را  بـه امامـت فرمانـده کـل     سرزمین قدس وارد نماید تا باشکوه
قوا، خمینی، روح خدا برگزار نمـوده و حکومـت اسـالمی را در سـرتا سـر جهـان       

  .برقرار نماییم
  

  )رشت 1338 – 1361( حسینی لیچایی علی شهید 
و تکـالیف الهـی    1خواهم که وحدت اسالمی داشـته باشـند  از همۀ عزیزان می

  .خود را انجام دهند
  

  )تهران 1345 – 1366( شعارحکمتعبداهللا  شهید 
 )لیه السـالم ع(گوش دل باز کنید و کالم برگرفته از وحی امیر مومنان! اي یاران

را بر صفحۀ دل ثبت کنید و جامۀ تقوا بر تن کنید و خوف از خدا و نظم در امـور  
البین همت کنید و با وحدت قلوب، العین خویش سازید و در اصالح ذاترا، نصب

  .کفر و اهل ضاللت را در هم کوبید ائمۀوحدت پوشالی 
  

  )مشهد 1341 – 1362( یوسفینیاحکیم علینظر شهید 
وحدت خود را حفظ کنید و از یکدیگر جدا نشـوید   !انقالبی ایرانملت غیور و 

چنگ بزنیـد بـه ریسـمان الهـی و     « :است که مدهآن کریم آطور که در قرو همان

                                                             
 دیباش :وصیت اصل در - 1
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تـا بـر    2انیدعمـل پوشـ   ۀیه جامآشما ملت دلیر ایران نیز به این  ؛1»متفرق نشوید
  .تمام جهانخواران شرق و غرب فاتح و پیروز شوید

  
  )بافق 1348 – 1366( حکیمی قطرمی اکبرعلی شهید 

شــما را . و امــام  برداریــدمبــادا دســت از اسـالم  ! اي دوسـتان و اي آشــنایان 
. ها صراط مستقیم هسـتند کنم به وفاداري و تقوا و پرهیزگاري که آنسفارش می

هجوم خونخواران جهـانی و عمـال    يامیدوارم با وحدت و همبستگی خویش جلو
  . آنان را سد نمایید و از نابودي دین خدا جلوگیري کنید

  
  )اهواز 1343 – 1362( حمیدي اصل راضی شهید 

وحدت و یکپارچگی را از یاد مبرید و بدانید آنـان کـه راه کفـر را    ! اي برادران
مسـلمانان صـفوف   پیش گرفتند، از هر گروه و فرقه که باشـند، همـواره در برابـر    
شما مسـلمانان  . اند متحد و متشکلی دارند و براي همیشه دست به دست هم داده

نیز اگر چنین نکنید و دست از تفرقه برندارید و در برابر کـافران متحـد نگردیـد،    
  .کار جهان به هرج و مرج و تباهی خواهد کشید

  
  )کرج 1340 – 1360( حیدرآبادیان اکبرعلی شهید 

خـواهم سـنگر مـرا خـالی     از شـما مـی  ! عزیزم و همچنین برادرانممادر و پدر 
نگذارید تا خون در بدن دارید از امام امت، رهبر عزیزمـان و روحانیـت پشـتیبانی    

                                                             
 103عمران؛ آیه ؛ سوره آل»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا«: ترجمه -1
 شیدهپو: در اصل وصیت -2
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ها بگوید، کسی از انقالب و از امام امت و روحانیت مبارز حرفی علیه آن اگر. کنید
میـان وحـدت مـردم     شما با مشت محکم به دهانشان بزنید و نگذاریـد تفرقـه در  

  . پیش بیاید
  

  )بردسکن 1346 – 1365( حیرانی عباس غالم شهید 
اي از  دانـم بـه عنـوان تکلیـف یـادآوري نمـایم کـه اگـر لحظـه          ضمناً الزم می

هاي زودگذر دنیا دل ببندیم،  هاي انقالب کنار رویم و خداي نکرده به لذت صحنه
اسـالمی ارزانـی داشـت از مـا      ۀهـا بـه جامعـ    خداوند این عزتی را که پس از سال

خواهد گرفت و امتی ذلیل در دنیا و آخرت خواهیم شـد و بـه هـوش باشـید کـه      
منافقین خوش خط و خال، در صفوف شما رخنه نکنند و خـداي نکـرده موجـب    

و پیام دیگرم به شما حفـظ انقـالب اسـت؛ یعنـی اگـر      ... تنزل وحدت شما شوند 
دشمنان انقالب اسـالمی مبـارزه نماییـد و در    روزي الزم بود، با چنگ و دندان با 

این راه، پیرو امام و خط امام باشید و از روحانیون مبارز پیروي کنید، البتـه نـه از   
کارشـان را   مـۀ نا هر روحانی، بلکه از روحانیونی که پیرو خط امام هستند و پایـان 

رکتنـد و  اهللا در ح  اند و همیشه هماهنگ با رزمنـدگان و حـزب   شهادت قرار داده
  .زنند یکنند و وحدت مردم را به هم نم یانگیزي نم گاه در میان مردم فتنه هیچ

  
  )استهبان 1340 – 1363( حیوي حقیقی اصغرعلی شهید 

مبـادا  «: طور که امام عزیزمان بارهـا فرمودنـد  همان! امت شهیدپرور و قهرمان
ها همـین  میان شما ملت اختالف ایجاد شود که سرچشمۀ همۀ فسادها و شکست

   .وحدت کلمۀ خود را حفظ کنید» .باشداختالف می
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  )دهدشت 1344 – 1363( خاضع سجادشهید  
اي را رها کنید کـه ایـن   وحدت و یکپارچگی را حفظ و اختالف قومی و قبلیه

کـم  اش بر پاهاي شما بسته بود که کـم بندهایی است که طاغوت به وسیلۀ ایادي
هنوز اثرهاي این بندها نمایـان اسـت کـه امیـد آن     گسلند و متأسفانه ها را میآن
رود از این مهلکۀ خطرناك خود را نجات دهید و بـه کشـور و بـه اسـالم نگـاه      می

  .شناسدکنید که اسالم مرز و قبیله و طایفه نمی
  

  )مشهد 1345 – 1363( خانی علی شهید 
برنداریـد و  دست از اسالم و روحانیت در خـط امـام   : پیامم به امت شهیدپرور

ایـن دسـتور   . پشتیبان والیت فقیه باشید تا به این مملکت اسالمی آسیبی نرسـد 
امام و شهداست و در نماز جمعه و دعاهاي کمیل شرکت کنید و وحدت خودتـان  
را حفظ کنید و هوشیار باشید که دشمنان اسالم بیدارند و براي نـابودي اسـالم و   

  .کشندملت اسالمی نقشه می
  

  )فالورجان 1346 – 1363( خدادادي پاواشی علی شهید 
سخنی که براي شما برادران و مردم دارم این است که وحدت خـود را حفـظ   

بـه فرمـان امـام عزیـز باشـید و نمـاز       . روي با یکدیگر دست برداریدکنید و از کج
ها را حفظ کنید و با وحدت خود ظلم را از روستا و شهر و کشورمان بیـرون  جمعه

برنـد و  ظلم در کشـور مـا باشـد وحـدتمان و خودمـان را از بـین مـی        کنید و اگر
    وحـدت نداشـتید، انقالبمـان پیـروز      1اگـر و  ایـد خوشبختانه شما وحـدت داشـته  

                                                             
 اگر و :وصیت اصل در - 1
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  .شما را خدا حفظ خواهد کرد. پس وحدت خود را حفظ کنید. شدنمی
  

  )همدان 1347 – 1364( خدمتی جواد شهید 
را تنهـا نگذاریـد و از ایـن سـنگر آزادي و      خواهم که اماماز شما مسلمانان می
ن، حمایت کنید، دست در دست هم، با وحدت آهنـین  یعدالت و حامی مستضعف

هاي استوار برخیزید و امر جهاد با خود را به جاي آوریـد و از جنـگ و   خود با گام
  .  شهادت نهراسید و بر شرق و غرب و اسراییل جنایتکار و صهیونیسم بشورید

  
  )خلخال 1345 – 1364( خلخالی سیدبابک شهید 

قدر بزرگی خودتان را بدانیـد کـه ایـن انقـالب     ! اي ملت شریف و بزرگ ایران
بر شـما عنایـت فرمـوده کـه او تبـارك و      ] خداوند[اسالمی، نعمت الهی است که 

قـدر جمهـوري اسـالمی و    . نیاز استتعالی، بر همه چیز عالم و غالب و از همه بی
ها هست و نیست ها را بدانید که آنفداکاري فرزندانتان در جبهه شهداي اسالم و

و حال و آیندة خودشان را در طبق اخالص گذاشتند و بـراي آزادي و اسـتقالل و   
جمهوري اسالمی و انقالب اسالمی و اسالم و قرآن به دفاع برخاستند و فـداکاري  

ع سـراپاي او باشـید و   انقالب گوش داده و مطی 1هاي رهبريتوصیه    به . نمودند
هـا در  هـا و عوامـل آن  وحدتتان را حفـظ نمـوده و از رسـوخ بیگانگـان و شـیطان     

  .جمعتان، مواظب و مدافع باشید
   

                                                             
 تیرهبر: تیوص اصل در -1
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  )دامغان 1336 – 1365( خلمی علی شهید 
 امام را تنها نگذرایـد و همیشـه در  : پیام من به ملت شهیدپرور ایران این است

! و وحـدت را حفـظ کنیـد و خـواهران     1بگذاریدصحنه باشید و اختالفات را کنار 
  .تر استحجاب را حفظ کنید که حجاب خواهران از خون دادن ما بهتر و مهم

  
  )بابل 1338 – 1360( زاده خلیل خسرو شهید 

خواهیم وحـدت، همبسـتگی    از تمام برادران و خواهران هوشیار ملت ایران می
کبیر، امـام خمینـی را بداننـد و    و یکپارچگی خود را حفظ کنند و قدر این رهبر 

همیشه دسـتورات و فرمـان او را اجـرا نماینـد و هـیچ موقـع نگذارنـد ایـن ضـد          
  .اي وارد کنند انقالبیون به انقالب شکوهمند اسالمی لطمه

  
  )گچساران 1334 – 1363( زادهخواجهعبدل  شهید 

  :نمایمچند نکته را یادآوري می... 
هاي پیروزي در تمام میادین مادي و معنوي ترین سالحتقوي یکی از مهم -1

  .اهللا امیدوارم در سرلوحۀ کار قرار گیرد است، ان شاء
اگر معتقد هستیم که این نظام حق اسـت،  . ریزي براي آیندة جامعهبرنامه -2

ریـزي  که این همه میسر نیست مگر با برنامه 2باید براي اعتالي آن تالش کنیمو 
  .نگريتوجه به آیندهها با و باال بردن کیفیت

  .سعۀ صدر در کارها، خود حالل مشکالت است -3

                                                             
 دیبزن :وصیت اصل در - 1
 کرده :وصیت اصل در - 2
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  .اي بار آمدنتوجه بیش از پیش به رعایت موازین شرعی و رساله -4
  .هاي نظام الهیاستفادة به حق از خون شهدا در جهت تقویت بنیه -5
وحدت و یکپارچگی، سرکشی به خـانوادة شـهدا و نـوازش و التیـام آنـان،       -6

  ... هاداري مردم در صحنه نگهحفظ و 
  

  )کازرون 1340 – 1364( خورشیدي حمد شهید 
مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه فـردا در      ! اي مادران

همـه  . شـهید را نمـود   72توانید جواب زینب را بدهید که تحمل  محضر خدا نمی
هـا را تحویـل   جسـد آن مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه بفرستید و حتـی  

ام، پـس نخـواهم    سـري را کـه در راه خـدا داده   «: زیرا مادر وهب فرمـود . نگیرید
هاي جاویدان اسـالم   کفن و ستاره ما جوانان راه افتخار این عزیزان گلگون» .گرفت

دهیم و هرگز نخواهیم گذاشـت کـه ایـن انقـالب و ایـن اسـالم عزیـز         را ادامه می
ما به یاري خدا . شود 1مریکا محوآپوشان و مزدوران امپریالیسم  هاي چکمه زیرگام

خـواران صـدام را بـه     جیـره  ةشما امت، پـوز  ي و رهبري امام و با وحدت یکپارچه
مالیم و تا زمانی که اسالم بر تمام گیتی مسلط و پرچم ال الـه اال اهللا بـر    زمین می

  .خاکی برافراشته نگردد، از پا نخواهیم نشست ةاین کر
  

  )قم 1344 – 1361( سخنخوش جواد شهید 
گذرانم، مـن حقیـر چنـد نصـیحت بـه      اکنون که لحظات آخر عمر خود را می

ها روز، ابرقدرتملت خودم دارم که هرگاه این سه مطلب از هم گسیخته شود آن 

                                                             
 محو و: تیوص اصل در -1
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  :گیرندجشن می
طوفـان توان کشتی اهللا میداشتن ایمان و اعتقاد به  خدا، چون با ایمان به -1

  .زدة این ملت را به ساحل نجات رساند
اندیشـیم و  می میان ما برود، هرکدام یک جور  وحدت، چون اگر وحدت از -2

  .شودمی  ناکرده انقالب به سوي نابودي کشیده در نتیجه خداي 
آن کـس  شما را بـه  ! رهبري، اي ملت شهیدپرور و قهرمان ایران اطاعت از -3

زمـان  پیـر و ایـن فرسـتادة امـام     خمینی، این چریک پرستید، از اوامر این که می
اطاعت کنید و در دعاهاي خود از خدا بخواهید که این رهبر را عمر طوالنی عطـا  

  .فرماید
  

  )کرج 1342 – 1363( زادهخیاطعلی  شهید 
نـابود  هـا را  ايها و تـوده طوري که منافقین و فدایی 1در انقالب ! ...مردم عزیز

کردید، باز هم وحدت خود را حفظ کنید و مواظب دشمنان باشـید و بدانیـد کـه    
  .دشمن مانند گرگ در کمین است

  
  )یاسوج 1346 – 1364( دارفرین علی شهید 

را کنـار   2وییـت خواهم کـه د می یانماز عموم قوم و خویشان، بخصوص از عمو
گذاشته و وحدت خود را حفظ و اختالفات محلی را بـه خـاطر خـدا و جمهـوري     
اسالمی کنار بگذارید و به فکر جنگ جهاد باشید؛ چرا که امـام موکـداً وحـدت را    

                                                             
 انقالب يبرا و :وصیت اصل در - 1
 تیدع :وصیت اصل در - 2
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  .پس حفظ آن الزم است ؛ضروري شمارده
  

  )گچساران 1341 – 1364( خشک دامن خدارحم شهید 
در راه اسالم فـداکاري  ] خواهم که می[خواهران و برادران  ۀهم] از[در آخر ... 

  .حفظ کنند] را[کنند و وحدت خود 
دهـم مبـادا یـک لحظـه دریـغ       شما را به خدا سوگند مـی ! برادران و خواهران

اگر ما یـک لحظـه   . اند کفر در مقابل اسالم ایستاده ۀدانید هم شما می ۀهم. کنید
اسالم و دین نیست و ما بایـد مـردم فلسـطین را    ها بدهیم، خبري از مهلت به آن

  .ها آوردنددر نظر بگیریم که چه بر سر آن
  

  )پل دختر 1351 – 13675( دانیالی اهللا ذبیحشهید  
اتحـاد و  ! برادران عزیز: صحبتی دارم با آشنایان و همکالسان و دوستان عزیزم

راه نفـاق و   وحـدت و یکپارچگی را حفـظ کنیـد و از تفرقـه بپرهیزیـد کـه تنهـا      
  .جدایـی است

  
  )شهرکرد 1343 – 1365( داودي بنی سبزعلی شهید 

وصیت من به ملت آن است که همیشه پشت سر امام امت حرکت کنیـد کـه   
مسیر ایشان، همان مسیر دین اسالم است و از روحانیت جـدا نشـوید کـه هرچـه     

غفلـت بـودیم و   داریم، از روحانیت داریم و اگر روحانیت نبود، ما هنوز در خـواب  
همیشه وحدت و . شدیمها له میها قرار داشتیم و در زیر پاي آنزیر یوغ ابرقدرت

و مسـاجد را گـرم نگـه داریـد و در نمازهـاي جماعـت       . یکپارچگی را حفظ کنید
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  .جمعه و دعاي کمیل و توسل شرکت کنید
  

  )خمینی شهر 1342 – 1362( دباغی ورنوسفادرانی حمیدرضا شهید 
هاي مالی و  ها را هرگز فراموش نکنید و با کمک جبهه! خواهر مسلمانبرادر و 

جانی خود رزمندگان را یاري کنید و وحدت کلمه را که امام همیشه بر آن تکیـه  
  .گوش خود سازیدة دارد، آویز

  
  )خرم آباد 1343 – 1365( کوندیدر خدارسان شهید 

خـط امـام و پیـروي از امـام      1اهللا این است کـه از   سفارش من به مردم حزب
ها را گرم نگه دارند تـا اسـالم محفـوظ بمانـد و وحـدت را       دست برندارند و جبهه

  .ترسند حفظ کنند که دشمنان اسالم از وحدت و همبستگی می
  

  )مرو دشت 1342 – 1364( درودي داریوش شهید 
کلمـه  وحدت  -2 .امام را تنها نگذارید -1: از پدر و مادرم دارم 2چند خواهش

. همیشه با مردم با خوبی برخورد نماییـد  -4. نماز جمعه بروید -3. را حفظ کنید
به یتیمان کمـک   -7. با نام خدا کار را آغاز نمایید -6. صبور باشید در کارتان -5

همیشه در فکر امـام  . قدم باشید در کارتان ثابت -8  .ها را نوازش نماییدآن. کنید
  .نماید، نکنید بدگویی انقالب را میگوش به حرف کسی که . باشید
  

                                                             
 در: تیوص اصل در -1
 نکته: تیوص اصل در -2
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  )نیشابور 1337 – 1363( درودي محمداسماعیل شهید 
بدانید که هر کجا باشید، مرگ شما را ! مردم :اهللا اما سخنی دارم با امت حزب

مبـادا ماننـد مـردم کوفـه     ! مردم. هاي بسیار محکم باشیدفرا رسد، اگرچه در کاخ
و سعی کنیـد اتحـاد و    1ها را گرم نگه داریددست از حسین زمان بردارید و جبهه

  .وحدت داشته باشید
  

  )تایباد 1347 – 1365( درویشی علیرمضان شهید 
اهللا این است که همیشه در فکر جنـگ باشـند و    و پیام من به این امت حزب

جنگ را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند و ایـن سـنگرهاي مـردان خـدا را خـالی      
  .تنها نگذارند و همیشه در حفظ وحدت بکوشندنگذارند و امام را 

  
 )خرمشهر 1342 – 1361( پوردریساوي محمد شهید 

طور که بـا وحـدت   ملت دلیر و شهیدپرور ایران این است که همان 2وصیتم به
خود در مرحلۀ اول پیروز شدند، وحدت خود را همچنان حفظ کنند و به رهبـري  

کـن  بالد اسالمی و نقـاط جهـان ریشـه    هاي ظلم و ستم را درامام خمینی، ریشه
  .کنند
  

  )مرودشت 1339 – 1361( خوش دل حمید شهید 
هـا  صفت، دوست نشوند که آن به جوانان دارم که با رفیقان شیطان ییک پیام

                                                             
 دیباش داشته نگه: وصیت اصل در -1
 شما به: تیوص اصل در -2
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با ملت قهرمـان  . بها را از دست ندهند کرد و این فرصت گران درا از خدا دور خواه
یگانگی را از دست ندهند و امام را که قلب و شهیدپرورمان همراه شده، وحدت و 

  .امت است، یاري کرده تنها نگذارند
  

  )آبیک 1348 – 1364( دلوي رضاعلی شهید 
 بیایید دست وحدت را به همدیگر بدهید که ان شاء! اي ملت شهیدپرور ایران

  .اهللا به همین زودي کربالي معظم توسط رزمندگان اسالم آزاد خواهد شد
  

  )مالیر 1346 – 1360( دماوندي حمیدرضا شهید 
کنم و آن ایـن اسـت    یبا فرستادن پیامی براي ملت ایران سخنانم را تمام م... 

  .که وحدت خود را حفظ کنید تا جایی که امکان دارد
  

  )بوئین زهرا 1340 – 1362( دودانگه علی شهید 
خـود  قیـام کنیـد و کـاخ ظالمـان را بـه هـم ریزیـد و وحـدت را بـین          ! مردم

اید؛ ولی بـه  شما دیگر کمر دشمن را شکسته. که دشمن در راه است] کنید[حفظ
مـا را   1اي هسـتیم کـه هرچـه قـدر    هیچ وجه مبارزه را از یاد نبرید، مانند شیشـه 

  .شویمبشکنند، ریزتر و ریزتر می
  

  )همدان 1340 – 1365( دهقانی رضاعلی شهید 
وحدت کلمه را در بـین خودتـان همیشـه حفـظ کنیـد و از تفرقـه و دوییـت        

                                                             
 آنچه هر :وصیت اصل در - 1
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بپرهیزید و بدانید که تفرقه از ابزارهاي برندة شـیطان اسـت و هـرکس بـه سـوي      
با هم برادر و برابر و یار . تفرقه قدم بردارد، از کارگزاران شیطان و دشمن خداست

  .و یاور یکدیگر و مظلومین جهان باشید
  

  )میبد 1342 – 1361( دهقانی فیروزآبادي رضاعلی شهید 
پیام من به ملت ایران این است که وحدت خویش را حفظ کنند و گـوش بـه   

  . فرمان امام باشند و منافقان داخلی و خارجی را سرکوب کنند
  

  )اصفهان 1344 – 1362( آباديذاکر حسین رضاعلیشهید  
ها، در ها، در دلجماعت بر سر نماز. وحدت داشته باشید و در خط امام باشید

خواهم که از شما امت شهیدپرور عاجزانه می. ها، براي سالمتی امام دعا کنیدقلب
حجـابی را بـه یـاري خداونـد و بـراي رضـاي خـداي        جلوي اختالف و فساد و بی

متعال، به طور اسالمی و درست بگیرید، یعنی شهدا از شما انتظار دارند، خدا هم 
ولیت خون شهیدان و این انقـالب و  ئدانید و مسحال خود می. از شما انتظار دارد

  .اسالم و قرآن و خداوند تبارك و تعالی
  

  )سلماس 1344 – 1366( ذاکري حمید شهید 
محکـم و  . شما را به خـدا در کارهایتـان سسـت نباشـید    ! ... اهللا  اي امت حزب

را حفظ کنیـد؛  وحدت خود . استوار بایستید و با هر نسیمی از جاي تکان نخورید
وحدت باید بـین مـؤمنین و مسـلمین    . خود عین تفرقه باشد] که[ 1اما نه وحدتی

                                                             
 یوحدت با: تیوص اصل در -1
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وحدت این است که جواب هرکسی را که در هر لباسی بـه مقدسـات شـما    . باشد
هـاي   وحدت این است که همگی یکپارچـه بـه تمـامی گفتـه    . توهین کرد، بدهید

که به سود شماست، عمل کنیـد   هایـی راآن نه این که. هبر عزیزمان عمل کنیدر
وحدت این است که همگی از مظلوم دفاع کنیـد و از ظـالم در   . و بقیه را رد کنید

وحدت این است که . برخیزید] او[هر لباسی که باشد، متنفر باشید و به مبارزه با 
وحـدت  . همگی منافع شخصی را رد کنید و تنها منافع اسالم را در نظـر بگیریـد  

در  1خـدمت  ۀکارهـا، تقـوا و جهـاد و سـابق     ي شود کـه در همـه   زمانی حاصل می
وحـدت  . شهدا حمایت کنیـد  ةانقالب مالك باشد و وحدت این است که از خانواد
اگـر  ] کـه [وحـدت ایـن اسـت    . این است که از معلولین و مجروحین دفاع کنیـد 

خالف قانون و اسالم عمل نمـود، در هـر مقـامی باشـد ماننـد سـدي در       ] کسی[
او قرار گیرید و حق را به صاحب حق برگردانیـد، نـه ایـن کـه هـرکس بـه        مقابل

وحدت بایـد بـین قلـوب    . خود به هر نحوي اسالم و قرآن را توجیه کند ۀخواسـت
مؤمنین باشد و این شدنی نیست، مگر این که نفس شـــوم خود را اصالح کنیـد  

تظـاهر را کنـار    2هاي قرآن و اسـالم عمـل کردیـد و بیشـتر     و اگر همگی به گفته
شود و این محال است که با کسی که  گذاشتید، وحدت به خودي خود حاصل می

اسالم و قرآن را مسخره کرده و خود را در لباس اسالم مخفی نموده و هـر عملـی   
توجـه داشـته باشـید کـه     . دهد، وحدت حاصل کرد را که دلش خواست انجام می

البالغـه رجـوع    ل سیاسـی به نهجئدر مسا. باشد ل سیاسـی بسیار حساس میئمسا
کنید و به رأي خود مسایــل سیاسـی را تفسـیر نکنیـد کـه هالکـت عاقبـت آن        

                                                             
 یخدمت: تیوص اصل در -1
 ادیز: تیوص اصل در -2
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لیـه  ع(گونه که مردم کوفه مورد نفـرین امـام علـی    مواظب باشید همان. خواهد بود
این صحیح نیست . قرار داشتند، شما نیز مورد نفرین امام امت قرار نگیرید )السالم

شـرمی   اي بـا کمـال بـی    و مال خود در راه اسالم بگذرند و عده اي از جان که عده
اعمـال رابطـه را بـه جـاي ضـابطه قـرار        ۀاسالم و قرآن را زیر پا بگذارند و در کلی

وحدت این است که در مقابل چنین مواردي همگی یکپارچه قرار گیریـد و  . دهند
  .تا رسیدن حق به صاحب حق آرام و قرار نگیرید

  
  )مشهد 1348 – 1364( رازقنـدي علی شهید 

اي کسـانی کـه تـاکنون فخـر     ! هـاي صـبر   اي اسوه! و اما امت غیور حزب اهللا
اید، از این به  ها داشته چگونه حضور مستمر در تمام صحنه! اید اسالم عزیز بوده

خواهنـد وحـدت   مـی  هـایی کـه  در صحنه حضور داشته باشـید و بـا آن   1بعد نیز
دار کنند با تمام توان، چه با سخن کوبنـده  را خدشهمسلمین و جمهوري اسالمی 

  . و چه با ستیز گسترده در  مقابلشان بایستید
  

  )المرد 1348 – 1365( راستی اکبرعلی شهید 
سخنم با برادران و خواهران انقالبی این است که به هیچ وجه فریب اشـخاص  

نخورند و با تمام آگاهی که دارنـد  ] را[ روبه صفت یا به هر اسم و شکلی و عنوانی
در مقابل خودفروختگان داخلی بایستند و وحـدت خـود را از دسـت ندهیـد کـه      

  .2»و التفرقوا واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«
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  )خمین 1345 – 1365( ربیعیعلی  شهید 
وحدت در همه ابعـاد الزم و ضـروري اسـت کـه در قـرآن کـریم آمـده اسـت         

و این را مدنظر داشته باشـیم کـه آخـرین     1»التفرقوا و جمیعاً واعتصموا بحبل اهللا«
حربۀ استکبار جهانی این است که وحدت بین ما را برهم بزند و مـا چـه شـیعه و    
چه سنی باید وحدت خودمـان را حفـظ کنـیم و مثـل امتـی واحـده باشـیم کـه         

  .این صورت ناقوس استکبار به گوش خواهد رسید] غیر[در
  

  )کاشمر 1348 – 1365( رجبیان رضاغالم شهید 
مواظب باشید که خون این همـه شـهیدي را کـه در    ! خواهران و برادران عزیز

 ةراه اسالم ریختـه شـد، زیـر پـا نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود، پـوز          
  .مستکبران را به خاك بمالید

  
  )ابهر 1331 – 1364( رحمانی اهللا حکمت شهید 

دهندگان راه شهدا و پیروان خط امام و روحانیت  اهللا و ادامه از شما مردم حزب
خـواهم کـه وحـدت خـود را حفـظ نماییـد و از تفرقـه و دودســتگی         متعهـد مـی  

بپرهیزید و با وحـدت کلمـه، ضـد انقـالب و منـافقین را از صـحنه دور نماییـد و        
ها ندهید و من هم راضـی نیسـتم   گونه عرض اندام را در جامعه به آن فرصت هیچ
مـن شـرکت    ةطلب و ضد انقالب و مخالف روحانیت در تشییع جنـاز  افراد فرصت

  .نمایند و در مراسم ختم و عزاداري حضور داشته باشند
  

                                                             
 103؛ آیه عمران آل سوره - 1



 

 )6(دانامه شهگزیده موضوعی وصیت      230

 

  )فریدن 1342 – 1362( رحمانی رحمان شهید 
خود را ... اتحاد و اتفاق و وحدت و ... پیام من بر امت شهیدپرور این است که 

امام عزیز، پـرچم   1هاي راهبردي با رهبري اهللا تعالی بتوانیم شاء  حفظ کنید تا ان
خونین اسالم را در کربال و بعد از آن در قدس به اهتزاز درآوریم و این مملکـت را  

 )ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   عجـ (صحیح و سالم به دست صاحب اصلی آن، امام زمان
  .بسپاریم

  
  )مبارکه 1347 – 1366( رحیمی علی شهید 

دوري کنید و سعی نمایید که همه جا وحـدت داشـته   از اختالف و تفرقه جداً 
. در نمازهاي جمعه و جماعات و در دعاهاي کمیل و توسل شرکت نماییـد . باشید

خبر محکم و استوار ایستادگی کنید و نگذارید کـه بـا   در برابر منافقین از خدا بی
  . هاي کثیف خود محیط شما را آلوده کننددهان
  

  )اصفهان 1338 – 1360( رحیمی کاجی رضاغالم شهید 
هـا طلـب   آن ۀبه تمام اقوام، اعم از دور و نزدیـک سـالم مـرا برسـانید؛ از همـ     

ها را به نیکی و احسان کـردن و یـاري دادن انقـالب و امـام     کنم و آن یبخشش م
وحدت را در بین خود حفظ کنید و اختالفات را هرچنـد کوچـک   . کنم یدعوت م

  .توانید به یکدیگر نزدیک شوید یهرچه مباشد، در بین خود حل کنید و 
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  )بردسکن 1348 – 1363( رستگار علی شهید 
هـا را  دیگر سخنی که دارم این اسـت کـه بـا منافقـان سـخت بجنگیـد و آن      

سرکوب و رسوا سازید و در آخر نمازهایتـان بـه جـان امـام دعـا کنیـد و از خـدا        
را نزدیـک گردانـد و    )الشـریف ل اهللا تعالی فرجه عج(بخواهید که ظهور حضرت مهدي

سخن دیگرم آن است که وحدت و همبسـتگی را بـین خودتـان رعایـت کنیـد و      
  . خود قرار دهید 1ي کارهاياخالق اسالمی را سرلوحه

  
  )مشهد 1344 – 1362( دخترستم جواد شهید 

د و یاهللا به لطف و مرحمـت خـود، بنـده را ببخشـ     ان شاء! پدر و مادر مهربانم
د که در قبال اخـالق  ید و بخواهییشناسند بگویکه مرا م یهمۀ اشخاصن را به یا

من و همۀ شما در نهاد کـالم وحـدت   . ام مرا ببخشندستهیر شایو رفتار غ یاسالم
 يروزیـ ، کـه مـدرس پ  يع سرخ علوین خالصۀ تشیت، ایش، با روحانیثاق خویو م

  .باشد يه جارن نغمیتان ایهاهمه، بر لب. میپروردگار است، محکم باش یبیغ
  

  )دورود 1344 – 1364( رضازادهپاپی  شهید 
  :دانم نکاتی چند را یادآور شومبه عنوان یک مسلمان الزم می

ها را گرم نگه دارید و از جـان و مالتـان در راه جنـگ دریـغ نفرماییـد،      جبهه
نماز جمعه را از یاد نبرید، پشتیبان امـام و  ] و[ مراسم مذهبی، نماز، دعاي کمیل

والیت فقیه باشید، تقوا پیشه کنید و خداوند را همیشه ناظر اعمالتان قرار دهیـد  
و در کارهایتان به خدا اتکا کنید، هرچه زودتر توبه کنید، مساجد را خالی نکنید، 
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هللا که خداوند بـه  ا ان شاء. وحدت را حفظ کنید، به پدر و مادرتان احترام بگذارید
  . برداري عنایت فرمایدهمگی شما توفیق بندگی و فرمان

  
  )سوادکوه 1342 – 1365( یضایر یقلامامشهید  

وحـدت اسـالمی را   شما  رساندن به اسالم و قرآن، يیار يدر سنگرها! عزیزان
ـ  بپرهیزید که این حرکت یگرایحفظ کنید و از دسته و گروه تقـوا  یها انسـان را ب

  .تقوا از خدا فاصله دارد یکند و انسان بیم
  

  )تبریز 1348 – 1363( رضایی رضاعلی شهید 
هـاي  هرگـز از ابرقـدرت   ...اول، روي سخنم با شما امت شهیدپرور ایران است 

شرق و غرب نترسید، وحدت کلمۀ خودتان را حفظ کنید؛ چون دشـمنان داخلـی   
  .اندیعنی منافقین با خلق درکمین

  و وحـدت کلمـه هسـت کـه      1فرمودند که منافقین از کفـار بدترنـد  و امام هم 
تا وحدت کلمه در بین شما ملـت عزیـز ایـران    . تواند دشمنان اسالم نابود کندمی

توانـد کـاري بکنـد    است آمریکا و شوروي و انگلیس و سایر دشمنان اسـالم نمـی  
هم کـه هرگـز   خوایعنی در کار نیستند و من عاجزانه از شما ملت رشید ایران می

فرمایـد بـه فرمـانش عمـل کنیـد و از      امام امت را تنها نگذارید، امـام هرچـه مـی   
  .ولین صالح کشور حمایت کنیدئمس
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  )خرم آباد 1346 – 1365( رضایی الوارنژاد داریوش شهید 
خـواهم کـه    ها مـی سفارشی که به مردم شهیدپرور دارم، این است که از آن... 

نگذارند منحرفین بر ضد دین اسالم تبلیغ کننـد و در  همیشه در صحنه باشند و 
ل اهللا تعـالی  عجـ (کنم و از آقا امام زمان آخر شما را سفارش به وحدت و انسجام می

 شـاء   خواهم که ما را جزو اصحاب واقعی خودش قــرار دهـد؛ ان  می )فرجه الشریف
  .اهللا

  
  )اصفهان 1342 – 1362( رضایی شیردانی اهللا رحمت شهید 

بکوشـید  ! ... عزیزم و پـدر و مـادرم   ةامت قهرمان ایران، به خصوص خانواداي 
تـابی   و بـی  1صبر و استقامت کنیـد و نالـه و جـزع   . که وحدت خود را حفظ کنید

تـر از دیـروز باشـید و    قـوي ] و[نکنید و همواره در هرجا هستید، کوشاتر از دیروز 
  .فردا و فرداهاي دیگر يتر برا آماده
  

  )اردستان 1343 – 1361( رضایی نجف آبادي خلیل شهید 
هوشـیار باشـید و نگذاریـد    . فرمایشات امام را گوش دهید! برادران و خواهرانم

شماها باید راه شـهدا را ادامـه   . این مجاهدین ضد خلق، ضربه به این انقالب بزنند
راه شهدا تنها رفتن به جبهه نیست، بلکه بایـد پشـت جبهـه را هـم      ۀادام. بدهید

خـواهم کـه    از دوسـتان خـود مـی   . تقویت کرد و همه با هم وحدت داشته باشـیم 
  .مسجدها را خالی نگذارند و امام را یاري کنند
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  )چالوس 1343 – 1367( رضایی نودهی اکبرعلی شهید 
   اگر من شهید شدم نکاتی چند را جهت یـادآوري امـت حـزب اهللا بـه عـرض      

  :رسانممی
از امام اطاعت کنید و او را دعا کنید؛ زیرا اطاعت او، اطاعت قـرآن، و دوام   -1

  .او، دوام نظام قرآن است
از روحانیت مبارز پیروي نمایید و همیشه در خـط روحانیـت پیـرو امـام      - 2

کسانی کـه بـا روحانیـت مخالفنـد در حقیقـت آشـکارا بـا اسـالم         باشید و بدانید 
  .مخالفند

وحدت را حفظ کنید و تبعیض در بینتان وجـود نداشـته باشـد و عوامـل      -3
  .ت اسالمی استمانداز را خفه نمایید؛ زیرا تفرقه عامل اصلی انزواي حکوتفرقه
  

  )تهران 1346 – 1367( آبادي رعیت حسین داود شهید 
اي که به یاد خدا نبودند، حسـرت   زیرا اهل بهشت به لحظه. باشیدبه یاد خدا 

با وحدت کلمه و جهاد اکبر با جان و مال خود جهاد کنیـد و از اسـالم   . خورند می
. و انقالب اسالمی دفاع کنید که امام فرمودند پیروزید و در پیروزي شکی نیسـت 

ه خـدا نیسـت و از راه   هوشیار باشید که هیچ مالکی مهمتر از تقـوا و جهـاد در را  
  .دار نکنند اي فریبنده، انقالب ما را خدشه ظاهر آراسته با چهره] ي[ها رسیده
  

  )آذرشهر 1344 – 1365( رنجبر محمدي حمید شهید 
بیاییـد مـا بـا وحـدت کلمـه در برابـر       ! ... و مسلمان ایـران  1ملت به پا خاسته
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اهللا  شـاء   ان. کنـیم دشمنان اسالم بایستیم و در جنگ حق علیـه باطـل شـرکت    
  .پیروزي با مسلمانان است

 
  )دهدشت 1341 – 1363( رویین سري شهید 

خواهم اختالفات را کنار بگذارند و فقط شعار نه شـرقی و نـه   از ملت عزیز می
زیـرا زیربنـاي    ؛اکبر اسـت حفـظ کننـد    همان اهللا] که[وحدت کلمه را ] و[غربی 

  .انقالب ما و حفظ انقالب همین شعار است
  

  )سراب 1345 – 1366( ریحانی حمید شهید 
هشیار باشید که دنیا گذرگاهی بیش نیست و مـا در ایـن دنیـا بـراي     ! عزیزان

ها که از موقعیـت خـود   آن. ایم و زندگی جاودانه در آن میسر نیست امتحان آمده
هـا را بـه   انقـالب، آن  ةکنند، به هوش باشند که سـیل خروشـند   یاستفاده م  سوء
دهیـد، فکـر کنیـد و     یدر مورد کارهایی که انجام م. تاریخ خواهد ریخت دان زباله

بـین   واقـع . انقالبی خویش را فراموش نکنید ۀپیوسته خدا را نیایش کنید و وظیف
جبهه و پشت جبهـه را گـرم نگـه    . باشید و اشتباه افراد را به پاي مکتب مگذارید

  .کلمه را حفظ نماییددارید و همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و وحدت 
  

  )شیراز 1344 – 1362( ديوئزارع م سعید شهید 
یـک از اوقـات، وحـدت خـود را خـداي       ملت مسلمان و شهیدپرور ما در هیچ

نکرده از یاد نبرند، بلکـه بکوشـند کـه روز بـه روز وحـدت و یکپـارچگی خـود را        
کوشند که این وحدت ما و همبستگی ما را از بـین  تر کنند که دشمنان میمحکم

ما نفود کنند و به این وسیله اسالم و جمهوري اسالمی را ] صفوف[ببرند و داخل 
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  .نابود سازند
  

  )جرقویه 1346 – 1365( زارعی کرچگانی علیرجب شهید 
پیاده کردن . کلمه التوحید و توحید الکلمه: بنی االسالم علی کلمتین! عزیزان

وحـدت قلـوب اسـت و پیشـرفت در هـر کـار        ۀو ال اله اال اهللا فقط در سـای  اسالم
  .ایمان است ۀنیازمند وحدت در سای

اي برخـوردار اسـت، ولـی اصـل      جنگ از اهمیـت ویـژه   ۀگرچه در اسالم مسأل
جهاد اکبر مشکل است و جهـاد  . جنگ براي حفظ اسالم و احکام نورانی آن است

  .جهاد اکبر مثمر ثمر است ۀاصغر در سای
خـواهم مـرا عفـو     از شما اي پدر و مادر مهربان و خواهران و برادران عزیزم می

اید، درگذریـد و روح مـرا بـا وحـدت و صـمیمیت و       چه بدي از من دیدههر .کنید
  .اخوت خودتان شاد نمایید

  
  )جهرم 1339 – 1361( زارعیان جهرمی جواد شهید 

دان راه خـدا را بـه گـوش    یام شـه یـ گونـه، پ نـب یزبعد ازمرگ من، ! خواهرانم
ر و یـ خ د کـه راه سـعادت و  یـ د، بدانیـ دان ادامه دهید و به راه شهیان برسانیجهان

و . شـکند ین راه است و حجـاب توسـت کـه پشـت دشـمن اسـالم را مـ       یبرکت ا
گـران را  ید و دیـ زید و از اختالف بپرهیشه خدا را فراموش نکنیشما هم! خواهرانم

د و یـ شکن دعـا کن بت ینیامام امت، خم يد و شما برایکلمه دعوت کنبه وحدت 
  . دیامام راتنها نگذار
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  )جهرم 1334 – 1361( شهیپزراعت دیجمش شهید 
خواهرانم این است که گوش به فرمان امـام   سفارشم به پدر ومادر و برادران و

فرمـان رسـول   د و فرمان او را که فرمان او، فرمان خـدا و  یز باشیعز ینیامت، خم
د و در یـ باشد، اطاعت کنیم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خدا، امام زمان یخدا و ول

چ یکنم که نماز جمعه را به هـ ید میکأد و تیجمعه و جماعت شرکت کن ينمازها
 یبزرگ سـالمت  يپایان از خدا در. ت خود را حفظ کنیدد و وحدیعنوان ترك نکن

  . کنمیم خمینی آرزوعزت را براي امام و طول عمر با
  

  )فسا 1342 – 1362( کارزراعت عزیز شهید 
وحـدت را حفـظ کنیـد و    ... 1!دیاي دوستان و اي کسانی که بنده را قبول دار

مسائل جزئی اختالف پیدا نکنیـد و شـما بایـد همـه و همـه الگـو        سر گاه برهیچ
-درس مـی  کنند و از شـما باشید چون فرزندان شما و خردساالن به شما نگاه می

خردساالن یـک بـه یـک در     پس شما باید طوري باشید که این فرزندان و. گیرند
آینده یک نفر عادل و عاقل و جان نثار بار بیایند؛ چون درخت اسـالم بـه دسـت    

  . شودها آبیاري میاین
  

  )زاهدان 1341 – 1361( زور سیستانی مهدي شهید 
با تربیت کردن فرزنـدان آینـدة خـود،     :سفارشم بیشتر به مادران گرامی است

بفهمانید که انقالبمان همیشه پابرجـا و پیـروز بـوده و خواهـد بـود و بیشـتر بـه        
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 1دارم که وحدت و همبستگی خود را حفـظ نماینـد  ] سفارش[برادران و خواهران 
کشـورها تـا بـه نیـروي     ] بـه دیگـر  [هاي دیگر رواج دهیم، تا اسالم را به سرزمین

دیگـر، صهیونیسـم غاصـب را از    ] با هـم [ها را نابود کرده و رقدرتاب ،وحدت خود
  .هاي مسلمین بیرون کرده و سر جاي خود نشانیمسرزمین

  
  )دهدشت 1344 – 1365( الدینی زین خداخواست شهید 

امیـدوارم بعـد از   . سـالم و تبریـک بـر شـما    ! شما خواهران و برادران مهربـانم 
و از امام امت خوب اطاعت کنید و دیگـران  شهادتم هیچ براي من ناراحت نباشید 

  .را به وحدت دعوت کنید
  

  )اندیمشک 1331 – 1362( يوداریز جواد شهید 
-د، سـالح یبخش یید تا بندزدگان را رهایش روید و به پیبخروش! امت قهرمان

د، و ظهـور حضـرت   یاثـر سـاز  یشـه بـ  یر خـود چـون هم  یـ مرگبار را بـا تکب  يها
مـان  یسالح شما وحدت در پناه ا. دیرا جلو انداز) الشریفل اهللا تعالی فرجه عج(يمهد

که فقط زبـان زور   یجهان. ، جهان را در شگفت فرو برديبه خدا و اطاعت از رهبر
را در هـر زمـان    ییهان موجیاست که چن ییرویداند چه نیفهمد، نمیو پول را م

یبـه دور مـ  ان را یـ از طاغوت يادهیـ شـۀ گند یزد و ریـ انگیبرم یدر مملکت اسالم
 يد، شـعار یـ د، وحـدت کلمـه و کلمـۀ توح   ین سالح را هرگز از کف ندهیافکند، ا

 يد و شـما را دژ یـ را در هـم خواهـد کوب   ياستعمار يهالهیح    که تمام ] است[
  .مستحکم خواهد نمود
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  )مشهد 1349 – 1367( طرقبه یسراج جواد شهید 

گر ین همـد یخدا در آن باشد، در ب يد که رضایکن يشه کاریهم! دوستان يا
شه با هم وحدت داشـته  ید، همینکن ینکرده با هم ناراحت يد، خدایندازین ییجدا
از  یکـ یر، یـ ک زنجی يهادانه    د، چون اگر یگر کمک کنیکدیشه به ید، همیباش
 یین شما جداینکرده ب يزد، خدایریم    ش به هم یهادانه یها باز شود، تمامآن

  . فتدین
  

  )آران وبیدگل 1339 – 1360( سروري اکبرعلی شهید 
ها و دوستان و آشنایان و تمـام اهـل محـل    اگر من شهید شدم از تمام فامیل

تر ه انقالب و اسالم عزیز با انسجامخواستارم که وحدت کلمه داشته باشند و در را
  .  تر از پیش قدم بردارندو محکم

 
  )سنقر 1341 – 1362( سروریاناکبر علی شهید 

کـنم در مقابـل زورمنـدان    شکن توصیه مـی امام بتبه امت اسالمی و رهروان 
بـه  ] کـه [وگردنکشان و جباران وکافران و آمریکاي جهانخوار، این شـیطان بـزرگ  

دستشان در خون جوانان این مرز و بوم رنگـین اسـت، وحـدت داشـته      1قول امام
  .باشند و پشتیبان والیت فقیه باشند
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  )خمین 1344 – 1364( محمدي  سلطان حمیدرضا شهید 
این را فراموش نکنید که این ! اي ملت قهرمان: اولین پیامی که دارم این است

هاست و خودمان هم باید از آن نگهداري کنیم تا بـه سـر    انقالب، مال ما پا برهنه
و لقد کتبنـا فـی   « :فرمایـد  منزل مقصود برسد و این نص صریح قرآن است که می

پـس  ) 105 هآی ؛انبیاء هسور( »الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون
از اختالف دست برداریـد و بیشـتر بـه برابـري و بـرادري و وحـدت و همـاهنگی        
بپردازید و همواره پشتیبان والیت فقیه باشید و با کم و زیادهاي این دنیاي فـانی  

  .بسازید
  

  )نیشابور 1348 – 1361( سلیمانیاکبر علیشهید  
هماهنگ با امام عزیز باشید و بـا قـدرت تمـام از ایـن انقـالب      ! امت حزب اهللا

هـا و مشـکالت اسـتقامت کنیـد، همانـا      در مقابل سختی. اسالمی حمایت نمایید
امام را تنهـا نگذاریـد و در همـه حـال گـوش بـه       . خداوند صابرین را دوست دارد

قـرآن   م، خیانت بهاوت بودن، خیانت به اسالتفدر این زمان بی. فرمان امام باشید
از روحانیت متعهد و مبارز و نهادهاي انقالبی و دولـت مکتبـی و مسـئولین    . است
ل اهللا عجـ (ساز انقالب حضرت مهـدي زمینه انقالب اسالمی ما. ور حمایت کنیدکش

پس در یـک کـالم، همـه را بـه      ؛اسالم دین وحدت است. است )تعالی فرجه الشریف
  .یگانگی دعوت کنید وحدت و

  
  )نجف آباد 1345 – 1362( سلیمانی رضاعلیشهید  

شما بایـد وحـدت خودتـان را در میـان ملـت حفـظ کنیـد و        ! اي امت اسالم
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طـوري کـه تـاکنون بـا     نگذارید که عمال بیگانه در این کشور رخنه کنند و همان
اید، نابودي دشمنان خارجی را هـم  وحدت، نابودي منافقین داخلی را فراهم کرده

  . فراهم کنید
  

  )تهران 1347 – 1362( سلیمی داویجانیاکبر علی شهید 
      سالم بر این امت جـان برکـف کـه پشـتیبان و گـوش بـه فرمـان امـام عزیـز          

و با ایـن عمـل، مشـت    نموده باشند و به هر کلمه از سخنان امام خویش عمل می
نـه شـرقی، نـه غربـی،     «زننـد و بـا   دشـمنان مـی  محکمی بر دهان ضد انقالب و 

 ]بـا [و ] بخشـند را تداوم می[ حضور همیشگی خود در صحنه» جمهوري اسالمی
وحدت عمل، مشت محکمی دیگـر بـر پـوزة    ] و[حفظ وحدت کلمه و یکپارچگی 

  .آورندکثیف دشمنان این انقالب اسالمی و الهی وارد می
  

  )زرین شهر 1342 – 1361( سلیمیان ریزي اکبرعلی شهید 
شهدا مسئولیت خویش را به اتمام رساندند و اکنون نوبـت  ! اي امت شهیدپرور

هاي آنان را عملی کنیم و پیام خون شهیدان که عاشقانه براي ماست که این پیام
وحـدت و  . ها رفتند، به تمام جهانیـان برسـانیم  رضاي خدا و بقاي اسالم به جبهه
این وحدت در سـایۀ خـون هـزاران شـهید بـه       یکپارچگی خود را حفظ کنید که

  .دست آمده است
 

  )شهرکرد 1343 – 1360( سمیع قهفرخی اهللاولی شهید 
در  ،کنندمی  کسانی که دارند براي اسالم کار  براي رزمندگان و ! مهربانم پدر
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  .دعا کن ،هر لباسی که هستند
هـیچ ضـد    بین مردم حفظ کنید کـه هـیچ منـافقی و    باید وحدتی در شما... 

شـما بایـد    1*، وار باشیدشما باید زینب !خواهرانم. ن رسوخ کندآخلقی نتواند در 
 !خـواهران  ،نیز مردم را به وحدت دعوت کنید و گاهی مردم را باال ببرید وآسطح 

  .تر از خون شهیدان استبکوشید که حجاب شما کوبنده
  

  )شهر خمینی 1347 – 1362( شاهین ورنوسفادرانی اهللا رحمت شهید 
با وحدت کلمه و شرکت در مسـجد، نمـاز جماعـت، نمـاز     ! برادرهاي مسلمان

مبارزه را محکم کنید و بدانیـد کـه    ۀها، بسیج و دیگر مجالس مذهبی، حلق جمعه
  .خداوند جزاي اعمال هرکس را خواهد داد

  
  )مشهد 1345 – 1361( شرفی رضاعلی شهید 

: اوالً :کـنم بدین ترتیب شـروع مـی  نامۀ خود را رضا شرفی وصیتاینجانب علی
امام امت را یاري نمایید و اسالم را پایدارتر کنیم و براي وحدت بیشتر با یکـدیگر  
متحد شویم و دشمنان اسالم را نابود کنیم و نگذاریم دشمنان اسالم بر مـا غلبـه   

با خون هزاران هزار شهید به دست ما رسـیده اسـت،   ] که[ ما این اسالم را. کنند
باید این نعمت خدایی را با جان دل از آن محافظت کنیم و در درجـۀ دوم روز  ما 

را زودتر  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(و شب دعایمان این باشد که ظهور امام مهدي
  . خواهان باشیم

   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1



 

  243      »دفتر سوم«دت وحـــــ
 

  )تهران 1348 – 1366( شفیعی حمیدرضا شهید 
مدارس را خالی سخنی با شما دوستان و عزیزان دارم که سنگرهاي مساجد و 

ها را هم فراموش نکنید و تا آخرین نفس گوش به فرمـان   نکنید و همچنین جبهه
ه نکند خداي نکرده وحدت را از دست بدهید ک. والیت فقیه و پشتیبان آن باشید

با آنـان  . هایی که منحرف هستند، باشیدآن مواظب. دشمن درصدد این کار است
  .الم ضرر نرسانندصحبت کنید و مراقب باشید که به اس

  
    )ساوه 1332 – 1363( شفیعیاصغر علی شهید 

. با هم وحـدت داشـته باشـید   ! چند کالمی با برادران و خواهران دارم؛ برادران
با حجاب اسالمی خود ! خواهران. وحدت شما کمر شرق و غرب را خواهد شکست

  .اسالم را یاري کنید و پیرو فاطمه زهرا باشید
ی کشاورز دارم که با تولید زیـاد خودتـان تـوي    یچند با برادران روستا یسخن

کـن کنیـد و گـول    -ها را از روستاي خود ریشـه دهان شرق و غرب بکوبید و خان
با هم وحـدت داشـته باشـید کـه     . ها فرزندان شیطان هستندها را نخورید، آنآن

  . پیروز خواهید بود
  

  )زرین شهر 1341 – 1365( شهریاري داریوش شهید 
وحدت خود را همیشه حفظ کنید و با برادران غیر شـیعه نیـز   ! اي مردم عزیز

چـرا کـه    ؛کـنم  برخورد اسالمی داشته باشید و از تمامی شما عزیـزان تشـکر مـی   
اید جنگ را  اید تا توانسته اید و سختی به خود داده خودتان بی شام و غذا خوابیده

  .به این جاها بکشانید
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  )مسجدسلیمان 1347 – 1364( هنی خواجهش داریوش شهید 
چون وحدت است که اسالم را . وحدت را حفظ کنید :اهللا  سخنی با امت حزب

و بعـد از   1هاي امام گوش فـرا دهیـد   نکته به نکته به سخن. زنده نگه داشته است
تمام اعمال منافقین را زیر نظر بگیریـد و در مقابـل هـر کـار     . آن فوراً عمل کنید

  .جواب کوبنده بدهیدها آن
  

  )کرج 1341 – 1361( شیرپیشه رحیم شهید 
تـوانم کـرد کـه از راه حـق      حقیر چه وصیتی بـاالتر از ایـن مـی    ةمن، این بند

. سرپیچی نکنیم و همیشه پیرو رهبر باشـیم و وحـدت مسـلمین را حفـظ کنـیم     
ها هر کدام براي خود معلمـی هسـتند کـه درسشـان را     آن. دیگر مردم ما آگاهند

ها و مادیـات دنیـوي گذشـت و     دانند که براي اسالم باید از جان خوب بلدند و می
در معرض امتحان، خود را از هر قید و بندي رهانید و بـه ریسـمان اسـتوار الهـی     

  .چنگ زد
  

  )اصفهان 1347 – 1365( صادقی علیرجب شهید 
از صدر اسالم تاکنون همیشه هرجا حقی وجـود داشـته باشـد، باطـل نیـز در      

االنبیـا، محمـد    خـاتم . آرایی کرده و سعی در نابودي آن داشته اسـت  برابرش صف
 ريو امامان معصوم ما همگی در برابر باطـل زجـ   )لی اهللا علیه و اله و سلمص(مصطفی
امـروز نیـز ظلـم و سـتم بیـداد      . اند اند و در این راه جان خود را فدا نموده کشیده

هـاي وابسـته و    جهـان، تحـت سـتم حکومـت    مسلمانان در گوشه و کنار . کند می
                                                             

 دیریگ گوش: تیوص اصل در -1
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کشـور مـا نیـز    . هسـتند ) مریکـا و شـوروي  آ(خواه  هاي آزادي دشمن بزرگ انسان
همـین کـه بـوي حـق بـه      . خواهی در آن پیدا شد چنین بود تا اینکه نداي اسالم

الهی تاکنون بـا   ةاما به قدرت و قو. ها آمدند تا آن را نابود کنند مشام رسید، باطل
  .اند کاري از پیش ببرند وا، وحدت و استقامت مردم مسلمان نتوانستهایمان، تق

  
  )کرمانشاه 1344 – 1361( صافدل لنگرودي داود شهید 

گـویم و آن ایـن    در اینجا سخنی از ته قلب براي ملـتم مـی  ! پدر و مادر عزیزم
  .است که وحدت خود را حفظ کنید

  
  )بندرگز 1345 – 1366( صفار تلوري رحمان شهید 
کلمه به عنوان وصیت خـدمت شـما مـردم فـداکار کـه در طـول تـاریخ         چند

وحـدت کلمـه کـه بـا     : ... نویسم انقالب براي انقالب و اسالم زحمت کشیدید، می
خون شهید به دست آمده، در حفظ آن کوشا باشید و نگذارید یک عده ناباب کـه  

از . باشـند  اللهی هستند، بین شما تفرقـه بیندازنـد و بخواهنـد حـاکم     صرفاً حزب
  .گرایی به دور باشید و بدانید که از تفرقه جداً باید دوري نمایید هرگونه گروه

  
  )زرین شهر 1342 – 1361( صفري حمیدرضا شهید 

گونـه کـه امـام     آگاه باشید و گوش به فرمان اماممان باشید و همـان ! اي مردم
بارها گفتند، وحدت خود را حفظ کنید و نگذارید دشمنان اسالم و منافقین ضـد  

در این وقـت از زمـان هـر فـرد و گروهـی، در هـر       . دین، تفرقه بین شما بیندازند
لباس و در هر پست و مقامی که بخواهد بین مسلمین تفرقه بینـدازد، بایـد از آن   
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لحظـه توقـف داشـته باشـد و بایـد      ] یـک [ب نباید ایـن انقـال  . شود 1جامعه طرد
بـراي آزاد   )ل اهللا تعالی فرجه الشـریف عج(همچنان راه خود را تا ظهور حضرت مهدي
  .ساختن تمام مستضعفین جهان ادامه دهد

  
  )نجف آباد 1346 – 1363( صفري داود شهید 

از ! اي ملتی که جوانانتان را بزرگ کردید و براي اسـالم بـه جبهـه فرسـتادید    
چون که انقالب مـا از مسـجد   . ها را ترك نکنید خواهم که این نماز جمعه می شما

شود و ما هرچه داریم، از رفتن به ایـن مسجدهاسـت و بـا هـم وحـدت       شروع می
  .داشته باشید

  
  )تهران 1314 – 1359( صفري عبداهللا شهید 

ش به من وصیت کرد و مـرا سـوگند داد کـه    اپدرم در آخرین روزهاي زندگی
  پس از شهادتش پیام و وصیتش را در میان جمعی کـه بـراي تسـلیت گـرد هـم      

. او سوگندمان داد هرگز دنبال جسدش نگردیم. آیند، به بانگ بلند اعالن کنممی
 او اصرار داشت که براي مراسم تشییع و تجلیل وي وقت صرف نکنـیم و او مصـراً  

گفت که فراموشـش  او می. ست که برایش اشک نریزیم و نوحه نکنیمخوااز ما می
زیرا به یاد آوردن او در جنب اتکـال بـه   . ایمشده »یتیم«کنیم و هرگز نگوییم که 

  .شرك محض است» اهللا«رحمت الیزال 
که از آخرین جبهه مرگ و خاکستر و خون بـراي  » یک سطري«او ضمن نامه 

او چنین گفت و چنین زیسـت  . ها به یاد خدا باشیدتن: ما فرستاد، فریاد بر کشید

                                                             
 ترد: تیوص اصل در -1
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او وصیتمان کرد که به مردم بگوییم راه او را ادامه دهند و همسنگر . و چنین مرد
مور أاو ضمن آخرین وداعمان چهار وصیت به ما کرد و مـا را مـ  . و همرزم او باشند

  .ابالغ آن نمود
رزه بـا قلـب و زبـان و    نخست، مبارزه با شرك در گفتـار، رفتـار و کـردار، مبـا    

  .جوارح1اندیشه و عمل، عمل به اندیشه و ارکان با
هـاي  گیـري موضـع  هـا و دو، وحدت و نجات جامعـه از تشـتت آراء و اندیشـه   

  .انحرافی
با فقر، در محو فقر و بناي جامعـۀ موعـود و آرمـانی قسـط      2سه، مبارزة مداوم

  .اسالمی
تـرین یادگـار سـاللۀ شـهیدان و     چهار، پیروي کامل از امام خمینی، این کریم

  ... ها و تنها پرچمدار امروز کربالتنها امید نجات انسان
  

  )قائم شهر 1345 – 1365( صمدي اصغرعلی شهید 
مـن  ! اي امـت اسـالمی  . وحدت و یکپارچگی را حفـظ کنیـد  ! اي امت اسالمی

نیسـت  اي تر از آن هستم که بتوانم براي شما پیامی داشته باشم اما چـاره کوچک
خواست براي آخرین مرتبه پیامی براي شما داشته باشـم و آخـرین پیـام    دلم می

    دهـم کـه   من به شما این که من شما را بـه خداونـد و رسـول خـدا سـوگند مـی      
گاه دست از حمایت رهبر کبیرمان برنداریـد و بـه اسـالم و مسـلمین کمـک      هیچ

  .بنمایید

                                                             
 جوارح و :وصیت اصل در - 1
 متداوم :وصیت اصل در - 2
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  )تهران 1342 – 1362( صومی داود شهید 
چـون اینجانـب فرصـتی پیـدا     ! و مادر عزیزم و اي ملت شـهیدپرور ایـران   پدر

کردم که در دشت کربالي ایران اگر الیقش بودم، دینم را به اسالم و مسلمین ادا 
کنم، اگر برگشتم که هیچ و اگر شهادت نصیبم شد، چون آرزوي قلبی مـن اسـت   

  :کنم چند جمله وصیت می
بشتابید که حق گرفتنی است و دادنـی  ! نبرادرا -2. ظلم را سرکوب کنید -1
ملـت   -4. طلـب خـون شـهدا را پایمـال کننـد      اي فرصت نگذارید عده -3. نیست

رسد کـه تفرقـه    وحدت را حفظ کنید که زمانی بیچارگی ما سر می! انقالبی ایران
 .بین ما زیاد شود

  
  )مبارکه 1343 – 1360( ضیایی خدابخش شهید 

کنم به عنوان سفارش بـه نکـات زیـر توجـه      میبه ملت مسلمان ایران توصیه 
  .با هم وحدت داشته و به هم نیکی کنید و از تفرقه بپرهیزید...  :کنید
  

  )گرمسار 1344 – 1363( عابدي خسروشهید  
را به خون شهدا قسـم ایـن رهبـر کبیـر      1شما: چند سخن به مردم شهیدپرور

امـت منـت گذاشـته، قـدر     هاي الهی است و بر ایـن   که یکی از نعمت] را[انقالب 
شـود؛ ماننـد    ایـن نعمـت نباشـید، عـذاب خـدا نـازل مـی        2بدانید و اگر شکرگزار

توجهی به پیامبران، مورد عـذاب خـدا قـرار     هایی که در صدر اسالم در اثر بی قوم

                                                             
 تو: تیوص اصل در -1
 شکران: تیوص اصل در -2
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گرفتند و نابود شدند و سعی کنید آن اجرهایی که نماز جماعت و جمعه دارند، از 
تـر کنیـد و آن وحـدت کـه     آخرت را افزون ۀآن، توش ۀلآن غافل نباشید و به وسی

  ...هاي تمام شهداي ما است را حفظ کنید و  وصیت
  

  )شهرري 1331 – 1361( عابدي اصغرعلی شهید 
براي نجات قدس عزیز تنها راه براي مـا،  . همیشه وحدت خود را حفظ نمایید

  .عبور از خاك عراق است
  

  )اصفهان 1337 – 1360( عالم مرتضوي زواره اصغرعلی شهید 
، و از نفاق و چنددسـتگی  ]مکنمی[ من شما را به وحدت و یکی شدن، دعوت

کنم که هر حرکتی کوچـک و بزرگـی کـه انجـام     دارم و سفارش میحذر می ]بر[
  .دهید براي رضاي خدا باشدمی

  
  )جویبار 1332 – 1362( عالی اهللا ذبیح شهید 

چشـمان یتیمـان، وحـدت را حفـظ     بیایید به خاطر این خون شـهدا و اشـک   
بدانید که روزي پیـروز خـواهیم شـد و پـرچم خـونین توحیـد را بـر فـراز         . کنیم
خوشا به حال آن کسانی که در ایـن  . هاي مستکبرین برافراشته خواهیم نمود کاخ

  .اند مسیر، امتحان را خوب داده
اول  ۀبه خاطر خون شـهیدان گمنـام خودتـان، در درجـ    ! اهللا  اي امت حزب... 

. وحدت را حفظ کنید و نگذارید که منافقان و کافران بـین شـما تفرقـه بیندازنـد    
دهم که ایـن محـل و آن محـل و ایـن تکیـه و آن       شما را به خون شهدا قسم می
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تکیه و این مسجد و آن مسجد و ایـن قبیلـه و آن قبیلـه بـراي خودتـان درسـت       
ما مسلمانیم و در اسالم فقـط   ۀبدانید که هم. فقط هدف اهللا و اسالم باشد. نکنید

  .تقوا است که ارزش دارد
  

  )شهرري 1347 – 1362( اصل پورعباس حمید شهید 
توانند  یها هیچ کاري نم1مریکا و شوروي و تمام ابرقدرتآبدانید که ! اي مردم

اگـر در قـرآن مطالعـه کـرده     . توانند بکنند، زمانی که وحدت داشـته باشـید   ینم
یادتـان   .قرآن اشاراتی به وحدت مسلمین شـده باشید، متوجه خواهید شد که در 

آید در زمان شاه ملعون بر اثر نداشتن وحدت و انسجام چقدر بـدبخت بودیـد،    یم
  .حال چطور؟ عزیزید

  
  )مبارکه 1347 – 1365( عباسی حسن شهید 

. وحدت خویش را حفظ کنید و هدف اصلی انقالب را در نظر بگیرید! اي ملت
ها را توفیـق دهـد کـه    را در نظر بگیرند که خدا نیز آن مسئولین نیز در امور، خدا

  !در غیر این صورت، واي بر شما
  

  )تبریز 1342 – 1364( عباسی النجق رحیم شهید 
خواهم که وضـعیت انقـالب و موقعیـت کشـور      ام می از خانواده] و[از آشنایان 

  ... 2اسالمیمان را درك کنند

                                                             
 ذلت ابر: تیوص اصل در -1
 کند: تیوص اصل در -2
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وحـدت و انسـجام خـود،    ترین وصیت مـن ایـن اسـت کـه همیشـه بـا       بزرگ
دهندگان انقالب اسالمی باشید و همیشـه در صـف آنـانی قـرار گیریـد کـه        ادامه

  .هدفشان فقط خدمت به اسالم و انقالب است
هـا   همیشه با همکاري و وحدت خود پشت جبهـه ! برادران و دوستان عزیزم... 

کـه  را گرم نگه دارید و هرگـز مسـجدها، ایـن سـنگرهاي خـدایی را رهـا نکنیـد        
اماممان این مسجدها را سنگر نامیده است و شما باید این سنگرها را همیشـه پـر   

  .نگه دارید
  

  )اهواز 1343 – 1364( رصحراگردیعشا دیجمش شهید 
دن بـه  ید، فرصـت نفـس کشـ   یشه در صحنه باشـ ید، همینکن یمساجد را خال

اسـت   يگرانقـدر  ين اسالم ثمرة خون شـهدا ید که اید، بدانیدشمنان اسالم نده
حفظ اسالم، وحدت کلمـۀ خـود را حفـظ     يبرا. خته شدهین ریکه خونشان بر زم

  . اسالم را دارند ينان هدف نابودید که ایکن يگران دورید، از اختالف دیکن
  

  )دزفول 1346 – 1365( عشیري دادعلی شهید 
کنم که شهدا را فرامـوش  خواهش می : ...به امت شهید پرور چند وصیت دارم

بر سر مزار شهدا بروید تا به آخرت یقـین پیـدا کنیـد تـا شـاید از گنـاه       نکنید و 
کـنم،  من شما را به تقوي، وحدت، اخالص، برادري و برابري دعـوت مـی  . بترسید

  . 1انداین چیزي است که همۀ شهدا و پیامبر و امام گفته
  

                                                             
 است گفته :وصیت اصل در - 1
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  )مشهد 1346 – 1362( عظیمی طرقدري علیرجبشهید  
از بابت من ناراحت نباشید و بدانیـد کـه شـما بـا     ! ام ارجمند و گرامی ةخانواد

وارد ) منـافقین (صـفت   تر از خون من بر دشمن موریانـه  اي سنگین صبرتان، ضربه
تر از خـون مـن    اید و بدانید که وحدت شما و ایثارگري شما اي ملتم، عظیم کرده

قـالب  ان ةدهنـد   است و خود قبول دارم و خط امام عزیزم را ادامـه دهیـد و پنـاه   
  .باشید و دشمن را مأیوس کنید که ما پیروزیم

در همه حال بازوي رهبر و یاور قرآن باشید کـه بـر شـما بـا بـودن چنـین       ... 
رهبري و چنان قرآنی که دستورات زندگی و چگونه زیستن در آن گنجانده شده، 

ها را فراموش نکنید که کمک بـه اسـالم    کمک به جبهه. آسیبی وارد نخواهد شد
  .وحدت بین خود و انقالب را حفظ کنید؛ همچنان که حفظ کردید .است
  

  )دامغان 1347 – 1367( زادهعلی عزیزاهللا شهید 
وصیت من نسبت به مردم این است که وحدت را در بین خود حفظ نماییـد و  

  .یاور امام باشید
  

  )سیرجان 1338 – 1361( غضنفرپور جانعلی شهید 
در ایـن مـدت نتوانسـتم خـدمت شـایانی بـه       کنم و اگر که سخنم را آغاز می

باشم و ان شرمنده می] و[اسالم و انقالب خود بکنم، در پیش خداوند خود خجل 
ایـن  . اهللا امیدوارم با شهادت در راه خدا و انقالب، خداي خود را راضـی کـنم   شاء

پذیر است؛ چرا که وحـدت و یکپـارچگی   امت شهیدپرور امکان 1تنها با همبستگی
                                                             

  به یبستگ تنها :وصیت اصل در - 1
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] هـم [ تواند از بین ببرد، چون کـه دسـت بـه دسـت    را هیچ نیرویی نمییک امت 
  .روندمی و با نیروي الیزال به پیش هداد

  
  )نجف آباد 1335 – 1361( غالمی حیدر شهید 

کردند را از نگرانـی بیـرون    فکر می 1هایی که مثل منچیزي که من و تمام آن
در خط امام حرکت کردید آورد، آن وحدت شما امت اسالم بود که دیدیم چگونه 

اگـر  . پرسـت نیسـتید   و ثابت کردیـد کـه شـخص    3دیگویان را گرفت یاوه 2و جلوي
. گیریـد  را مـی ] جلـوي او [منتخب خودتان هم خواست خالف اسالم قدم بردارد، 

هایی را که در طول تاریخ اسـالم   دیگر گول دام. آري، شما ملت در صحنه هستید
هر کجا کـه کمـک   . شوید دان نمیولتمرغافل از د خورید و برایمان گستردند، نمی

. کنیـد  ها گوشـزد مـی  ها هستید و هرجا اشتباه کردند، به آن، همراه آن4خواستند
  .خواهید بود طوراهللا که همیشه این شاء  ان

  
  )مشهد 1338 – 1360( غالمی سلیمانی علیرجب شهید 

پـاي جـان از اطاعـت و    کنم که تا  ملت مسلمان ایران توصیه می ۀو اما به کلی
پشتیبانی امام عزیز و رهبر کبیر انقالب خونبار اسالمی و فریاد مستضعفین زمین 
او که خصم ظالمان است و یاور مظلومـان و نایـب بـه حـق امـام زمـان، خمینـی        

  .اهللا را از یاد نبرند شکن دست برنداشته و وحدت کلمه و اعتصام به حبل بت
                                                             

 مثل من: تیوص اصل در -1
 جلو: تیوص اصل در -2
 گرفتند: تیوص اصل در -3
 دیخواست: تیوص اصل در -4
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  )جهرم 1344 – 1361( فاخري اهللا حشمت شهید 
وحدت . همیشه براي امام دعا کنید. امام را فراموش نکنید! مستضعفان جهان

  .خود را حفظ کنید
  

   )اسالم آباد غرب 1344 – 1366( فتاحیاناهللا عزت شهید 
ب امام زمان را تنهـا نگذاریـد و   ئخواهم امام، این نااز شما مردم شهیدپرور می

اهللا بـه   ان شـاء . مستمندان، حمایـت کنیـد   از این سنگر آزادي و عدالت و حامی
کوري چشم دشمنان اسالم، دست در دست هم با وحدت آهنین خـود و بـا گـام    
هاي استوار خود برخیزید و در راه خدا جهاد کنید تا بتوانید به این وسـیله پـوزة   

  . امپریالیسم شرق و غرب و اسراییل خونخوار را به خاك بمالید
  

  )تهران1344-1362( فتحی خسرو شهید 
خواهم که مرا حالل کنند و نیز همیشـه   دوستان، آشنایان و فامیل می ۀاز هم

طـور کـه    همان 1دعاها و نماز جمعه را بروید و مساجد. وحدت خود را حفظ کنید
را حفظ کنید و اجازه ندهیـد کـه منافقـان     2امام گفته است سنگر است؛ سنگرها

  .به هدف خود که خالی کردن مساجد است، برسند 3دورو
   

                                                             
 را مساجد: تیوص اصل در -1
 سنگرها و: تیوص اصل در -2
 يدورو: تیوص اصل در -3
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  )نائین 1346 – 1363( فرخ علیرجب شهید 
  .وحدت را حفظ کنید تا خداوند از شما راضی باشد! برادران و خواهران

  
  )گرمسار 1339 – 1361( فیروزیار اصغرعلی شهید 

را رهـا   ، امـام را تنهـا بگذاریـد و او   )لیه السـالم ع(نکند که همانند یاران حسین
شوید و نکند که از او جلو بیفتید و نکند که از او عقب بمانید که هالك می. کنید

هـا در  ها در حقانیتشان از هم جدا باشند ولی باطلخداي نخواسته، نکند که حق
الرسول و التنازعوا فتغشـلوا و   اطیعوا اهللا و«: گویدباطلشان متحد؛ چرا که قرآن می

همه با روح وحدت پیرو فرمان خـدا  « 1»ن اهللا مع الصابرینتذهب ریحکم و اصبروا ا
و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنازع نپویید که در اثر تفرقه ترسو و ضـعیف  
شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد بلکه همه باید یکدل، پایدار و صـبور  

  ».باشید که خداوند با صابرین است
  

  )اهواز 1345 – 1362( قایدي بارده حمیدرضا شهید 
ها است و صـبور   امروز روز استقامت در برابر مشکالت و سختی! اي پدر و مادر

تـن   72صبور باش که بـر   )الم اهللا علیهاس(تو همچون زینب !باشید و مخصوصاً مادر
وحدت خود را حفـظ کنیـد و بـه    : شهید کربال استقامت کرد و چند سفارش دارم

. نماز جمعه حتماً بروید و در نماز جماعت هـم شـرکت کنیـد    ۀاین صفوف پیوست
از تفرقه دوري کنید و نمـاز  . در مراسم شهدا تا آنجا که امکان دارد، شرکت کنید

ها به جبهـه  بگذارید که آن. شب را حتماً بخوانید و جلوي فرزندان خود را نگیرید
                                                             

  46انفال؛ آیه  سوره  -1



 

 )6(دانامه شهگزیده موضوعی وصیت      256

 

  .بیایند
  

  )تهران 1346 – 1366( زادهیقل حمیدرضا شهید 
بـا دوري از  ! ... محتـرمم  ةحال عزیزان مـن، دوسـتانم، همکـارانم و خـانواد     ...

نگذاریـد بـه انقـالب    ... پرستی، تکبـر و   ها و خداي ناکرده حب دنیا، مقام اختالف
بیایید با وحدت و یکپارچگی و با انسجام کامل و کنـار گذاشـتن   . ضربه وارد شود

  .داري و در حفظ آن کوشا باشیمهر نوع اختالفی از اسالم و انقالب اسالمی پاس
  

  )آبیک 1351 – 1366( قنبري اصغرعلی شهید 
گوش به فرمان امام خمینی باشید، وحدت کلمه را حفظ کنید، باید متکی به 

کنید، با وحدت و کوشش  )علیه السالم(الحسین، پیروي از راه اباعبداهللاودهخداوند ب
همیشه مدافع حق و . و یکپارچگی تا آخرین لحظه از دین مبین اسالم دفاع کنید

  .حقیقت باشید، بدانید که پیروزي با ماست
  

  )مشهد 1344 – 1367( قهرمانلو حمید شهید 
هـاي بـه    کنم به ضد انقالبیون داخلی، این تفالـه  یمن وصیت م! پدر و برادرانم

با وحـدت و همیشـه در صـحنه    . مریکا، فرصت نفس کشیدن ندهیدآجا مانده از 
  .گویان شرق و غرب بزنید بودن، مشت محکمی بر دهان یاوه

  
  )اصفهان 1339 – 1362( نسبکاظمی خلیل شهید 

چرا کـه هـم   . اتحاد و وحدت خود را هرچه بیشتر محکم نمایید! امت مسلمان
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بـه  . و هم طعم تفرقـه و جـدایی را  ) انقالب( 1دیطعم اتحاد و همبستگی را چشید
دعـا  . بیشتر بـه معنویـات بپردازیـد   . امام امت، وحدت کلمه را حفظ کنید ةفرمود

مبـادا خـداي نـاکرده    . نماییـد  ترمخود را با خدا هرچه بیشتر محک ۀکنید و رابط
مشـکالت دیگـر شـما را از اصـل هـدفتان دور      ] و[گرانی، کمبود، تورم و بیکاري 

ل هـم حـل   ئاهللا به یاري خداوند متعال و همت خود شما، ایـن مسـا   شاء ان. سازد
  .خواهد شد

  
  )خمینی شهر 1343 – 1362( کاملی خوزانی غالم شهید 

. خودها را فراموش کنید و در زندگی، خدا را محور حرکت قرار دهید! برادران
مـوقعی کـه   هایتـان را خـالص کنیـد و تـا      نیـت . کارهایتان فقط براي خدا باشـد 

هایتان خالص نشود، اعمالتان از ارزش تهی خواهد بود؛ هرچند جامعه بـه آن   نیت
ها را رها کنید تـا   حبل ي وحدت را حفظ کنید و به جز حبل اهللا همه. ارزش دهد

 .به شعار ال اله اال اهللا حقیقتاً عمل کرده باشید
  

  )قم 1342 – 1360( کاوندي خسرو شهید 
وحـدت را حفـظ کنیـد و    . وقت او را تنها نگذاریـد   هیچ از امام پیروي کنید و

دشمن را از بین ببرید و انقـالب و اسـالم را پایـدار نگـاه داریـد و در راه خـدا تـا        
 ۀزیرا که خـدا همـ  . آخرین نفس بجنگید و همه چیزتان را در راه خدا اعطا کنید

خودتـان را بـه   پس با اعطا کردن جـان، مـال و غیـره،    . ها را به شما داده استآن
  .کمال و به خدا نزدیک کنید و رضاي او را به دست آورید

                                                             
 دندیچش: تیوص اصل در -1
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  )قوچان 1339 – 1366( کشوري ابراهیم شهید 
با تداوم انقالب، در ابعاد مختلف آن به طور جـامع و کامـل بکوشـیم و توشـۀ     

اهللا  راهمان علم، ایمان، وحدت و متابعت از مقام رهبري و امامت است تـا ان شـاء  
  .، شرمنده و خجل نباشیم...قیامت در پیشگاه رب العالمین و شهدا و فرداي 
  

  )خمین 1345 – 1365( کمانکش اکبرعلی شهید 
اولین وصیت من به شما عزیزان این است که در درجـۀ اول از اخـتالف دوري   
کنید و وحدت خود را کامالً حفظ کنید و به یکایک سـخنان رهبـر عزیـز گـوش     

  .کامالً عمل کنیدها را دهید و آن
  

  )تهران 1348 – 1367( کوخاییاصغر علی شهید 
وحدت اسالمی را در عمل در خود ایجاد کنیـد و جـز بـه فکـر منـافع اسـالم       

در هر شرایطی وظیفۀ . بریدنباشید و بدانید که در منفعت اسالم شما هم نفع می
برآییـد و مبـادا   صـدد انجـامش    اسالمی خودتان را بشناسید و با توکل به خدا در

  .ها مانع انجام اعمال مورد رضایت خدا شودوابستگی
  

  )گرمسار 1345 – 1361( کیفري داود شهید 
پـرور ایـران عـرض     قهرمـان ] و[در پایان نکاتی چنـد بـه ملـت شـهیدپرور     ... 

توانند عمـل بـه قـرآن و سـنت و اسـالم       اول این که کامالً تا آنجا که می: کنم می
ب امـام  ئـ دوم اطاعت کامل از رهبـر کبیـر و نا  . در این است کنند که راه سعادت

سـوم بـا هوشـیاري،    . باشـد  مـی  )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(کنید که فرمان مهدي
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توجهی بـه ایـن امـر،     مراقب منافقین و ضد انقالبیون و ستون پنجم باشید که بی
 ۀید به گفتـ با. شود جدایی و از بین رفتن وحدت بین شما ملت قهرمان می 1باعث

و  واعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـاً   « :فرمایـد  قرآن هم که شـده عمـل کنـیم کـه مـی     
  ».به ریسمان الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید« ؛٢»التفرقوا

  
  )اراك 1343 – 1360( ايگاوخانه اکبرعلی شهید 

شـود  مـی  د ه با یک نـدایی کـه از جمـاران بلنـ    اي امتی ک! اي امت حزب اهللا
گیرد و تاکنون بـا توکـل بـر خـدا و توجـه ولـی عصـر و        هایتان تپش تازه میقلب

ایـد و تـاکنون ثابـت    رهنمودهاي پیامبرگونه امام عزیز، انقالب را تا اینجا رسـانده 
وحدت خود را حفظ ! اید که پیرو خط امام و روحانیت و در خط امام هستیدکرده

  . کنید و در بین نمازهایتان امام را دعا کنید
  

  )اقلید 1342 – 1361( گرامی عبداهللاشهید  
ما اکنون در این برهه از زمان که با دشمنان خـدا و  ! برادران و خواهران عزیزم
ولیتی بس سنگین بر دوش هر کدام از ما که ادعـاي  ئقرآن در جنگ هستیم، مس
باید وظیفۀ خـود را بشناسـیم و وظیفـۀ    .] است[کنیم مسلمانی و شیعه بودن می

مهمی که بر دوش داریم این ست که از تفرقه و نفاق بپرهیزیم و اتحاد و وحـدت  
  . باشد را از یاد نبریممی   کلمه که شعار امام عزیزمان 
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  )داراب 1348 – 1366( گلستانی امیر شهید 
روحانیت و امام عزیزمان را تنها نگذارید و دیگر اختالف و نفاق در بـین شـما   

خـورد و ایـن   مـی    نباشد که خداي ناکرده ضربه به اسالم و جمهـوري اسـالمی   
زند و این ریشـۀ اخـتالف و نفـاق را نـابود کنیـد و وحـدت و       انقالب را آسیب می

  . کپارچگی و اتحاد داشته باشید که بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز هستیدی
  

    )نجف آباد 1318 – 1362( گلشادي احمد شهید 
مواظــب باشــیم کــه گــول نخــوریم، دشــمنان اســالم و ! بــرادران و خــواهران

بیـنم کـه تمـام    یجنایتکاران شرق و غرب در صدد از بین بردن اسالم هستند، م
امـروز روز وحـدت   . شوندمنطقه براي این منظور دست به یکی می 1یدول ارتجاع

  . است، تمام مسلمین باید دست به هم بدهند و از دین خدا حمایت کنند
  

  )بهار 1342 – 1361( نیام گنجور جلیل شهید 
 يکـا یآمر یبـه سـرکردگ   یسـم جهـان  یالیشـتر بـا امپر  یمبـارزة هرچـه ب   يبرا

د و یـ تـر کن ش را گسـترده یخو یوحدت اسالمف، یمتجاوز کث يتکار و شورویجنا
ـ یا و به خاطر مادید، به خاطر چند روز دنیدر حفظ آن بکوش  یارزش و فـان یات ب
  .دیروزید که پیسمان خدا چنگ بزنید، تنها به ریآخرت خود را نباز

  
  )ممسنی 1351 – 1365( گهر خداخواستشهید  

انقـالب حضـور داریـد،     ۀشما عزیزانی که همیشه در صـحن ! اهللا اي امت حزب
                                                             

 ارتجاع :وصیت در اصل - 1
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کنید، پا به میدان گذاشـته و از حـریم قـرآن     هرگاه احساس خطر براي اسالم می
خواهم که وحدت کلمه را حفظ کنید و اطاعـت از امـر    کنید و از شما می دفاع می

حضرت امام را فراموش نکنید و جبهه که جهت مسـتحکم شـدن هرچـه بیشـتر     
در نمـاز جمعـه و نمـاز جماعـت و      باشـد و همچنـین شـرکت    حکومت اسالم می

  .باشد را فراموش نکنید دعاهاي مختلف که براي صاف کردن نیت اعمال می
  

  )آشتیان 1346 – 1365( محمدي خسرو شهید 
یادتان  2به جان امام 1وحدت را فراموش نکنید و دعا! اي امت شهیدپرور ایران

و از اسـالم دفـاع کنیـد و     گویند، از امـام  می 3اگر دیدید که جایی از امام بد. نرود
  .خواهند بگویند گویان هرچه می نگذارید که این یاوه

 
  )تربت حیدریه 1317 – 1361( محمدي اصغرعلی شهید 

و شما برادران به هوش باشید و بیدار باشید و یک وقت گول ایـن منـافقین را   
نخورید و شما بدانید که ما تا آخرین  قطرة خونمان از این مـیهن دفـاع خـواهیم    

  . وحدت کلمه را حفظ کنید که در داخل کشور اختالف نیفتد! کرد و اي ملت
  

  )تربت حیدریه 1346 – 1362( محمدي نژاد حمید شهید 
خواهم که حفظ انقالب و صادر کردن انقالب کـه یکـی    یاز شما مردم مقاوم م

از مسایل بسیار مهم است را فراموش نکنید و هرگز نگذارید که افـراد ضـدانقالب   
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امـام و رزمنـدگان اسـالم را     1شما رخنه کنند و دیگر این که دعا براي] میان[در 
فراموش نکنید و شما باید این را بدانید که تمام چیزهایی که ما داریم، از داشـتن  

خود بدانید کـه اطاعـت از امـر امـام و مجلـس       ۀباشد و شما این را وظیف یامام م
شورا را بکنید و دیگر اینکه وحدت داشته باشید تا مبادا دشـمن بـه شـما ضـربه     

  .بزند
  

  )شیراز 1344 – 1363(مرادپور مصرمی  یقلماماشهید  
پیام من به ملت شهیدپرور ایران این است که وحدت اسـالمی خـود را حفـظ    

بیشتر مانند گذشته حجاب حفظ کنید و از آمدن فرزندانتان بـه   2هرچه] و[دیکن
  .نکنید يجبهه جلوگیر

  
  )شیروان چرداول 1335 – 1363( مرادي رحمان شهید 

در خط اسالم باشید که خوشبختی و سعادت دنیـا و  ! برادران عزیزخواهران و 
امـام بزرگـوار را   ! عزیـزان . شما در آن است و غیر از آن نابودي اسـت  ۀآخرت هم

لیـه  ع(و حسـین  )لیـه السـالم  ع(علی 3تنها نگذارید و همواره مطیع فرمان او باشید و
بدانیـد کـه اگـر     )فرجه الشـریف ل اهللا تعالی عج(ب برحق امام زمانئو امام را نا )السالم

بخشـد و همچنـان در    قدر این نعمت خدایی را ندانید، خداوند هرگز شما را نمـی 
صحنه باشید که تا وقتی که در صحنه هستید و به خـدا ایمـان داریـد و وحـدت     

                                                             
 به: تیوص اصل در -1
 هر چند :وصیت در اصل - 2
 که: تیوص اصل در -3
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  .کند کلمه شعار شماست، خطري شما را تهدید نمی
  

  )تهران 1334 – 1359( مسگرعبداهللا  شهید 
اندکاران امور جاریمان کمتر وجود دارد، آنچـه کـه   در خیلی از دستآنچه که 

کند و باعـث تـداوم ایـن انقـالب عظـیم خـدایی بـر علیـه         انقالب ما را حفظ می
گردد، همانا ایمان واقعی و خالصانه بـراي خـدا کـار کـردن و     مستکبران تاریخ می

ال آن در جهـت  ها حفظ نمودن و بـه دنبـ  خود را درمقابل تمام انحرافات و کجی
        مرحلــۀ حساســی را کــه پشــت ســر . وحــدت نیروهــاي خــدایی کوشــیدن اســت

گذاریم دوران آزمایش همۀ ماست و امیدوارم که خداوند مـرا از ایـن آزمـایش    می
موفق بیرون بیاورد و تا مادامی که زنده هستم بتوانم با زنده بودنم، و آن وقت که 

مسلمانی  که آرزوي هر(اء اهللا نصیبم گرداند خداوند لیاقت درجه شهادت را ان ش
آنچنان بمیرم که بـه  .) شهادت فی سبیل اهللا و پیوستن به همه پاکان تاریخ است

انـد  هر صورت، صادقانه، راهی را که تمام انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا رفتـه 
  1.ابمیپیموده باشم و درآن راه خالصانه شهادت 

  
  )تهران 1344 – 1365( معصومیان حمیدرضاشهید  

خداوند بر ما واجب کرده است که جهاد در راه او بکنیم و این جهاد تنها بایـد  
دایمی  ةکنید، جهاد اکبر یعنی مبارز ضمن اینکه با کافران جهاد می. براي او باشد

از والیت فقیه پیـروي کنیـد و گـوش بـه فرمـان      . با نفس اماره را فراموش نکنید
وحدت را حفـظ  . کارهایتان براي رضاي خدا باشد هسعی کنید هم. باشید» امام«

                                                             
 بدهم :وصیت اصل در - 1
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  .کنید و صبر و مقاومت در جهاد فی سبیل اهللا پیشه کنید
  

  )اسدآباد 1342 – 1364( معصومی جعفر شهید 
را خالی نگذارید و بیشتر به مسجد بروید که بسیار به مسجد رفـتن،   1مساجد
طـور کـه   تر بکنید و همـان باشد و وحدت و همبستگی خود را مستحکمجهاد می

از همـدیگر جـدا    2.»و التفرقـوا  واعتصمو ا بحبل اهللا جمیعاً« :فرمایدقرآن کریم می
نشوید تا بتوانید بر دشمنانتان غلبه کنید و با نفس خود بیشتر مبارزه کنیـد کـه   

   .ترین جهاد در راه خداستبزرگ
  

  )تهران 1344 – 1361( معصومی حسین شهید 
از ایـن سـنگر عـدالت و    . خواهم که امام را تنها نگذاریـد  ها می از شما مسلمان

] و[دست در دست هم با وحدت آهنـین خـود   حامی مستضعفان حمایت کنید و 
هاي استوار برخیزید و امر جهاد خود را به جاي آورید و از جنگ و شهادت  با قدم

هاي غرب و شرق و اسراییل جنایتکار بشـورید و دسـت ایـن     نهراسید و بر شیطان
آشامان را از سر کشورهاي اسالمی کوتاه کنید و راه را براي دست یـافتن بـه    خون
  .مقدس قدس هموار سازید زمین

   

                                                             
 مساجدها :وصیت در اصل - 1
 103؛ آیهآل عمرانسوره  - 2
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  )کرج 3913 – 1136( آرایی لکم داود شهید 
روحانیـت روز بـه روز    ۀوحدت و پشـتیبانی خـود را بـا جامعـ    ! اهللا  امت حزب

بــراي تـداوم و گسـترش انــقالب و نـابودي      ! اهللا  امـت حـزب  . تر کنیدمستحکم
بیــشتر کوشـش   مریکاي جنـایتکار است، هرچــه  آها ها که در رأس آن ابـرقدرت

  .کنید
  

  )اصفهان 1344 – 1362( آبادي منصوري حبیب حسین شهید 
به عنوان تقاضا و سفارش از یک بـرادر کوچـک رزمنـده متـذکر      د سخنیچن

که براي سالمتی و طول عمر امام مهربان و براي فرج امـام  است  اول این: شوم می
و پیروزي رزمندگان دعا کنید و فرستادن کمـک   )ل اهللا تعالی فرجه الشریفعج(زمان

خود مشت محکمی به دهـان   1ها را فراموش نکنید و با وحدت همیشگی به جبهه
  .گویان بکوبید یاوه

  
  )باغملک 1343 – 1362( موسويعبداهللا  شهید 

  . اسالم و قرآن را فراموش نکنید و وحدت را حفظ کنید! برادران عزیزم
  

  )میانه 1348-1366( الییوم حسین شهید 
رسـد   می چرا که بیچارگی ما زمانی فرا. وحدت خود را حفظ کنید! ملت ایران

  .که بین ما تفرقه بیفتد
  

                                                             
 یشگیهم و: تیوص اصل در -1
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  )کردکوي 1341 – 1361( مهدان اصغرعلیشهید  
انقـالب را بـه پیـروزي     هی و قهرمـان ایـران کـه بـا افتخـار     لاي مردم حزب ال

از دستاوردهاي انقالب بـا تمـام امکـان     1]تا[با وحدت خود سعی کنید ! رساندید
حراست کنید؛ چون این انقالب ودیعۀ الهـی اسـت و همچنـین امـام عزیزمـان و      
روحانیت متعهد و مبـارز و سـپاه پاسـداران و جهـاد سـازندگی را تنهـا و غریـب        

  .نگذارید
  

  )کرج 1344 – 1361( یامچیلو زاده مهدي داریوش شهید 
وار زندگی نمایند و  اسالمی را رعایت نموده و زینبامیدوارم خواهرانم حجاب 

برادرانم دست از دعا و نمازها، به خصوص نماز جمعه برندارند و اگـر مـن شـهید    
چـون شـهادت   . شدم، در مرگ من زیاد گریه مکنید که دشمنان خوشحال شوند

 2خـواهم بـا   شـماها مـی   ۀدهـد و از همـ   کس نمـی  افتخاري است که خدا به همه 
  .همدیگر دوست و طبق فرمان امام عزیز وحدت کلمه داشته باشید

  
  )زاهدان 1340 – 1364( میرامینی درمحمد شهید 

هـاي جنـگ    خواهم که به جبهـه  از شما می! اي مردم دالور و شهیدپرور ایران
نگذارید و از والیت فقیه و رهبر ] خالی[ها را  بروید و صدام را نابود سازید و جبهه

  .انقالب اطاعت کنید و وحدت خودتان را حفظ کنیدکبیر 
  

                                                             
 دستاوردها از حفاظت و وحدت در و :وصیت اصل در - 1
 به: تیوص اصل در -2
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  )تهران 1347 – 1365( میرزازاده آخوندي رحمانشهید  
رسـد، وصـیت    نامه به دست آنان مـی  ها و کسانی که این وصیت به تمام فامیل

کنم که به هوش باشید و به ریسمان محکم الهی چنـگ بزنیـد و از هـم جـدا      یم
) لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   صـ (کـه رسـول خـدا    ]داشـته باشـید  [ »وحـدت « .نشوید

  ».دایم بهتر و برتر است ةصلح میان افراد، از نماز و روز«: فرماید که می
  

  )شهرري 1343 – 1361( میر یونس سید حسین شهید 
از این سنگر آزادي و عـدالت  . خواهم امام را تنها نگذاریدشما مسلمانان میاز 

دست در دست هم، با وحدت آهنین خـود، بـا   . و حامی مستضعفان حمایت کنید
هاي استوار برخیزید و امر جهاد با خود را به جاي آورید و از جنگ و شـهادت  گام

  .نهراسید و بر شرق و غرب و اسرائیل جنایتکار و صهیونیسم بشورید
  

  )اردستان 1348 – 1367( نادمی داود شهید 
نبایـد دسـت از یـاري امـام     به هوش باشـید کـه   ! اي برادران و خواهران عزیز

  :بردارید و یاري کردن امام به این است که
وحدت کلمـه را حفـظ    -2. هاي او را دقیقاً گوش کرده و عمل نمایید پیام -1

  کنید و سعی نکنید با ایجاد اختالف و دعوا با یکـدیگر بـه نـزاع پردازیـد و بـدین     
در هر زمان که امـام   -3. وسیله دشمنان اسالم را خوشحال و به هدفشان برسانید

هاي مختلف حضور پیدا کنید؛ مثل شرکت در نمـاز   ولین گفتند، در صحنهئو مس
بهمن و غیره و بـه ایـن طریـق     22ها، روز قدس، روز  پیمایی جمعه، انتخابات، راه

  .اي بر دهان دشمنان اسالم بزنید مشت کوبنده
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  )اسدآباد 1343 – 1363( زادهنبی خلیل شهید 
که همیشه وحدت را پیش گیرید و از هـم   1برادران مسلمان امید دارمبه شما 

  .شود متنفر و متفرق نشوید که تفرقه باعث سرنگونی قوم و مملکتی می
  

  )نی ریز 1348 – 1364( نبیئی حمیدرضا شهید 
تر از آن هستم که بخواهم براي ملت ایران، ملتـی کـه   البته من خیلی کوچک

باشد، بخواهم وصیتی و یـا   ها میها و رهبر آنبه آنچشم تمامی مسلمانان جهان 
وحدت همیشگی خـود  . فقط خواهشی که دارم، امام را تنها نگذارید. پیامی بدهم

چـون از سـخنان معصـومین اسـت کـه      . یکدیگر باشید 2خدمتگزار. را حفظ کنید
  .مؤمنین خدمتگزار یکدیگرند: گویند می

  
  )بابلسر 1346 – 1365( نژادنجف اصغرعلی شهید 

با همه صمیمی باشید، نسبت به هـم محبـت   ! و اما شما اي دوستان و برادران
اید تالش کنید و در هـدفتان وحـدت داشـته    کنید و آنچنان که مثل یک خانواده

  .باشید و از هم در رابطه با مسائل اجتماعی کمک بگیرید
  

  )شهرکرد 1345 – 1360( نصیري اردلی اصغرعلی شهید 
 تـر رسیدن هر فرزندي از این ملـت، امـت اسـالمی بایـد مصـمم      با به شهادت

شوند، وحدت و برادري و اخوت اسالمی خود را بیشتر کنند و نگذارند منـافقین و  

                                                             
 دارمیام: تیوص اصل در -1
 خدمتگذار: تیوص اصل در -2
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حامیـان  اینـان ] کـه [ملحدین داخلی، روحانیت اصیل را از صحنه خارج کنند؛ چرا
  .باشندو پاسداران خون شهیدان می قرآن
  

  )شهرکرد 1344 – 1364( هرچگانینصیري  همایون شهید 
 و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و«ریسمان الهی  1یگانگی به دعوت به وحدت و] با[

وحـدت   ۀبدانیـد تـداوم انقـالب در سـای     متفرق نشوید و چنگ بزنید و 2»التفرقوا
تفـاهم فکـري    صـفا برخـورد کنیـد و    صدق و سعی کنید با هم با محبت و. است

ن آتفرقه بردارید که شکسـت مـا    باندبازي و گرایی واز گروهدست  داشته باشید و
  .ولی از دشمن خارجی بیمی نیست ؛روز است که خودمان دچار اختالف شویم

  
  )گچساران 1345 – 1366( نظرپور رضاغالم شهید 

در جهـت بـاروري ایـن انقـالب،     : ... ابتدا روي صحبتم با شما امت عزیز است
گاه ترك نکنیم که انقالب همیشـه بـاطراوت    را هیچهمیشه کوشا باشیم و صحنه 
هـا باشـیم    اهللا و باید همیشه شکرگزار این نعمت شاء  بماند و دوام داشته باشد؛ ان

اي کـه ایـن    و از خدا نصرت اسالم و مسلمین را بخواهیم و در حقیقت این آینـده 
مسـلمان  توانند داشته باشند، متکی به تقواست و اگر یک ملـت   یملت عزیزمان م

تقوا نداشته باشد، پیروزي برایش وجود نخواهد داشت و در این میان باید وحدت 
 3زیرا حـق و باطـل همیشـه در نبـرد هسـتند و امیـدوارم بـه        ؛کلمه را حفظ کرد

                                                             
 زدن به چنگو : در اصل وصیت -1
 103عمران؛ آیه سوره آل -2
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  .گاه نتواند جاي پایی در این میان پیدا کند خداوند که باطل هیچ
  

  )کاشان 1347 – 1364( نظري قهرودي حسین شهید 
ــاکرده منــافقین، ایــن کــوردالن و ایــن  ! بــرادران و خــواهران نکنــد خــداي ن

مریکا در بین شما تفرقه ایجاد کنند و وحدت و همبسـتگی شـما را   آخواران  جیره
باید . این زمان، زمان امتحان است. از اسالم و امام دست بردارید 1از هم بپاشند تا

کمـک کـردن بـه ایـن انقـالب      تـا آخـرین نفـس از    ] و[از اسالم عزیز دفاع کنید 
  .اسالمی دریغ نکنید

  
  )بروجرد 1345 – 1362( نهاوندي حمیدرضا شهید 

وحدت را فراموش نکنید کـه راه نـابودي انقـالب، راهـی     ! برادرانم و خواهرانم
هاي انقالب را به خاطر خـــدا تحمل کنیم و  ما باید این سختی. نیست جز تفرقه

خداوند خودش فرموده است کـه در ایـن دنیـا بـراي     به دنبال راحتی نگردیم که 
  .انسان راحتی نیست و ما انسان را در سختی آفریدیم

  
  )سبزوار 1344 – 1360( نودهی علیرجب شهید 

 20بـا اطالعـات   . خواهم کـه در نمـاز جماعـت شـرکت کننـد      برادرانم می 2از
فـرج و  دعـاي  . هـاي داخلـی همکـاري نکنیـد     با گروهک. میلیونی همکاري کنید

  .سنگر مسجد را خالی نکنید. اتحاد خود را حفظ کنید. وحدت را بخوانید

                                                             
 و: تیوص اصل در -1
 و: تیوص اصل در -2
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    )میناب 1347 – 1365( نوشادي حسن شهید 
خواهم که وحدت بین خودشان را حفظ کنند و با وطنان عزیزم میاز همۀ هم

  .کینه نداشته باشید و از امام عزیزمان دست برندارید و از آن حمایت کنید هم
  

  )تبریز 1343 – 1361( نوین حسین شهید 
اللهی دارم و آن اینکه شـما بـا اخـالق     تمامی برادران حزب دربارهسخنی هم 

 1زیـاد . توانید مردم را بـه خـود جلـب کنیـد     اسالمی و با امر به معروف کردن می
قرآن بخوانید و راه شهیدان را ادامه دادن این است که اعمال صالح انجام بدهیـد  

نبایـد  ! خواهم وحدت خود را حفظ کنید و مخصوصاً برادران کوچـک  و از شما می
  .بین شما اختالف ایجاد شود

  :اللهی دارم و در آخر سخنی با تمامی خواهران حزب
اللهـی    وحدت خود را محکم و استوار کنید و حتی بین شما خواهران حزب... 

  .نیز نباید اختالف ایجاد شود
همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و « ؛»تفرقواو ال واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«

  2».پراکنده نشوید
  

  )تبریز 1322 – 1365( پیران نیک کاظمشهید  
کنم کـه همیشـه وحـدتتان را حفـظ      یمن به شما وصیت م! اهللا اي ملت حزب

اهللا وابسـته نباشـید و نگذاریـد کـه آن       هاي دیگـر غیـر از حـزب    کنید و به گروه

                                                             
 ادیز و: تیوص اصل در  -1
 103؛ آیه عمران آل  سوره -2
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همیشــه از ایــن انقــالب . کننــد] پیــدا[شــما ســلطه  هــاي ضــدانقالب، بــر گــروه
ها  مان حفاظت کنید و هیچ موقع سنگرها را چه مساجد باشد و چه جبهه یاسالم

  .کفن به هدر نرود خالی نگذارید تا خون هزاران شهید گلگون... و 
  

  )بهار 1340 – 1365( وحدتی وصال اصغرعلی شهید 
رو راه دنبالـه   از خانوادة شهدا، مفقودین و اسرا و جانبازان قدردانی نماینـد و  

عزیز اسـالم باشـند و اتحـاد و وحـدت و همـاهنگی خودشـان را حفـظ         1يشهدا
  .؛ زیرا نابودي ما در گرو تفرقه می باشد2نمایند
  

  )فردوس 1342 – 1360( خواهوطن اکبرعلی شهید 
خواهران این است که اگر شربت شـهادت نثـار مـن    پیام من به شما برادران و 

شد و به شهادت رسیدم راهمان را ادامه دهید و همیشه و در همه حـال از رهبـر   
هـا و  خود پشتیبانی کنید و او را تنها نگذارید؛ زیرا ایـن رهبـر سـالیان دراز رنـج    

همـت  ها را تحمل کرد تا سرانجام به یاري خداوند متعال و بـا  تبعیدها و شکنجه
شما ملت مسلمان حکومت طاغوت را سرنگون کـرد و نسـیم آزادي و اسـتقالل را    

وظیفه شـرعی مـن   ! بر این مرز و بوم حاکم ساخت و امروز خواهر و برادر مسلمان
  .و تو این است که وحدت را حفظ کنیم

  
  

                                                             
 شهدا :وصیت اصل در - 1
 .دیینما حفظ را خودتان :وصیت اصل در - 3
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  )اصفهان 1348 – 1365( وفاپور امیر شهید 
هـاي امـام امـت را از جـان و دل     اهللا این است کـه حـرف   پیامم به امت حزب

گوش دهند و عمل کنند و پشت سر امام حرکت کنند و حرکتشان طوري نباشد 
که از امام جلو بیفتند و سخنان برزگان مملکتی را که در راه امام هستند، گـوش  
دهند و عمل کنند و وحـدت و یکپـارچگی خـود را حفـظ کننـد و نگذارنـد کـه        

  .نند و بین مسلمانان اختالف به وجود آورندها رسوخ کمنافقین در بین آن
  

  )تبریز 1345 – 1361( مالمحمود وفایی حسن شهید 
و اما سخنم با پدر و مادر، خواهر و برادرم که منظور تمام پدران و مادران و ... 

دار اسـت کـه هرگـز تـن بـه سـازش ندهنـد و همـواره         خواهران و برادران رسالت
شهامت بمیرند و والیت فقیه را خوب شناخته و در شرافتمندانه زندگی کنند و با 

  .حفظ کامل آن بکوشند و وحدت را حفظ کنند
  

  )پلدختر 1342 – 1365( هاشمی رضاحاجی شهید 
وحـدت کلمـه داشـته    «: این گفتۀ امام بزرگوارمان را کـه فرمودنـد  ! ... برادران

بزنیـد و گـرد   ، در عمل پیاده کرده و همه چنگ به ریسمان خداي تعـالی  »باشید
  .شمع توحید جمع شوید

  
  )زرین شهر 1334 – 1361( هاشمی اکبرعلی شهید 

مبادا با از دست دادن شهدا سستی از خود نشـان  ! شما اي ملت قهرمان ایران
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یاد شهدا پیوند وحدت شما بیشتر شود که هرچه وحدت و انسجام شما  1با. دهید
و مسـلمانان جهـان امیـدوارتر     شودمی] تر[ها شکستهشود، پشت ابرقدرت بیشتر

  .شوندمی
  

  )مرند 1334 – 1359( هاشمی هوجقان حمید شهید 
ایـد و دلتـان    فقدان من ناراحت شده 2ها و برادران و آشنایانی که در اي فامیل

خواهیـد   توأم با عملتـان اسـت و مـی    دلتان] که[هایی به درد آمده است و اي آن
. پس بیایید با همدیگر متحد شـوید . غالب شوداسالم پابرجا بماند و حق بر باطل 

شـنوید، بـا    وحدت کلمه را حفظ نمایید و حاال هر کجا که هستید و پیام مرا مـی 
خداي خود میثاق ببندید که نونهال اسالم را که بـا خـون جوانـان آبیـاري شـد،      

 واقعی اسالم را به تمام ةاش خواهید توانست چهر بارورش گردانید و با این باروري
  .اهللا شاء  ؛ ان3ملل بشناسانید

  
  )دهدشت 1347 – 1367( نیاهدایت اردشیر شهید 

مبادا یک لحظه غفلت نمایید و دست از این انقالب و جبهه بردارید و ! جوانان
میلیارد مسلمان جهان را تنهـا   3میلیون ایرانی و حدود  48امام امت، قلب تپیدة 

  .نگذارید و همیشه وحدت را حفظ نمایید
  

                                                             
 باز :وصیت اصل در - 1
 نیا در: تیوص اصل در -2
 دیبرسان ملل تمام گوش به: تیوص اصل در -3
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  )باغملک 1338 – 1360( هزاروند خسرو شهید 
خـواهم کـه بـا     یدر خاتمه از تمامی هموطنان عزیز و خلق قهرمان ایران مـ ... 

حفظ وحدت و یگانگی، در تدارك پشت جبهـه و مبـارزه بـا ضـد انقـالب در هـر       
، از رهنمودهـاي امـام خمینـی    )طلبـان  هـا، سـلطنت   هـا، سـاواکی   لیبرال(لباسی 

براي پیشـبرد اهـداف انقالبمـان، ضـمن کـار و تولیـد و تـالش        پشتیبانی کرده و 
سـرانجام  . هـاي ضـد انقـالب را افشـا و خنثـی کننـد       بیشتر، متحد بوده و توطئه

  .هاي ایران و عراق خواهد بود پیروزي از آن خلق
  

  )ایرانشهر 1347 – 1365( هوت داد محمد شهید 
شکن تاریخ را تنها  این بتاوالً امام عزیزم، : وصیت من به مردم ایران این است

ثانیاً وحدت اسالمی خود را حفظ نمایید که دشمن از وحدت ما به لـرزه  . نگذارید
هـاي   ثالثاً این جبهـه . اهللا شاء  گذراند؛ ان عمر خود را می یندرآمده و روزهاي آخر

دانند و نه سـرما،   در سنگرهاي تاریک نه گرما می] را که[جنگ و جوانان عزیزتان 
  .نکنید فراموش

  
  )تهران 1343 – 1361( هوشیار حسین شهید 

وصیتم بر شما این است که همیشه نظم و تقوا را پیشه کنید و با هم همیشـه  
کـن کنیـد و    خـاکی ریشـه   ةوحدت داشته باشید تا بتوانید کـافران را از روي کـر  

همیشه سعی کنید قرآن زیاد بخوانید و دعاي سالمتی براي رهبـر کبیـر انقـالب    
ل اهللا تعـالی فرجـه   عجـ (بکنید و از خدا بخواهید که هرچه زودتر ظهور امام مهـدي  

  .را نزدیک کند )الشریف
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اي، تشـکر   اي که براي من کشیده ساله 30من از زحمات ! پدرم، پدر عزیزم... 
کشم که نتوانستم تا به حال زحمات تو را جبـران   روي تو خجالت میکنم و از  می
خـدا  . اجل مهلت داد، حتماً این کار را خواهم کـرد ] و[ولی اگر فرصتی بود . کنم

کـنم در خـانواده، شـما کـه بـزرگ خـانواده        دارت باشد و خـواهش مـی   یار و نگه
  .هستید، وحدت ایجاد کنید که از هم نپاشید

  
   )اردبیل1350-1362( زادهیحیی ساالر شهید 

مواظب باشید که خون این همـه شـهیدي را کـه در    ! خواهران و برادران عزیز
راه اسالم ریخته شده، زیر پـاي نگذاریـد و بـا وحـدت و یکپـارچگی خـود، پـوزة        

وصیت من به شما ایـن اسـت کـه نمـاز را بـه پـاي       . مستکبران را به خاك بمالید
باشید و کارهایتان را فقـط و فقـط بـراي خـدا انجـام      دارید و همیشه به یاد خدا 

دهید و همیشه در نماز جمعه و دعاي کمیل و جلسات مـذهبی شـرکت کنیـد و    
  .ها پشتیبانی کنیددست از جماعت و روحانیت بر ندارید و از آن

  
   )داراب 1339 – 1366( پناهیزدان بخشاهللا شهید 
  مبـادا اسـتغفار و دعـا را از یـاد ببریـد کـه بهتـرین        ! خـواهر ! مادر! پدر! برادر

 یتسکین دردها است و همیشه به یاد خدا باشـید و در هـیچ مکـان    يها برادرمان
خدا را فراموش نکنید و همیشه در راه خدا قدم برداریـد و هرگـز دشـمنان بـین     

، اگـر چنـین کردنـد    1ل نکننـد یدشما تفرقه نیندازند و وحدت شما را به تفرقه تب
 يهـا در جبهـه ] را[حضـورتان . ها اسـت مسلمانان روز جشن ابرقدرت یروز بدبخت

                                                             
 جدا نکننداز هم : در اصل وصیت - 1
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کنیـد عظمـت او را    یدر امام دقیق شوید و سع حق علیه باطل ثابت نگه دارید و
دریابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالق خـود را در همـه جـا حفـظ     

  .کنید
 

  )زرین شهر 1342 – 1361( پناه یزدان خداکرم شهید 
این برهه از زمان که از انقالب اسـالمی   1در! برادران و خواهران گرامی و دینی

ل اهللا عجـ (گذرد، مردم ایران باید براي آماده شدن انقالب حضرت مهـدي  ایران می
باشند و به برادران و خواهران امیدوارم که بـراي بـه ثمـر     آمـاده ) تعالی فرجه الشریف

رسیدن انقالب اسالمی باید وحدت خـود را حفـظ کننـد و در صـحنه باشـند تـا       
به . ها به خاك مالیده شودآن ةکنند، پوز کسانی که بر علیه این انقالب توطئه می
مـا  . دهند خواهند این انقالب را شکست خصوص منافقین که از کفار بدترند و می

  .ها را خنثی کنیمآن ۀباید هوشیار باشیم و توطئ
  

  )قم 1343 – 1361( یعقوبی فشکی داود شهید 
ها بـراي تسـکین دردهاسـت و     استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان
از روحانیت متعهد جدا نشـوید  . همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید

بـا  . اسـت  نتاکنیـد، روز بـدبختی مسـلمانان و روز جشـن ابرقـدر     که اگر چنـین  
  .همسایگان نیکی کنید و وحدت کلمه را حفظ کنید

   

                                                             
 در که: تیوص اصل در -1
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  )جلفا 1342 – 1361( یوسفی اصغرعلی شهید 
شما نیز عین محمدعلی، براي من واقعاً همـه چیـز   ! و همچنین برادرم اکبر... 

کنم و از این کـه  می   بودید و از شما نیز به خاطر کارهایتان نسبت به من تشکر 
شـما نتوانسـتم جـز تشـکر چیـزي داشـته باشـم شرمسـارم و          ينسبت به هر دو

ر هـم باشـید و ماننـد    امیدوارم که در طی زندگیتان همیشه در وحدت و در کنـا 
کوهی استوار یاور و امید یکدیگر باشید تا با همکاریتان با هم نشان دهید که اگـر  

اي و اثـري نتوانسـت روي   ولی هیچ لطمه خصم اهریمن مرا در کام خود فرو برد،
  . شما داشته باشد

  
  )تهران 1341 – 1362( یوسفی رضاعلی شهید 

در  1]و[همیشـه بـه یـاد خـدا      .دعا به جان امام را فراموش نکنیـد  !برادر جان
گرایی دوري کنیـد کـه تفرقـه     از گروه .حال استغفار باشید و در راه او گام بردارید

وحـدت را حفـظ کنیـد و بـا     . خواهـد  می بین شما افتادن است و دشمن همین را
از روحانیت جدا نشوید کـه   .وحدت همچون پتک به دهان دشمنان اسالم بکوبید

امـام را فرامـوش نکنیـد و     .جنگ را فراموش نکنیـد  .سبب بدبختی ما خواهد بود
  .2یدهسعی کنید به او بیشتر بیندیشید و او را براي خود نمونه قرار د

   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
  دارید: اصل وصیت در -2
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  )اصفهان 1339 – 1361( وسفیان دستجرديی اهللا رحمتهید ش 
هم با هموطنان عزیز دارم و آن اینکه همیشه گوش بـه فرمـان    1یو اما صحبت

که همان یاري خداست، برندارید تا خـدا  ] او[امام خمینی باشید و دست از یاري 
هم شما را یاري کند و از هر نوع تفرقه که به نفع دشـمنان اسـالم اسـت، دسـت     

خواهنـد   یکـه مـ  ] را[هاي منـافقین   بردارید و وحدت خود را حفظ کنید و توطئه
خواهنـد ملـت را نسـبت بـه      بین اقشار ملت اختالف ایجاد کننـد، مخصوصـاً مـی   

  .روحانیت بدبین کنند، خنثی سازید
  

  )اهواز 1335 – 1360( ییالقی حمداهللا شهید 
] اینکـه [و ] اسـت [انقالبـی   ۀپیامم به امت مسـلمان، حفـظ وحـدت و روحیـ    

در پایـان طـول عمـر    . همیشه گوش به فرمان امام، این منجی مستضعفین باشند
  .کنم امام و پیروزي سربازان اسالم بر علیه کفر را از خداي بزرگ آرزو می

   

                                                             
 صحبت: تیوص اصل در -1
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  در دعاي شهیدان وحدت: مفصل شش    
  

  )تهران 1326 – 1361( ابراهیمی اشلقی اکبر شهید 
را زیارت کنم و بـا   )لیه السالمع(اولین دعایی که دارم آرزو دارم قبر امام حسین

ایـن  ] خداونـد [دومین دعا این اسـت کـه   . میاین رهبر در آنجا نماز وحدت بخوان
  .متصل گرداند )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(الزمانانقالب را به انقالب مهدي صاحب
ل اهللا عجـ (الزمـان را تا انقالب مهـدي صـاحب   ما سومین دعا این است که رهبر

  .دارد براي ما نگه )تعالی فرجه الشریف
  .ما سرزده، ما را بیامرز چهارمین دعا این است که خدایا اگر گناهی از

کـه بـه رهبـري    ] را[آزادي ما ملت ایـران  ] که خداوند[پنجمین دعا این است
ده، حفظ کند و تمام شهداي ش] محقق[شکنمام امت، ابراهیم زمان، خمینی بتا

  .ما را با شهداي دشت کربال محشور بگرداند
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  )اهر 1344 – 1361( آبادپورحکمبابل عبداهللا شهید 
 بـه باشـید و   )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (منتظر حضرت مهدي! اي ملت عزیز

به ملت ما وحدت و به رهبر ما طول ! خداوندا. انتظار او با دشمنان اسالم بستیزید
  .دانایان ما تعهد بده] به[نادانان ما شعور و ] به[عمر و 

  1».وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا افرغ علینا صبراً«
  

  )بجنورد 1340 – 1360( براتی اسداهللا شهید 
که دعا کنید تا اسالم پیروز شود و عظمت مسلمین حفظ و خواهم یاز شما م

  .و وحدت کلمه در دین خدا عطا فرماید از خداوند بخواهید تا ملت ما را انسجام
  

  )اراك 1343 – 1361( پور پاك جواد شهید 
ن جهان با هم وحدت کلمه داشـته باشـند تـا اسـالم     یدوارم که همۀ مسلمیام

  . دار باشدیمستحکم و پا
  

  )شهرکرد 1344 – 1365( ترابیان دهکردي بهروز شهید 
تجاوزگر و  يتکار و شورویجنا يکایآمر یبر کفر به سرکردگ يروزیپ يبا آرزو
 يد فـتح کـربال  یـ صفت و زالوگونـه؛ و بـا ام  آشامان خفاشمانان و خونیپدیگر هم

ظهور هرچه زودتر و  ين جهان و با آرزویمسلم نیم و وحدت بیز و قدس عظیعز
  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موعود يتر مهدنزدیک
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  )ازنا 1338 – 1360( توکلی اکبرعلیشهید  
در پایـان وحـدت و پیـروزي بــراي اسـالم و مسـلمین را از خداونـد متعــال       ...

  .همیشه بعد از نماز دعا کنید به خصوص براي امام. خواستارم
  

     )برخوارومیمه 1346 – 1361( کمشچه يجعفر احمدشهید  
چه زودتـر راه کـربال   روز و سرافراز بازگردند و هریاهللا که لشکر اسالم پ ان شاء

  .دارند يز به پایعز ینیباز شود و نماز وحدت را با امام امت، روح خدا خم
  

  )مشهد 1342 – 1365( چدانی علی شهید 
ولیت، و بر عوام ما، علم، و بـه مومنـان مـا،    ئمس به علماي ما،! اي خداوند عالم

روشنایی، و به دانشجویان ما نیز عقیده، و به خفتگان ما، بیداري، و به بیداران ما، 
هاي ما، وحدت، و فرقه و بهاراده، و به مبلغان ما، حقیقت، و به دینداران ما، دین، 

مـا، ادب، و بـه   به حسودان ما، شفا، و به خود بینـان مـا، انصـاف، و بـه فحاشـان      
گاهی، و به همه ملت مـا، همـت، تصـمیم و    آخودجاهدان ما، صبر، و به مردم ما، 

  .استعداد فداکاري و شایستگی نجات و عزت ببخش
  

  )داراب 1302 – 1364( حیدري سودجانی داراب شهید 
و )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ج آقا امام زماناز خداوند متعال، تعجیل در فر

سالمتی و طول عمر براي رهبر عزیزمان، حضرت امـام خمینـی و پیـروزي بـراي     
لیه ع(اسالم و باز شدن راه کربالي حسینرزمندگان اسالم و نابودي براي دشمنان 

و آزادي قـدس عزیـز از دسـت اسـراییل غاصـب و شـفا بـراي معلـولین و          )السالم
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اسالم و صـبر و پایـداري    يمجروحین و مریضان اسالم و اجر و پاداش براي شهدا
مسلمانان جهان  ۀاسالم و وحدت و همبستگی براي هم يهاي شهدا براي خانواده

  .خدمتگزاران به اسالم را خواهانم ۀو توفیق و سالمتی براي هم
  

  )اهواز 1339 – 1360( خلفیان رحیم شهید 
ملت پا در جاي پاي مجاهدین گذارده و مشغول طی کردن راهی است ! خدایا

صبر و اسـتقامت  . سال حضرت محمد براي آن رنج و سختی را تحمل کرد 23که 
بر رفتگان ما رحمت فرست و شهداي مـا را بـا   ! خدایا. و وحدت کلمه عنایت فرما

  .شهداي صدر اسالم محشور بگردان
  

  )نیشابور 1325 – 1361( دهنوي علیرجب شهید 
است، تفرقـه تفرقـه   وحدت وحدت شعار مؤمنین  :سه بار با جان و دل بگویید

  .تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار !خدایا !خدایات، کار منافقین اس
  

  )یزد 1338 – 1360( زاده سخویدي یداهللاشهید  
مریکـا و صـدام   آ جنایتکـار  ةپـوز  ،وحدت مسـلمین ] با[امید دارم روزي را که 

ستین آجاي خود نشانید و دست از ه و شرق تجاوزگر را بد خاك مالی کثیف را بر
 نـان را در داخـل خفـه کـرده و تـا ابـد نـام امپریالیسـم و        آخیلـی از   1ةمدآدره ب

  2.دیتاریخ بردار ۀصهیونیسم را از صفح
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  )کوهدشت 1347 – 1373( يسور الیاسشهید  
اگر حیاتم در پیشبرد اسالم مثمر ثمر نبود؛ خونم را عامل حرکـت و  ! خدایابار
  . چه بیشتر برادران مسلمان بگردانهر وحدت
  

  )دامغان 1346 – 1365( صرفیاصغر علی شهید 
    هایمـان را جـدا   آورد، اگـر دسـت  اگر دشمنانت هر کاري را بر سـر مـا   ! خدایا

فقـط از تـو   ! عیبی نـدارد، اي خـدا   1کند، هیچکند و اگر سرهایمان را جدا میمی
تا در برابر دشمن وحدتمان را نشـکنیم و  مکن خواهیم که یاریت را از ما کوتاه می

  .رهبرمان را همچون اهل کوفه تنها نگذاریم
  

  )تهران 1345 – 1362( پورفالح حمید شهید 
شد و سایه و وجـود عزیـز امـام    اهللا خداوند ما را حافظ و یار و همراه با شاء  ان
بـدارد و مـا را   را بر سر امت شهیدپرور ما مستدام )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان

ترین نماز وحدت را بـه امامـت فرمانـدهی     به سرزمین قدس وارد نماید تا باشکوه
کل قوا، خمینی روح خدا برگزار نموده و حکومـت اسـالمی را در سرتاسـر جهـان     

  »به امید آن روز«. برقرار نماییم
  

  )همدان 1345 – 1365( یرزا آقاجانیم حسینشهید  
که در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مـؤمن  ] را[شکر و سپاس خداوندي 
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 2نعمت رهبـري و  1کند؛ پروردگاري که به ما انعامی همانند انقالب داد و رحم می
وحدت و اخوت و برادري عنایت فرمود و لبـاس هسـتی بـر مـا پوشـانید و مـا را       

  .هدایت کرد و براي رشد و صالح در این دنیا قرار داد
  

  )تبریز 1344 – 1366( نوري جوینده عبداهللا شهید 
 خودت روح اهللا، این اسوه تقوا، مرد با ایمان، این نشانۀ اسالم راسـتین، ! خدایا

، امید مستضعفان، دشـمن مسـتکبران و   )لی اهللا علیه و آله و سلمص(این فرزند محمد
سالک راهت و این مظهر وحدت بین مسلمین را، ایـن خمینـی، نمونـۀ دینـت را     

  .در پناهت حفظ کن )لی اهللا علیه و آله و سلمص(یاري بفرما و تا ظهور حضرت محمد
  

  )قائم شهر 1346 – 1365( زادهولی اصغرعلی شهید 
عنایت بفرماید تا بتوانیم در همه حـال یـک    خداوند ان شاء اهللا به همه توفیق

مسلمان واقعی و آزاده، پشتیبان انقالب اسالمی و والیت فقیـه باشـیم و در همـۀ    
  .کارها وحدت را فراموش نکنیم

  
  )مرودشت 1347 – 1365( هژبرافکن رحیم شهید 

در این راه یاریمان ده تا یاور حسین زمانت باشیم و در راه تو شـهید  ! خداوندا
زیـرا  . باشیم و شهید بمیریم و توفیق ذکر و جهاد در راه خودت را به ما عطا بفرما

عجل اهللا تعالی فرجه (گستر حضرت مهدي که جنگ اسالم و کفر تا ظهور عدل دامن
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چـه بیشـتر   را در بین ما مسلمین هر نیروي استقامت و وحدت. ادامه دارد )الشریف
ها نشویم و همـواره بـا    ین با ابرقدرتفرما و کمک کن که هرگز حاضر به صلح ننگ

سربلندي و افتخار زندگی کنیم و در پی نشر اسالم و قوانین اسالمی باشـیم و در  
اسـالم،   ۀصراط مستقیم قدم برداریم و رنج راه پر فراز و نشیب زندگی را در سـای 

همچون شهدي شیرین پذیرا باشیم و دوري از خانواده و هجرت از دیار و مسکن، 
امت اسالم در این برهه از زمان این است کـه در   ۀوظیف. مان ندهد ی در ارادهتزلزل

مسایل مادي نباشند کـه خـداي را شـاهد    ] ي[رو خط امام و اسالم باشند و دنباله
وحـدت خـود   . دنیاي مادي نیست ةها چیزي جز ظواهر فریبندکه این] گیرم می[

حفـظ نمـاییم و    ١»تفرقـوا و ال واعتصموا بحبـل اهللا جمیعـاً  « ۀشریف ۀرا در لواي آی
  .پراکنده نشویم

 
  )قم 1341-1363( یزدي حسین شهید 
ها آن. خواهم این روحانیت در خط والیت فقیه را از ما مگیري از تو می! خدایا

و مـا را بـه    2را براي ملت ما نگه دار و وحدت بین روحانیت و ملت را از میان مبـر 
به نور ایمان منور بگـردان و عاقبـت عمـر،    هاي ما را  تر کن و قلبحقیقت نزدیک

  .شهادت در راهت را به ما عطا کن
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